
พัฒนาการของเมืองในแองสกลนคร ระหวาง พ.ศ.๒๓๗๑ ถึง ๒๔๓๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นายภรูิภูมิ  ชมภูนุช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบณัฑิต 
 สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ภาควิชาประวัติศาสตร 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 ปการศึกษา ๒๕๔๙ 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



THE DEVELOPMENT OF "MUANGS" IN THE SAKON NAKHON BASIN BETWEEN 
A.D.1828 AND 1893 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Phooriphoom  Chomphoonuch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
MASTER OF ARTS 

Department of History 
Graduate School 

SILPAKORN UNIVERSITY 
2006 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหวิทยานพินธเร่ือง  “พัฒนาการของเมือง
ในแองสกลนคร ระหวาง พ.ศ.๒๓๗๑ ถึง ๒๔๓๖”  เสนอโดย นายภูริภูมิ  ชมภูนุช เปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต 
 
 

……........................................................... 
                                                                                    (รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร) 

   คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 
วันที่..........เดือน.................... พ.ศ. ......... 

 
ผูควบคุมวทิยานพินธ 
 อาจารยพัฒนพงศ  ประคัลภพงศ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานพินธ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
(อาจารย ดร.วนิัย  พงศศรีเพยีร) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
(อาจารยพัฒนพงศ  ประคัลภพงศ) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวศีิลป  สืบวฒันะ) 
............/......................../.............. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ง

๔๕๒๐๑๒๐๓  :  สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 
คําสําคัญ  :  แองสกลนคร / พัฒนาการของเมือง 
                   ภูริภูมิ  ชมภูนุช : พัฒนาการของเมืองในแองสกลนคร ระหวาง พ.ศ.๒๓๗๑ ถงึ 
๒๔๓๖  อาจารยผูควบคุมวทิยานพินธ : อ. พฒันพงศ  ประคัลภพงศ.  ๒๕๔ หนา 
  

วิทยานิพนธเร่ืองนี้มจีุดประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการของเมืองในแองสกลนคร 
ระหวาง พ.ศ.๒๓๗๑ ถงึ พ.ศ.๒๔๓๖ ซึง่เปนชวงเวลาทีเ่มืองหนองคายมีสถานภาพเปนศูนยกลาง
ของกลุมเมืองในบริเวณนี้แทนเมืองเวียงจันทน 

ผลการศึกษาพบวาเมืองในแองสกลนครไดกอตัวขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากการอพยพของ
ผูคนหลายกลุมชาติพนัธุจากฝงซายแมน้าํโขงเขามาตั้งถิน่ฐาน ทาํใหแองสกลนครมีความสาํคัญ
ทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและสงผลใหเกิดชุมชนใหมข้ึนในพืน้ที ่ ชุมชนเหลานีต้อมาไดรับการ
รับรองสถานภาพความเปนเมืองจากราชสาํนักสยาม ซึง่พยายามขยายอิทธพิลทางการเมืองและ
เศรษฐกิจเขามาในแองสกลนครมากขึน้ภายหลงัสงครามเจาอนุวงศ ทําใหเมืองในเวลานี้รวมตัว
กันเปนกลุมเมอืง มีเมืองใหญหรือเมืองเกาเปนเมืองศนูยกลางและเมอืงที่เกิดใหมเปนเมืองบริวาร 
ไดแก กลุมเมอืงนครพนม กลุมเมืองสกลนคร กลุมเมืองมุกดาหาร และกลุมเมืองหนองหาน โดย
อย ู ภายใตการกํากับดูแลของเมืองหนองคายซึ่งเปนตวัแทนของราชสํานักสยามในพืน้ทีน่ี้ การ
รวมกลุมของเมืองมีวฒันธรรมความเชื่อแบบลานชางเปนสิ่งเชื่อมโยง โดยเฉพาะตํานานอุรังคธาตุ
หรือพื้นพระธาตุพนม 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมอืง ความสมัพันธกับราชสํานักสยามผาน
ระบบสวย และสถานการณจากภายนอกในเขตอาณานคิมฝร่ังเศส สงผลใหเมืองในแองสกลนคร
พัฒนาเติบโตและมีความสาํคัญมากขึน้ในดานการเมือง ยทุธศาสตร และเศรษฐกิจ ทําใหราช
สํานักสยามเขามาปรบัปรุงแกไขการปกครองใหมีประสิทธิภาพดวยระบบมณฑลเทศาภิบาล 
 
 
 
 
 
ภาควิชาประวตัิศาสตร          บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวทิยาลัยศิลปากร         ปการศึกษา  ๒๕๔๙ 
ลายมือช่ือนักศึกษา................................................................................................... 
ลายมือช่ืออาจารยผูควบคมุวิทยานิพนธ ..................................................................... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 จ

45201203 : MAJOR : HISTORY OF SOUTHEAST ASIA 
KEY WORD : SAKON-NAKHON BASIN / DEVELOPMENT OF “MUANGS” 
        PHOORIPHOOM  CHOMPHOONUCH : THE DEVELOPMENT OF “MUANGS” IN 
THE SAKON NAKHON BASIN BETWEEN A.D. 1828 AND 1893. THESIS ADVISOR : 
PATANAPONG PRAKALPONG.  254 pp. 
 

The purpose of this thesis is to study The purpose of this thesis is to study the 
historical development of settlements and towns in the Sakon Nakhon basin between 1828 
and 1893 during the period in which Nong Khai emerged, in place of Vientiene, as the centre 
of the region. 

The result of this study shows that the Sakon Nakhon basin was passing through 
the stage of revitalization as people of different ethnic backgrounds began to migrate from 
the left bank of the Mekhong to settle in towns on the right bank. Many town expanded in size 
and population whereas new settlements began to rise. The status of these townships and 
settlements was duly recognised by the Siamese court which had extended it political sway 
over the area following the so-called “Chao Anuwong Rebellion” in 1824. These towns 
clustered in the same pattern. Each cluster had a centre around which other towns revolved. 
These chief towns were Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, Mukdahan, and Nong Han. They all 
had satellite towns, but were under the control of the governor of Nong Khai, who exercised 
administrative power on behalf of the court. These clusters of towns were bound together by 
common Lan Chang-influenced traditions and, notably the folk belief concerning the 
Buddhist Reliquary at Nakhon Phanom. 

Many factors, internal as well as external, contributed to the socio-political 
changes in the Sakon Nakhon basin. The economic development of the area was shaped by 
the internal tributary system the principal towns had with Bangkok, whereas, externally, the 
threat of French Imperialism had turned the Sakon Nakhon basin into area of strategic, 
politico-economic importance. These factors compelled the Siamese court to introduce the 
subsequent administrative reform and began the process of integration and centralization. 
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บทที่ ๑ 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statements and significance of the problem) 
สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงแรกที่เชื่อมระหวางจงัหวดัหนองคายกบักําแพงนคร

หลวงเวยีงจนัทนซึง่เปดใชเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๓๗๑ และแหงที่สองที่เชื่อมระหวางจงัหวดั
มุกดาหารกับแขวงสะหวนันะเขตเปดใชเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙๒ ทําใหการติดตอระหวาง
สองฝงแมน้ําโขงบริเวณนี้มคีวามสะดวกมากยิง่ขึ้นหลงัจากที่ตองมีสภาพเปนเสนพรมแดนระหวาง
ประเทศตั้งแตเมื่อรอยปกอน เหตุการณดังกลาวสงผลใหเมืองหนองคาย มุกดาหาร นครพนมและ
เมืองอื่นๆ ในแองสกลนครไดรับความสนใจถึงบทบาทและความสาํคญั โดยเฉพาะความสมัพนัธ
กับภูมิภาคลุมแมน้ําโขงดานลาวและเวียดนาม ทัง้ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม 
เมืองในแองสกลนคมพีัฒนาการทางประวัติศาสตรผานยุคสมัยตางๆ มาอยางยาวนานทั้งรุงเรือง
และเสื่อมถอย ชวงเปลี่ยนผานสําคัญทีส่งผลตอสังคมของเมืองในปจจุบันไดแกพัฒนาการของ
เมืองระหวาง พ.ศ.๒๓๗๑ ถึง ๒๔๓๖ ซึง่เปนการเปลีย่นแปลงจากเมืองในอาณาจักรลานชางมา
เปนเมืองในอาณาจักรสยาม 

ตั้งแตปลายพทุธศตวรรษที ่ ๒๔ ถึงตนพุทธศตวรรษที่ ๒๕ (คริสตศตวรรษที่ ๑๙) 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเกิดความเปลี่ยนแปลง จากการปรบัตัวเขาสูยุคสมัยใหมและการ
เผชิญหนากับลัทธิลาอาณานิคมจากตะวนัตก สวนของภาคพืน้ทวีปเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ดุลอํานาจระหวางรัฐจารีตพืน้เมือง ทําใหอาณาจกัรเล็กอยางลานชางและกมัพูชาซึ่งอยูระหวาง
ศูนยกลางอาํนาจที่ใหญกวาอยางราชสาํนักสยามและราชสํานกัเว ตองเสื่อมถอยและถูกครอบงาํ๓ 

                                                 
๑ ไดรับทุนสนับสนุนการกอสรางจากประเทศออสเตรเลีย ทําพิธีเปดอยางเปนทางการเมื่อ วันที่ ๘ 

เมษายน พ.ศ.๒๕๓๗ ดู ชาญวิทย เกษตรศิริ และ กัมปนาท ภักดีกุล, บรรณาธิการ, ลุมน้ําโขง : วิกฤต การ
พัฒนา และทางออก (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๔๙), ๔๙๐-๔๙๑. 

๒ นอกจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาวทั้งสองแหงนั้นแลวยังมีโครงการที่จะสรางสะพานแหงที่สาม
ซึ่งจะเชื่อมตอระหวางจังหวัดนครพนมกับแขวงคํามวน 

๓ ฉลอง สุนทราวาณิชย, “ความสัมพันธภาพไทย-ลาว เชิงประวัติศาสตรกอนคริสตวรรษที่ ๒๐,”  
ศิลปวัฒนธรรม ๘, ๑ (พฤศจิกายน ๒๕๒๙) : ๑๔๒-๑๕๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒

เมืองในแองสกลนครซึ่งเปนสวนหนึง่ของดินแดนลานชางตองประสพกับสถานการณดังกลาวดวย 
นอกจากสาเหตุของความสมัพันธระหวางอาณาจักร คือ ลานชาง สยาม และเวียดนามแลว ความ
เคลื่อนไหวภายในทองถิน่ของแองสกลนครก็มีความนาสนใจ 

แองสกลนครเปนพืน้ทีท่างตอนบนของที่ราบสูงโคราชหรือภาคอีสานของประเทศไทย 
มีลักษณะเปนแองกระทะขนาดใหญอยูระหวางเทือกเขาภูพานที่กัน้ทางตะวนัตกและทางใต กับ
แมน้ําโขงที่ไหลผานทางตอนเหนือตอเนื่องไปทางทิศตะวันออก มีอาณาบริเวณครอบคลุมเขตของ
จังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร หนองคาย อุดรธาน ีเลย และหนองบวัลําภูในปจจุบัน๔ พืน้ที่
นี้มีผูคนอาศัยอยูและเกิดเปนชุมชนมาตัง้แตสมัยกอนประวัติศาสตร มีหลักฐานทางโบราณคดีของ
แหลงวฒันธรรมบานเชยีงและซากโบราณสถานโบราณวัตถุในยุคสมยัหลงัตอมา ยืนยนัไดถึงการ
เขามาตั้งถิ่นฐานของผูคนกลุมตางๆ จนเกิดเปนชุมชน หมูบาน และเมือง 

พัฒนาการของเมืองในแองสกลนครนับต้ังแตปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เปนตนมา
จนถงึพทุธศตวรรษที่ ๒๔ เปนสวนหนึง่ของอาณาจกัรศรสัีตนาคนหตุ(ลานชาง) จากหลกัฐานทาง
ประวัติศาสตรและโบราณคดีที่พบในบริเวณนี้ แสดงใหเห็นวาผูคนในวัฒนธรรมลาวไดเคลื่อนยาย
เขามาตั้งถิ่นฐานเกิดเปนชมุชนขึ้นโดยทัว่ไปแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อศูนยกลางอํานาจของ
อาณาจักรลานชางไดยายลงมาที่เมืองเวยีงจันทน เมืองในแองสกลนครมีความสําคัญขึ้นมาใน
ฐานะเมืองบรวิารของเมืองเวียงจันทน ไดแก เมืองนครพนม เมืองปากหวยหลวง เมืองพานพราว 
เมืองเวียงคกุ และเมอืงเชยีงใหมหนองหาน เปนตน ขณะเดียวกนัผูคนชาวลาวไดเคลื่อนยายเขามา
ในบริเวณนีม้ากขึ้นตามลาํดบั 

ความสัมพันธระหวางสยามและลานชางในชวงพทุธศตวรรษที่ ๒๔ และเหตุการณ
สงครามเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๑-๒๓๒๒ สงผลใหเมืองเวยีงจนัทนเปนเมืองประเทศราชของราชสาํนัก
สยามในสมัยกรุงธนบุรีและตอมาในสมยัรัตนโกสินทร เมืองในบริเวณแองสกลนครไดรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้นดวย โดยมีความสมัพันธกับศูนยกลางอํานาจจากสยามผานทาง
เมืองเวียงจันทน เชน เห็นไดจากการกวาดตอนผูคนของเมืองบริเวณแองสกลนครและเมืองลาว
อ่ืนๆ เขาไปไวในหัวเมืองชัน้ในรอบๆ กรุงเทพฯ๕ ทําใหความสัมพนัธระหวางสยามและลานชาง

                                                 
๔ ธวัช  ปุณโณทก, ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

๒๕๓๐), ๕๑-๕๒. 
๕ บังอร ปยะพันธุ, “ประวัติศาสตรของชุมชนชาวลาวในหัวเมืองชั้นในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน,” 

(วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๖, ๓๐, ๓๘-๕๐. 
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เวียงจันทนมีความขัดแยงจนนําไปสูสงครามเมื่อ พ.ศ.๒๓๖๙-๒๓๗๐ ผลลัพธของเหตุการณนี้ทาํ
ใหเมืองเวียงจนัทนถกูทาํลาย๖ บทบาทและสถานภาพของเมืองประเทศราชตองยุติลงอยางสิ้นเชิง 
ราชสํานกัสยามตั้งเมืองหนองคายขึน้มาใหทําหนาที่แทนเมืองเวียงจันทนเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๑ แสดง
ใหเหน็ถงึความสัมพนัธเชงิอาํนาจระหวางเมืองในแองสกลนครกับราชสาํนักสยามที่มคีวามใกลชิด
กันมากขึ้น 

พัฒนาการของเมืองในบริเวณแองสกลนคร ตั้งแตเมืองเวียงจันทนถูกเผาทาํลายจนถึง
การผนวกเขาเปนสวนหนึง่ของอาณาจกัรสยาม ถกูรวมไวเปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตรสยาม 
โดยอธิบายภาพของแองสกลนครภายใตการดําเนนินโยบายและมาตรการตางๆ จากสวนกลาง
สยาม ทาํใหเขาใจวาอาํนาจจากสยามเขามาครอบงาํและมีอิทธพิลเหนือเมืองบริเวณนี้แลวอยาง
สมบูรณ โดยขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรแลว สยามสามารถมีอํานาจทางการเมอืงการปกครอง
ในแองสกลนครอยางแทจริงเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๖ แลวเปนอยางนอย เพราะการเผชญิหนากับลัทธิลา
อาณานิคมของฝรั่งเศส และการปฏิรูปการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาล หลังจากนัน้มาเมือง
ในแองสกลนครจึงถูกจัดใหอยูในเขตการปกครองของมณฑลฝายเหนอืหรือมณฑลอุดรของสยาม 

ดังนัน้ชวงเวลาตั้งแตเมืองเวยีงจนัทนลมสลาย จนถึงการวางโครงสรางทางการเมอืง
การปกครองของสยาม (ตัง้แต พ.ศ.๒๓๗๑ ถงึ ๒๔๓๖) จงึเปนชวงเปลีย่นผานที่สําคญัของเมืองใน
แองสกลนคร ผูคนกลุมตางๆ อพยพเคลื่อนยายจากบริเวณฝงซายแมน้ําโขงเขามาตัง้ถิน่ฐานใน
พื้นที่แองสกลนคร ทาํใหมีเมืองเกิดเพิ่มข้ึนและประชากรของเมอืงใหมเหลานัน้ประกอบไปดวย
ผูคนที่มีลักษณะทางวฒันธรรมแตกตางกนั ไดแก ญอ ผูไท โยย โส กะเลิง ขา และแสก เปนตน 
ชวงเวลาดงักลาวนาสนใจศึกษาถึง ปจจัยของการอพยพเคลื่อนยายของผูคน และกระบวนการของ
การเกิดเมือง ตลอดจนโครงสรางดานตางๆ ของเมืองในแองสกลนคร ไดแก การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งเปนพืน้ฐานของทองถิ่นแองสกลนครจนถึงปจจุบัน 

 
 
 
 
 

                                                 
๖ เวียงจันทนถูกเผาทําลายโดยกองทัพสยามที่ยกขึ้นมาครั้งที่สอง ราวเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๓๗๑, 

ดู เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓, พิมพครั้งที่ ๖ (กรุงเทพฯ : กอง
วรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๓๘), ๓๔-๓๕. 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
การศึกษาเกี่ยวกับทองถิน่แองสกลนครดานประวัติศาสตรที่ผานมา สามารถสรุปได

เปน ๒ ลักษณะ คือ เร่ืองราวของทองถิ่นแองสกลนครภายใตบริบทของประวัติศาสตรลาว(ลาน
ชาง) และทองถิ่นแองสกลนครภายใตบริบทของประวัตศิาสตรไทย(สยาม) โดยเรือ่งราวของแอง
สกลนครภายใตบริบททางประวัติศาสตรของอาณาจกัรลาวลานชางนัน้ ใชอธิบายพัฒนาการของ
แองสกลนครนับต้ังแตพทุธศตวรรษที่ ๑๙ จนถงึพทุธศตวรรษที่ ๒๔ สวนพัฒนาการหลังจากนั้น
ตอมาดูเหมือนวาทองถิน่แองสกลนครจะถูกรวมใหอยูภายใตประวัติศาสตรของสยามและประเทศ
ไทยตามลาํดับ 

องคความรูเกีย่วกับแองสกลนครภายใตบริบทของประวัติศาสตรลานชาง ไดรับการ
อธิบายใหเปนสวนหนึง่ของประวัติศาสตรเมืองเวียงจันทน เพราะวาเมืองในแองสกลนครมีความ
ใกลชิดและถือเปนเมืองบริวารของเมืองนี ้ บางเมืองมีฐานะเปนเมอืงลูกหลวงและเมืองหนาดาน 
อาท ิ เมืองนครพนม และเมืองปากหวยหลวง เปนตน ผลงานการศึกษาดังกลาวยกตวัอยางเชน 
ผลงานของปยฉัตร สินธุสอาด เร่ือง สังคมลานชางตัง้แตปลายพทุธศตวรรษที่ ๒๑ ถึงตนพทุธ
ศตวรรษที่ ๒๓, วทิยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, ๒๕๔๐. ผลงานของสุทนิ สนองผนั เร่ือง ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงอํานาจทางการเมืองในอีสาน ตั้งแตสมัยสุโขทยัจนถึงสมยัรัตนโกสนิทรตอนตน (พ.ศ.
๑๗๙๒-๒๓๙๔), วทิยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวโิรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๒. และผลงานของโยชิยูก ิ มาซฮูารา เร่ือง ระบบเศรษฐกิจของ
ราชอาณาจกัรลานชาง (ลาว) ในสมัยครสิตศตวรรษที่ ๑๖-๑๗, วทิยานพินธศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม, ๒๕๔๔ ผลงานเรื่องหลังสุดนี้กลาวถึง
ความสาํคัญของเมืองในแองสกลนครที่มตีอศูนยกลางลานชางโดยเฉพาะเมืองเวยีงจนัทน ในชวง
เวลาประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๑ ดานเศรษฐกิจทัง้การผลิตและการคา ไดแก เมืองปากลาย 
เมืองดานซาย เมืองธาตุพนม และเมืองเวยีงคุก เปนตน 

สวนผลงานการศึกษาที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตรของบานเมืองในแอง
สกลนครนับต้ังแตพุทธศตวรรษที่ ๒๔ เปนตนมา จะอธิบายทองถิน่บริเวณนี้ภายใตความสัมพันธ
เชิงอํานาจระหวางสยามกบัลานชาง(เวียงจันทน) และตอมาภายใตขอบเขตของประวัติศาสตรจาก
ศูนยกลางรัฐสยาม ทาํใหยงัไมสามารถเขาใจพฒันาการจากภายในทองถิน่ไดมากนกั จึงดู
เหมือนวาชุมชนทองถิน่ในแองสกลนคร เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและปจจัยจากภายนอกเปน
หลัก โดยผลงานการศึกษาตางๆ อธิบายเหตุผลไปในแนวทางเดียวกัน กลาวคือ เกิดจากความ
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ออนแอและความเสื่อมของอาณาจักรลานชางและการเขามาครอบงาํ แทรกแซงของอาณาจกัร
สยาม ผลงานการศึกษาดังกลาว ยกตัวอยางเชน ผลงานของธวัชชัย ไพไหล เร่ือง ความสัมพันธ
ระหวางไทยกบัอาณาจักรหลวงพระบาง เวียงจันทน และจําปาศกัดิ์ ตัง้แต ร.๑-ร.๕ (พ.ศ.๒๓๒๕-
๒๔๔๒), วิทยานพินธการศกึษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๓
, และผลงานของพรรษา สินสวัสด์ิ เร่ือง ความสัมพนัธระหวางกรุงเทพฯ กับเมืองเวยีงจนัทน ในรชั
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั พ.ศ.๒๓๖๗-๒๓๙๐, วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวนัออกเฉียงใต มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๒๑ ผลงาน
สองเรื่องนีจ้ะใหภาพทองถิ่นแถบแองสกลนครภายใตความสัมพันธระหวางกรุงเทพฯ กับศูนยกลาง
ของลานชาง โดยเฉพาะดานการเมืองการปกครอง 

ผลงานของอรวรรณ นพดารา เร่ือง การปฏิรูปการปกครองและความขัดแยงกับ
ฝร่ังเศสในมณฑลอุดร พ.ศ.๒๔๓๖-๒๔๕๓, วทิยานิพนธการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชา
ประวัติศาสตร มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๐. ผลงานของอทุัยทิศ บุญชู 
เร่ือง การเปลีย่นแปลงทางสังคมในอีสานจากนโยบายของรัฐบาล ระหวางป พ.ศ.๒๔๓๔-๒๔๗๕, 
วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, ๒๕๓๖. 
ผลงานของปยะฉัตร ปตะวรรณ เร่ือง ความเปลีย่นแปลงทางการเมืองในอีสาน พ.ศ.๒๓๒๕-
๒๕๐๐, ผลงานการวิจยัของวทิยาลัยครูอุบลราชธานี, ๒๕๒๘. และผลงานของนงลักษณ ล้ิมศริิ 
เร่ือง ความสาํคัญของกบฏหัวเมืองอีสาน พ.ศ.๒๓๒๕-๒๔๔๕, วทิยานพินธอักษรศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวนัออกเฉียงใต มหาวทิยาลยัศิลปากร, ๒๕๒๔ ผลงาน
เหลานี้ใหภาพของแองสกลนครในลักษณะที่เปนเขตการปกครอง ”มณฑล” และ ”ภาคอีสาน” ของ
สยาม โดยอธิบายใหอยูภายใตขอบเขตของประวัติศาสตรจากสวนกลาง ดงันัน้พัฒนาการของ
ทองถิน่บริเวณแองสกลนครในผลงานดังกลาว จึงเปนเรื่องราวของการดําเนินนโยบายและ
มาตรการตางๆ ของสยามซึง่มีผลทาํใหชมุชนในทองถิน่เปลี่ยนแปลงไป และความเคลื่อนไหวจาก
ภายในทองถิน่ก็เปน ”ปฏิกิริยา” ตออํานาจจากสวนกลาง ดงัปรากฏในผลงานการศึกษาของนง
ลักษณ  ล้ิมศิริ เปนตน 

อยางไรก็ตาม มีผลงานการศึกษาที่พยายามทาํความเขาใจตอพฒันาการทางสังคม
ภายในของแองสกลนครและบริเวณใกลเคยีงอยูเหมือนกนั กลาวคือ ผลงานของธีรชยั บุญมาธรรม 
เร่ือง ประวตัิศาสตรสังคมอีสานตอนบน พ.ศ.๒๓๑๘-๒๔๕๐, ผลงานการวิจัยของคณะวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบนัราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๓๖ แตผลงานเรื่องนี้ยงัเปน
ปญหาอยูในเรือ่งของขอบเขตพื้นที่ทัง้ทางกายภาพและทางวัฒนธรรมของบริเวณที่เรียกวา ”อีสาน
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ตอนบน” และจากการใชหนวยของการศึกษาที่เปน ”ภาคอีสาน” ทําใหการอธิบายตองอยูภายใต
บริบทของประวัติศาสตรจากสวนกลางดวย 

โดยภาพรวมแลวจะเห็นไดวา ผลงานการศึกษาที่ผานมายงัไมมีผลงานเรื่องใดเลยที่
กลาวถึงทองถิน่บริเวณแองสกลนครโดยตรง โดยเฉพาะในชวงเวลาแหงการเปลีย่นผานตั้งแต พ.ศ.
๒๓๗๑ ถึง ๒๔๓๖ สวนใหญจะอธิบายพาดพิงถึงแองสกลนครภายใตบริบทของประวัติศาสตรลาว
(ลานชาง) และภายใตความสัมพันธระหวางศูนยกลางลานชาง (เวียงจันทน) กับศูนยกลางสยาม 
หรือภายใตขอบเขตของประวัติศาสตรจากสวนกลางสยาม ในขณะที่เราสามารถศึกษาพฒันาการ
ทางประวัติศาสตรของทองถิน่แถบแองสกลนครโดยตรงจากภายในได โดยที่มกีารสมัพันธเชื่อมโยง
กับปจจัยจากภายนอกแวดลอมอ่ืนๆ ดวย 

วิทยานิพนธนี ้ผูศึกษาตองการชี้ใหเห็นวาระยะเวลาตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑ ถึง ๒๔๓๖ ถอื
เปนชวงเปลีย่นผานที่สําคัญอีกชวงหนึ่งของเมืองในบริเวณแองสกลนคร ซึ่งจะสงผลตอสถานภาพ
ของสังคมแองสกลนครหลงัจากนั้นตอมา การศึกษาโดยพิจารณาความเปลีย่นแปลงจากมูลเหตุ
ภายใน ไดแก สภาพทางภูมิศาสตรของพืน้ที ่ ระบบนิเวศน เศรษฐกิจ การเมอืงการปกครอง 
โครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมของทองถิน่ โดยเชื่อมโยงกบัปจจัยและสภาพการณจาก
ภายนอกดวย จะทําใหสามารถเขาใจพัฒนาการของชุมชนทองถิน่ไดอยางถูกตองลกึซึ้ง และความ
พยายามในการศึกษาแบบนี้ถือเปนจุดเริม่ตนและสวนเติมเต็มของ ”ความรู” ที่เกีย่วกับเมืองในแอง
สกลนครในดานประวัติศาสตร และเปนการคลี่คลายปญหาทางประวัติศาสตรของภูมิภาคนี้ใน
ชวงเวลาดงักลาวไดอีกดวย ประการสําคัญเปนการศึกษาที่จะชวยใหเขาใจถงึสภาพสังคมและ
วัฒนธรรม รูปแบบวิถีชีวติของผูคนในทองถิน่บริเวณแองสกลนครในปจจุบันไดตรงกับขอเท็จจริง
มากยิง่ขึ้น 

 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and objective) 

๑. เพื่อศึกษากระบวนการเกิด ”เมือง” ในบริเวณแองสกลนคร ระหวาง พ.ศ.๒๓๗๑ 
ถึง ๒๔๓๖ โดยพิจารณาเหตุปจจัยทัง้จากภายในทองถิน่และภายนอก 

๒. เพื่อศึกษาพัฒนาการของเมอืงในทองถิน่บริเวณแองสกลนคร ระหวาง พ.ศ.
๒๓๗๑ ถึง ๒๔๓๖ ทั้งทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม 

๓. เพื่อศึกษาลักษณะทางวัฒนธรรมของผูคนที่อพยพเคลือ่นยายเขามาตั้งถิ่นฐานใน
บริเวณแองสกลนคร ระหวาง พ.ศ.๒๓๗๑ ถึง ๒๔๓๖ 
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สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested) 
เมืองหนองคายกอต้ังขึ้น เพื่อทําหนาที่เปนศูนยกลางของเมืองบริเวณแองสกลนคร

และลุมแมน้ําโขงแทนเมืองเวยีงจนัทนทีถู่กเผาทาํลายลงไป เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๑ ตั้งแตนัน้มา 
พัฒนาการดานตางๆ ของเมืองในแองสกลนครอยูภายใตบทบาทและอิทธพิลของเมืองศนูยกลาง
ใหมแหงนี้เปนสําคัญ ขณะเดียวกนัเชื้อสายราชวงศเจาเวียงจันทนก็สามารถสืบทอดตอมาไดอีกใน
กลุมผูปกครองเมืองนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร ซึ่งมีเมืองนครพนมเปนผูนํา ชวงเวลา
ดังกลาวนี้บรรดาเมืองตางๆ ยังไมเขาไปผูกพนักับโครงสรางอํานาจของราชสาํนักสยามอยาง
ใกลชิดมากนกัจนกระทัง่ถงึ พ.ศ.๒๔๓๖ อยางไรก็ตาม พัฒนาการดานตางๆ ของเมอืงเหลานี้ไดรับ
อิทธิพลจากราชสํานกัสยามไมนอย อาทิ การอพยพของผูคนจํานวนมากและหลากหลาย
วัฒนธรรมจากฝงซายแมน้าํโขงเขามาตั้งถิน่ฐานในแองสกลนคร การเกิดขึ้นของชุมชนใหมๆ และ
ไดรับการยกสถานะขึ้นเปนเมืองในเวลาตอมา ตลอดจนความสัมพันธระหวางกลุมเมืองภายใน
ทองถิน่และกบัภูมิภาคภายนอกอื่นๆ ดวย ระยะเวลา ๖๕ ปนี ้ ถือเปนชวงของการฟนฟบูานเมอืง
หลังจากเหตุการณสงคราม และเปนการพัฒนาชุมชนทองถิน่จากสภาพเสื่อมโทรมทัง้ทางดาน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 
ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study) 

ศึกษาพัฒนาการของเมืองในบริเวณแองสกลนคร ตัง้แตเมื่อเมืองเวยีงจนัทนซึง่เปน
เมืองศูนยกลางของกลุมเมืองเหลานีถู้กกองทพัสยามเผาทําลาย แลวตั้งเมืองหนองคายขึน้มาทาํ
หนาที่แทนใน พ.ศ.๒๓๗๑ จนถึงเมื่อบริเวณฝงซายแมน้ําโขงไดตกอยูในอาํนาจของอาณานิคม
ฝร่ังเศส และศูนยกลางของเมืองในแองสกลนครไดยายจากเมืองหนองคายมาที่บานเดื่อหมากแขง 
(อุดรธานี) เมือ่ พ.ศ.๒๔๓๖ โดยพิจารณาพัฒนาการจากภายในชมุชนทองถิน่ภายใตบทบาทและ
อิทธิพลของเมอืงหนองคายและเมืองศนูยกลางของกลุมเมืองตางๆ ไดแก เมืองนครพนม และเมือง
สกลนคร เปนสําคัญ พรอมทั้งความสัมพนัธกับบริเวณภายนอกแองสกลนครดวย 

 
ขอตกลงเบื้องตน 

แองสกลนคร หมายถงึ พื้นที่ทางตอนบนของที่ราบสูงโคราชหรือดินแดนภาคอีสาน
ของประเทศไทย มีอาณาบริเวณตั้งแตเขตเทือกเขาภพูานซึง่กัน้แองสกลนครกับแองโคราชไปจนถึง
ริมฝงแมน้าํโขง มีลุมน้าํที่สําคัญ ไดแก ลุมแมน้ําสงคราม ลุมแมน้ําโขงและหนองหารทั้งที่สกลนคร
และกุมภวาป ดังนัน้ชุมชนหรือเมืองในแองสกลนครจงึหมายถงึ ชุมชนหรือเมืองที่อยูในพืน้ที่ลุมน้าํ
หรือภูมินิเวศนดังกลาวนัน้ และในชวงเวลาที่ศึกษานี้ (พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖) ไดแก ชมุชนหรือเมือง
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ที่อยูในกลุมเมอืงนครพนม สกลนคร มุกดาหาร หนองหานและเมืองอื่นๆ ซึ่งอยูภายใตการ
ควบคุมดูแลของศูนยกลางที่เมืองหนองคาย 
 
ขั้นตอนของการศึกษา (Process of the study) 

๑. การรวบรวมหลักฐาน เอกสาร ขอมูลตางๆ  
๒. การตรวจสอบหลักฐาน นาํหลักฐานขอมูลเหลานั้นมาประเมินวิเคราะห 
๓. ดําเนนิการศึกษาเนื้อหา บนพื้นฐานหลักฐานขอมูล 
๔. นําเสนอผลการศึกษา ตามวธิีการทางประวัติศาสตร และตามประเดน็ปญหา 
๕. สรุปผลของการศึกษา 

 
วิธีการศึกษา 

ใชระเบียบวิธกีารศึกษาทางประวัติศาสตร และนําเสนอตามแนวทางประวัติศาสตร
เชิงวิเคราะห โดยอาศัยหลกัฐาน ขอมูล จากเอกสารตางๆ ทั้งที่เปนเอกสารรวมสมัยและผลงาน
การศึกษาคนควาวิจยัตางๆ ทั้งจากภายนอกและภายในทองถิน่ ทัง้ที่เปนภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาลาว เปนตน 
 
แหลงขอมูล 

การศึกษาครั้งนี้ ไดรวบรวมหลักฐานขอมลูจากภายในทองถิน่ อาท ิ เอกสารใบลาน, 
จารึก, มุขปาฐะ, ขอมูลทางโบราณคด ี และการออกสาํรวจพืน้ที่จริง เปนตน นอกจากนี้ยงัเขา
คนควาในแหลงขอมูลอ่ืนๆ อีกดวย ไดแก 

๑. หอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี, กรุงเทพฯ 
๒. หอจดหมายเหตุแหงชาติ, กรุงเทพฯ 
๓. หอสมุดมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร, มหาวิทยาลัยขอนแกน, จฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, มหาวทิยาลยัศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ, 
และมหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

๔. หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม, มหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม, 
มหาวิทยาลยัราชภัฎเลย, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี, และมหาวทิยาลัยราชภัฎสกลนคร 

๕. หองสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, วังวรดิศ 
๖. หองสมุดสยามสมาคม 
๗. หอสมุดแหงชาติลาว (เวียงจันทน), ฯลฯ 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
๑. ทําใหทราบพฒันาการทางประวัติศาสตรของเมืองบริเวณแองสกลนคร ระหวาง 

พ.ศ. ๒๓๗๑ ถึง ๒๔๓๖ 
๒. ทําใหทราบความสําคัญของเมืองในแองสกลนคร โดยเฉพาะเมอืงหนองคาย 

เมืองสกลนคร และเมืองนครพนม ในดานตางๆ ทั้งตอภายในทองถิน่และกับภูมิภาคภายนอก 
๓. ทําใหทราบศกัยภาพของพืน้ที่แองสกลนครจากภูมิหลงัและพื้นฐานของทองถิน่ 
๔. เขาใจสงัคมและวัฒนธรรมของผูคนในทองถิ่นแองสกลนครในปจจุบนัไดดียิ่งขึ้น 
๕. เปนการศึกษาประวัติศาสตรแองสกลนครซึง่เปนสวนหนึ่งของทองถิ่นอสีานและ

ลุมแมน้ําโขงจากภายในพืน้ที่เปนสาํคัญ 
๖. เปนพืน้ฐานของการศึกษาประวัติศาสตรเมืองในแองสกลนครในชวงตอไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๐ 

 
 

บทที่ ๒ 
 

การกอกําเนดิและการพฒันาของเมอืงครั้งใหม ต้ังแต พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖ 
 

ภายหลงัสงครามเจาอนวุงศ (พ.ศ.๒๓๖๙-๒๓๗๑) เปนตนมา มีเมืองเกิดขึ้นในพื้นที่
แองสกลนครจาํนวนมาก เมอืงเหลานัน้เปนทัง้เมืองเกาสมัยลานชางที่กอตัวไดอีกครั้งและเปนเมือง
ตั้งขึ้นใหมซึ่งพฒันามาจากชมุชนหมูบานทีผู่คนจากเมืองทางฝงซายแมน้ําโขงอพยพเขามาตั้งถิ่น
ฐาน ในบทนี้จะไดกลาวถงึ ภูมิหลังของเมอืงสมัยกอนหนา พ.ศ.๒๓๗๑ โดยเฉพาะสมัยอาณาจักร
ลานชาง เหตปุจจัยของการกอตัวของเมืองครั้งใหมภายหลัง พ.ศ.๒๓๗๑ และพฒันาการของเมอืง
ภายในพื้นที่แองสกลนครตามลําดับของการเปลี่ยนแปลงจนถึง พ.ศ.๒๔๓๖  

 
ปรากฏการณของเมืองในแองสกลนคร กอน พ.ศ.๒๓๗๑ 

 
รองรอยของชมุชนที่พบในบริเวณนี ้ แสดงใหเห็นวามีการพัฒนาจากสังคมหมูบานใน

สมัยกอนประวัติศาสตร(วัฒนธรรมบานเชยีง)จนเติบโตเปนชุมชนเมืองในสมยัตอมา ตั้งแตเมืองใน
ยุคเริ่มแรกที่รวมสมัยกับวฒันธรรมแบบทวาราวดีจนถึงเมืองในสมยัอาณาจักรลานชาง๑ ชุมชน
เมืองในยุคเริ่มแรกเปนการตั้งถิน่ฐานตามแหลงทรัพยากรใกลแหลงน้าํซึ่งมีความเหมาะสมแกการ
เกษตรกรรมและการคมนาคม มีการจัดการเรื่องน้ํา มีคูน้ําคนัดิน อาทิ รองรอยของเมืองในสมัย
วัฒนธรรมแบบทวาราวดทีีพ่บบริเวณอําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคายและเมอืงเวียงจนัทนซึ่ง
เปนเมืองทีม่ีอาณาเขตครอบคลุมทั้งสองฝงแมน้าํโขง รองรอยของเมืองที่อําเภอธาตุพนม รอบ
บริเวณหนองหารสกลนคร๒ และแหลงโบราณคดีที่อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาทบนเทือกเขาภู
พาน เปนตน 

                                                 
๑ ชลิต ชัยครรชิต, “สถานภาพการศึกษาประวัติศาสตรและโบราณคดีอีสานในชวงสองทศวรรษที่

ผานมา,” ใน วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ๑๖, ๑ (พฤษภาคม-ตุลาคม 
๒๕๔๑) : ๘๓-๙๐; ชลิต ชัยครรชิต, “โบราณคดีอีสาน ความรูใหมในทศวรรษที่ผานมา,” ใน ดารารัตน เมตตา
ริกานนท, บรรณาธิการ, ทองถิ่นลุมน้ําโขง สามัญชนคนชื่อชอบ (ขอนแกน : ภาควิชาประวัติศาสตรและโบราณดี 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๗), ๕๙-๗๗, ๖๒-๖๙. 

๒ สุรัตน วรางครัตน, ประวัติศาสตรสกลนคร (สกลนคร : วิทยาลัยครูสกลนคร, ๒๕๓๗), ๗๗-๗๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑

เมืองสมัยเริ่มแรกในยุคตนประวัติศาสตรนี้ไดรับกระแสวัฒนธรรมของเมืองแบบทวา
ราวด๓ี ซึ่งมีศูนยกลางอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาเผยแพรเขามาทําใหชุมชนในทองถิ่น
พัฒนาขึ้นเปนสังคมเมือง เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพและแนวคิดความเชือ่ มีการรับเอา
แนวความคิดความเชื่อแบบสังคมเมืองตามสายวัฒนธรรมอินเดียทัง้พทุธเถรวาทและมหายานเขา
มาปรับใชจนเกิดการพฒันาโครงสรางทางสังคมและการเมืองการปกครองที่ซับซอนขึ้น๔ อยางไรก็
ตาม เมืองในสมัยวัฒนธรรมแบบทวาราวดีในแองสกลนครมีลักษณะรูปแบบที่เปนทองถิน่โดยการ
รับและปรับใชใหเหมาะสมกบัสภาพของพืน้ที ่ ในระยะเวลาไลเลี่ยกันระหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๒-
๑๖ เมืองในแองสกลนครไดรับกระแสวัฒนธรรมของเมืองแบบเจนละ(บก) ซึ่งเปนอารยธรรม
อินเดียเชนเดยีวกนัและมีศนูยกลางอยูบริเวณลุมแมน้าํโขงตอนลาง วัฒนธรรมเจนละมีแนวความ
เชื่อแบบฮินดแูละพุทธมหายาน๕ 

เมืองในแองสกลนครแมจะไดรับกระแสวัฒนธรรมซึง่มศีูนยกลางที่โดดเดน แตแอง
สกลนครเปนพื้นที่หางไกลศูนยกลาง มสีภาพเปนกลุมเมืองหรือแควนอยูระหวางรัฐหรืออาณาจักร
ใหญ รองรอยของเมืองในสมัยนีพ้บวาเปนผังเมืองที่มีรูปรางไมแนนอน เปนวงกลม วงรี หรือไมมี
รูปทรง มีคูน้าํคันดินแสดงขอบเขตของตัวเมืองพบรองรอยของที่อยูอาศัยของผูคนพบทัง้ในกําแพง
และที่หางไกลออกไปภายนอกคูเมืองที่เปนพืน้ทีเ่กษตรกรรม เปนรูปแบบของเมืองแบบทวาราวดี 
นอกจากนี้ตามแหลงโบราณคดีบนเทือกเขาภูพานยงัพบการปกเสมาหินตัง้ซึ่งดัดแปลงตอเนื่อง
จากวฒันธรรมสมัยกอนประวัติศาสตร มีรองรอยของวัฒนธรรมแบบทวาราวดีและเจนละผสมกนั
หรือดัดแปลงซอนทับกัน๖ 

สมัยตอมาเมือ่เมืองพระนครเจริญรุงเรืองไดแพรขยายอิทธิพลเขามาถงึบริเวณแอง
สกลนครดวย เมืองตางๆ ในบริเวณนี้ไดปรับตัวรับกระแสวัฒนธรรมเมืองดังกลาว พบรองรอยของ
เมืองสําคัญสมัยนี้อยูที่เมืองหนองหารหลวง (จงัหวัดสกลนคร) และเมืองหนองหารนอย (จังหวัด
                                                 

๓ ธิดา สาระยา, รัฐโบราณในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต : กําเนิดและพัฒนาการ  (กรุงเทพฯ 
: เมืองโบราณ, ๒๕๓๗), ๗๘-๑๐๓. 

๔ ธัญญา สังขพันธานนท และคณะ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเร่ือง การศึกษาสถานที่สําคัญ
ในทองถิ่นลุมน้ําชีโดยกระบวนการเรียนรูรวมกัน  (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๗), ๔๗-
๕๐. 

๕ ธิดา สาระยา, อาณาจักรเจนละ : ประวัติศาสตรอีสานโบราณ, พิมพครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๖), ๑๗-๓๑, ๓๕-๓๗. 

๖ อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, บรรณาธิการ, รอยอดีตสกลนคร (ขอนแกน : สํานักงานโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ ๗ ขอนแกน, ๒๕๔๐), ๙๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒

อุดรธานี)๗ ซึ่งถือวาเปนเมืองทีม่ีบทบาทในการเผยแพรอิทธพิลวัฒนธรรมเขมรโบราณในพืน้ทีน่ี้
ตอไปจนถึงบริเวณฝงซายแมน้ําโขงที่เมืองเวียงจันทนและเมืองทรายฟองดวย เมืองหนองหาร
หลวงและหนองหารนอยเปนเมืองใหญแตก็อยูหางไกลจากศูนยกลางที่เมืองพระนครอยูมาก 
รูปแบบของศิลปกรรมที่ปรากฏตามแหลงโบราณสถานของเมืองดงักลาวจงึพบวามกีารดัดแปลงให
เปนทองถิน่ซึง่มีความแตกตางไปจากรูปแบบที่ศูนยกลางเมืองพระนคร และสวนใหญจะเปนศิลปะ
ในสมัยพระเจาชัยวรมนัที ่ ๗ หรือชวงหลังประมาณพทุธศตวรรษที ่ ๑๗-๑๘ แลว พบวามีซาก
โบราณสถานบางสวนที่ยงัสรางคางไวไมเสร็จดวย ทัง้นีอ้าจเปนเพราะอํานาจจากศนูยกลางที่เมือง
พระนครเสื่อมลงเสียกอน๘ 

นับต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรเปนตนมาจนถึงสมยัวฒันธรรมเขมรโบราณยุคเมือง
พระนคร การตั้งถิ่นฐานของผูคนในแองสกลนครไดพัฒนาจากชุมชนหมูบานเจริญเติบโตเรื่อยมา
ตามลําดับจนกลายเปนเมืองที่มีความสาํคัญในระดับภูมิภาค๙ จากการรับเอาอารยธรรมจาก
ภายนอกทัง้ทวาราวดี เจนละ และเมืองพระนครเขามาปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและ
ระบบนิเวศนของทองถิน่ เชน ปรับใชภูเขาและแหลงน้าํ ไดแก ภูพานและหนองหาร ประกอบเปน
ภูมิสัณฐานของเมือง การสรางสรรครูปแบบทางวัฒนธรรมเปนของทองถิน่ไดเพราะเปนเขตที่อยู
หางไกลและคอนขางมีอิสระจากศูนยกลางอํานาจของรฐัตางๆ ทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับรับ
และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอยูเสมอจนกลายเปนลักษณะเดนของชุมชนเมืองบรเิวณนี ้

กอนที่ชาวลาวจากทางเหนือซ่ึงมีศูนยกลางอยูทีเ่มืองหลวงพระบางจะเคลื่อนยายเขา
มา ปรากฏวามีชมุชนเมืองอยูแลวในพืน้ที่แองสกลนครและบริเวณริมฝงแมน้าํโขงใกลเคียงตั้งแต
พุทธศตวรรษที่ ๑๙๑๐ อาทิ เมืองซาย (ดานซาย) เมืองเวยีงคํา (ไผหนาม) เมืองปากหวยหลวง 
(โพนแพงหรือโพนพิสัย ในเขตหนองคาย) เมืองทรายฟอง เมืองพระน้ําฮุง (บริเวณปากแมน้าํซนั 
ทางฝงซายแมน้ําโขง) เมืองหนองหานนอย (อุดรธานี) เมืองหนองหานหลวง (สกลนคร) และเมือง

                                                 
๗ ธาดา  สุทธิธรรม, การใชที่ดินและผังเมืองสายวัฒนธรรมเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(ขอนแกน : คลังนานาวิทยา, ๒๕๔๔), ๑๓๗-๑๔๖. 
๘ อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, บรรณาธิการ, รอยอดีตสกลนคร, ๙๗. 
๙ ธาดา สุทธิธรรม, การใชที่ดินและผังเมืองสายวัฒนธรรมเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 

๑๑๕. 
๑๐ มหาสีลา วีระวงศ, ประวัติศาสตรลาว.  สมหมาย เปรมจิตต, แปล  (เชียงใหม : สถาบันวิจัย

สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๕), ๓๑-๓๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓

แกนทาว เปนตน๑๑ เมืองเหลานี้อยูในระยะเวลาหลังจากทีว่ัฒนธรรมแบบเขมรโบราณเสื่อมอํานาจ
ลง แสดงวาเมืองที่ปรากฏนั้นเปนชุมชนของทองถิ่นทีส่ามารถดาํรงอยูตอเนื่องมาไดแมวาอาจจะมี
การยายเมืองจากโรคระบาดหรือภัยธรรมชาติ เชน น้าํทวมหรือดินถลมก็ตาม แตผูคนก็สามารถ
รวมตัวกนักอต้ังเมืองขึน้มาไดอีก ตามตํานานของลานชางกลาววากอนที่ชาวลาวจะเขามาตั้งถิน่
ฐาน พืน้ที่บริเวณนี้เดิมเปนเขตเมืองของพระยาขอมซึง่มสีายสัมพนัธกับเมืองศูนยกลางที่อินทปฐ
นคร แตตอมามีเหตุเภทภัยเมืองถลมหรือฝนแลง ๗ ป ๗ เดือน ผูคนจึงพากนัอพยพกลับไปยงักรุง
อินทปฐนครแลวปลอยใหเมอืงรางไป เมือ่ชาวลาวไดขยายตวัจากเมอืงหลวงพระบางลงมาติดตอ
กับเมืองทางตอนใตแถบเมืองเวยีงจนัทน ปรากฏวาบริเวณนี้มีชมุชนเปนบานเมืองแลวโดยเฉพาะที่
เมืองเวียงจันทนมีความเจรญิรุงเรืองทางการคาถงึกับมเีรือข้ึนไปคาขายยงัเมืองชวาหรือเชียงทอง
หรือหลวงพระบางได และตาํนานไดสะทอนไววาเปนคนกลุมอ่ืนไมใชชาวลาวหรือชาวลานชาง เชน 
ตํานานบุรีจนัอวยซวยและบั้นจันทพาณชิย เปนตน๑๒ 

เมื่อชาวลาวลานชางสามารถขยายอทิธพิลลงมาไดถงึบริเวณเมืองเวียงจันทน ตาํนาน
ของลาวไดระบุวาพื้นที่แองสกลนครแถบนครพนม-สกลนครและใกลเคียงเปนดินแดนของพระยา
ศรีโคตรบองหรือโคตรบูร มีเมืองสาํคัญอยูที่เมืองมรุกขนคร๑๓ เชนเดียวกนัตํานานไดใหขอมูลวา
เปนคนกลุมอ่ืนไมใชชาวลาวลานชาง ชาวเมืองหรือชาวแควนศรีโคตรบูรคงประกอบไปดวยคน
หลายกลุม ทัง้กลุมตระกูลภาษามอญ-เขมรและลั๊วะ-ละวาที่ชาวลาวเรียกวา “ขา” และกลุมจาม-
เวียดนามทางตอนใตซึ่งเรียกวา “แขก” ตามลักษณะวฒันธรรม๑๔ อยางไรก็ตาม แสดงใหเห็นวา
พื้นที่แองสกลนครมีกลุมเมอืงและมีวฒันธรรมที่ผานการผสมผสานสัง่สมจนกลายเปนลักษณะของ
ทองถิน่ การเคลื่อนยายเขามาของชาวลานชางและวัฒนธรรมลาวเปนการเขามาผสมผสานกบั
วัฒนธรรมของพืน้ถิน่ดั้งเดิม ตํานานอุรังคธาตหุรือพืน้พระธาตุพนมสะทอนไดเปนอยางดีถงึการ
เขามาของชาวลาวซึ่งมวีัฒนธรรมพทุธเถรวาทและตองพบปะกับชาวพื้นเมืองดั้งเดิมที่มีรูปแบบ
                                                 

๑๑ มหาคํา จําปาแกวมณี และคณะ, ประวัติศาสตรลาว แปลโดย สุวิทย ธีรศาศวัต, (ขอนแกน : 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๓๙), ๑๐-๒๗. 

๑๒ ดูรายละเอียดไดใน นิติ แสงรัตน, รายงานการคนควาเรื่องเมืองโบราณในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เลม ๒ : ตํานานและนิทานพื้นบานของอีสาน (ขอนแกน : โครงการโบราณคดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, ๒๕๒๓) ; จารุวรรณ  ธรรมวัตร, แลลอดพงศาวดารลาว (มหาสารคาม : สถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, ๒๕๓๐), ๒. 

๑๓ มานิต  วัลลิโภดม, “โคตรบูร,” ใน เอกสารหมายเลข ๔ ประกอบการสัมมนาประวัติศาสตร
อีสาน, ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๑, ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. 

๑๔ ความชัดเจนของเรื่องนี้ยังตองรอการศึกษาคนควาตอไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔

ทางวัฒนธรรมแบบอื่น ดังจะเหน็ไดจาก ความเชื่อเร่ืองนาค ยักษ ฤๅษีและผี ตํานานยงัระบุถงึการ
ตอนรับพระพทุธเจาที่เสด็จมายงัดินแดนนี้ของเจาพระยาเมืองตางๆ ดวย ในที่สุดตองยอมรับใหมี
การประดิษฐานและสถาปนาพระธาตุไวไดที่ภูกําพราหรือดอยกัปปนคีรี ซึ่งเปนสญัลักษณของการ
ครอบงําทางวฒันธรรมของชาวลาวตอเมอืงในบริเวณนีไ้ดสําเร็จในทีสุ่ด๑๕ 

ชวงเวลาหลังจากนั้นมากลาวไดวา เมืองในแองสกลนครเปนเขตของชาวลาวลานชาง 
วัฒนธรรมลาวในแองสกลนครเห็นไดจากหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุทีพ่บไดใน
พื้นที่ซึ่งมีรูปแบบทางศิลปะแบบลานชางอยางชัดเจน ไดแก พระพุทธรูป พระธาตุ เจดีย สิม 
(โบสถ)๑๖ และศิลาจารึกสมยัไท-ลาวซึง่พบอยางหนาแนนในบริเวณนี๑้๗ โดยเฉพาะศลิาจารึกเปน
หลักฐานที่ใหขอมูลอยางละเอียดถึงความเปนเมืองในอาณาจักรลานชางของชมุชนแองสกลนคร 

ศิลาจารึกสมยัไท-ลาวที่พบในบริเวณแองสกลนคร ปรากฏศักราชตัง้แตปลายพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๙ ระบ ุพ.ศ.๑๘๙๓๑๘ พบทีพ่ระธาตุรางบานแร อําเภอพงัโคน จงัหวัดสกลนคร แตพบ
จํานวนมากชวงระหวางพุทธศตวรรษที ่ ๒๑-๒๒ นับแตรัชสมัยพระเจาโพธิสาลราช พระเจาไชย
เชษฐาธิราชและรัชสมัยพระเจาสุริยวงศาธรรมมิกราช ตามลําดับ หลังจากเวลานีแ้ลวพบจํานวน
ลดนอยลง๑๙ ในดานความสัมพันธระหวางเมืองในแองสกลนครกับศูนยกลางของอาณาจักรลาน
ชาง จารึกเหลานัน้ระบุถงึการขยายอาํนาจทางการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมเขามายังพื้นที่
นี้และบริเวณใกลเคียง มีประกาศกัลปนาอุทิศผูคนใหเปนขาโอกาสหรือเลกวัดและอุทิศที่ดินใหเปน
นาจงัหนั เพื่อสงผลผลิตใหแกวัดหรือศาสนสถาน โดยเฉพาะอยางยิง่เมื่อไดยายเมอืงหลวงลงมาที่
เวียงจันทนตั้งแต พ.ศ.๒๑๐๓ เปนตนมา พบวาผูปกครองอาณาจกัรลานชางไดใหความสาํคัญแก
พื้นที่แองสกลนครมากขึน้ เห็นไดจากในรัชสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราชทรงบูรณะพระธาตุพนม 
สรางพระเจาองคตื้อ (จังหวดัหนองคาย) และสรางพระธาตุศรีสองรัก อําเภอดานซาย จงัหวัดเลย 

                                                 
๑๕ ดูรายละเอียดไดใน ตํานานอุรังคธาตุ (พื้นพระธาตุพนม), (กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพ, 

๒๕๓๙). 
๑๖ สงวน  รอดบุญ, พุทธศิลปลาว (พระนคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๖), ๑๔๗-๑๖๖, ๑๗๗, 

๑๘๓-๑๘๙. 
๑๗ ธวัช  ปุณโณทก, ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

๒๕๓๐), ๕๐-๕๗. 
๑๘ ยังตองรอคอยการศึกษาเพื่อยืนยันความถูกตอง เพราะศักราชที่ระบุเกามาก กอนสมัยพระเจา

ฟางุม (พ.ศ.๑๘๙๖-๑๙๑๖) เนื้อหาเปนการอุทิศที่ดินใหแกวัด, ดูรายการจารึกในแองสกลนครไดที่ภาคผนวก 
๑๙ ธวัช  ปุณโณทก, ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว, ๘๘, ๑๓๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕

เปนตน๒๐ ในรัชสมัยนีพุ้ทธศาสนานิกายเถรวาทหรือลังกาวงศรุงเรืองมาก และไดเผยแพรเขามามี
อิทธิพลในพืน้ที่แองสกลนครดวย ศาสนสถานตางๆ บริเวณนี้ไดรับการปรับใหเปนแบบพทุธเถร
วาท มกีารดัดแปลงและกอสรางสถาปตยกรรมแบบลาวครอบของเดิมหรือประยกุตใชโดยไมได
ดัดแปลงรูปลักษณภายนอกเลย ดงักรณขีอง พระธาตภูุเพ็กและพระธาตุนารายณเจงเวง๒๑ 

เมื่อสังเกตจากลักษณะภายนอกของพระธาตุเหลานี้จะเห็นวาเปนปราสาทแบบ
วัฒนธรรมเขมรโบราณทั้งรูปทรง ภาพจาํหลัก หนาบันและทับหลังลวนเปนเรื่องราวเทพปกรณัมใน
ศาสนาฮินด๒ู๒ เพยีงแตมผูีนําเอาพระพทุธรูปเขาไปประดิษฐานไวภายในและมีตํานานประกอบ
พรอมกับมกีารจัดงานนมัสการประจําป๒๓ การเรียกปราสาทขอมวา”พระธาต”ุทั้งที่รูปรางภายนอก
ยังคงเปนศิลปะเนื่องในศาสนาฮนิดูหรือพทุธมหายาน ทําใหเห็นถงึการผสมผสานทางวัฒนธรรม
และส่ิงที่สรางความกลมกลนืทางวัฒนธรรมดังกลาว ไดแก ตํานานอุรังคธาตหุรือพืน้พระธาตุพนม 

ชวงเวลาระหวาง พ.ศ.๑๘๙๖-๒๓๗๑ เปนชวงเวลาที่ชุมชนเมืองในแองสกลนครมี
ความสัมพันธและเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรลานชาง โดยตอนเริม่แรกมีศูนยกลางทางการเมอืง
การปกครองและวัฒนธรรมอยูที่เมืองชวา เมืองเชยีงทองหรือหลวงพระบาง ตอมาไดยายมาทีเ่มือง
เวียงจันทนและขยายลงไปถงึจําปาศักดิ์ ดงันัน้ตั้งแต พ.ศ.๒๑๐๓ เปนตนมาเมืองในแองสกลนคร
จึงมีความผูกพันอยูกับศูนยกลางทางการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมที่เมืองเวียงจันทน๒๔ มี
หลายเมืองไดเลื่อนสถานะขึน้เปนเมืองชัน้ในและเมืองลกูหลวงของอาณาจักรลานชาง อาท ิ เมือง
เวียงคุก เมืองพรานพราว เมืองปะโค เมอืงดานซาย เมืองเชียงใหมหนองหาน เมืองโพนพิสัยและ
เมืองนครพนม๒๕ จนกระทั้งศนูยกลางของอาณาจักรลานชางแหงนี้ถูกทาํลายลงเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๑ 
ระยะเวลาประมาณ ๕ ศตวรรษเมืองตางๆ ในแองสกลนครมีความเจริญรุงเรืองและความเสื่อม

                                                 
๒๐ เร่ืองเดียวกัน, ๑๒๔-๑๒๘. 
๒๑ สุรัตน วรางครัตน, ประวัติศาสตรสกลนคร  (สกลนคร : ภาควิชาประวัติศาสตร วิทยาลัยครู

สกลนคร, ๒๕๓๗), ๘๒-๘๓. 
๒๒ อรุณศักดิ์  กิ่งมณี, บรรณาธิการ, รอยอดีตสกลนคร, ๑๐๘-๑๒๐, ๑๓๓-๑๔๐.  
๒๓ งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม พระธาตุพนม และพระธาตุนารายณเจงเวง คือ วันเพ็ญ เดือน ยี่, 

วันเพ็ญ เดือน ๓ และวันเพ็ญ เดือน ๔ ตามลําดับ 
๒๔ ดูรายละเอียดใน ทองพูล ครี่จักร, อุบัติบรมจักรลาว (พระนคร : โรงพิมพสยามวิทยาการ, 

๒๔๗๙); ทองสืบ ศุภะมารค, พงศาวดารลาว (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๒๘). 
๒๕ สุวิทย ธีรศาศวัต และคนอื่นๆ, คูมือแผนที่ประวัติศาสตรอีสาน (ขอนแกน : CIDA และ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๓๑), ๒๗-๓๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖

ถอยตามพัฒนาการของอาณาจักรลานชาง วัฒนธรรมแบบลาวลานชางจึงเปนรากฐานของเมอืง
บริเวณนี้ในสมัยตอมาจนถงึปจจุบนั 

ชุมชนในแองสกลนครสามารถพัฒนาเปนเมืองไดโดยการปรับรับกับกระแสอารยธรรม
ที่แพรเขามาจากภายนอกตามเสนทางคมนาคมตางๆ ถึงแมเมืองในยุคแรกๆ จะเปนชุมชนเมือง
ขยาดยอมที่กระจายอยูตามทองที่แหลงตางๆ แตในสมัยตอมาเมอืงในแองสกลนครมีความโดด
เดนและพัฒนาข้ึนเปนเมืองสําคัญในระดับภูมิภาค อาทิ เมืองหนองหานหลวง ซึ่งเปนเมืองอยูใน
ชวงเวลาระหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘๒๖ และเมืองในสมัยลานชางอยาง เมืองเวียงคกุ เมือง
นครพนม ซึง่เปนเมืองอยูในระหวางพุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓๒๗ เปนตน 

ภายหลงัเหตกุารณสงครามระหวางสยามกบัลานชางเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๑-๒๓๒๒ ชุมชน
เมืองในแองสกลนครไดเร่ิมเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของสงคราม โดยมีความสัมพันธกับสยาม
ในสถานะกลุมเมืองในเขตประเทศราชเวยีงจนัทน ทาํใหอํานาจทางการเมืองการปกครองและ
เศรษฐกิจของสยามสามารถเขามาแทรกแซงและมีอิทธพิลตอเมืองในบริเวณนี้ตอเนือ่งมาจนถงึ
สมัยกรุงรัตนโกสินทร๒๘ กองทัพสยามไดเขามากวาดตอนประชาชนออกไปไวในหวัเมืองชั้นในรอบ
กรุงเทพฯ และพยายามเขามาควบคุมผูคนและผลประโยชนจากทรัพยากรดวยการสักเลกตั้งแต 
พ.ศ.๒๓๖๗๒๙ จนเกิดความขัดแยงเปนสงครามเจาอนวุงศเมื่อ พ.ศ.๒๓๖๙-๒๓๗๑ ผลของ
สงครามนีท้าํใหเมืองเวยีงจนัทนถกูเผาทําลายและชุมชนเมืองในแองสกลนครเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่จะสงผลกระทบตอสถานภาพและพัฒนาการของเมืองในเวลาตอมา 

ความพายแพตอกองทพัสยามทีท่ําใหเมืองเวยีงจนัทนตองสิ้นสุดสถานภาพและ
บทบาทของเมอืงประเทศราชและถูกเผาทาํลายเมื่อปลายเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๓๗๑ นั้น๓๐ สงผล

                                                 
๒๖ ธาดา สุทธิธรรม, การใชที่ดินและผังเมืองสายวัฒนธรรมเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

(ขอนแกน : คลังนานาวิทยา, ๒๕๔๔), ๑๓๗-๑๔๖. 
๒๗ โยชิยูกิ มาซูฮารา, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวลานชาง สมัยคริสตศตวรรษ

ที่ ๑๔-๑๗ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๖), ๘๙-๙๐. 
๒๘ ฉลอง สุนทราวาณิชย, “สัมพันธภาพไทย-ลาว เชิงประวัติศาสตรกอนคริสตศตวรรษที่ ๒๐,” : 

๑๔๒-๑๕๐. 
๒๙ หมอมอมรวงศวิจิตร (ม.ร.ว. ปฐม คเนจร), “พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน,” ใน ประชุม

พงศาวดาร เลม ๓ ภาค ๔ (พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๐๖), ๒๓๑. 
๓๐ ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ ๓ เจาพระยาทิพากรวงศฯ (ขํา บุนนาค) กลาว

วา กองทัพสยามยกขึ้นไปเผาเวียงจันทน (ครั้งที่ ๒) ราวเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๓๗๑. ดู เจาพระยาทิพากรวงศ, พระ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗

ใหกลุมเมืองทีเ่คยอยูในเขตอิทธิพลของเมอืงเวียงจนัทนขาดผูนําหรือเมืองศูนยกลางและเกิดความ
ระส่ําระสายไปทั่ว มีตัวอยางของคํากลอนลําพืน้ที่รองกนัอยูทั่วไปในพื้นที่แองสกลนครและหัวเมอืง
ลาวในเขตเวียงจันทนเมื่อราชสํานกัเวยีงจนัทนลมสลายวา... 

 
(บาว)... แมน้ําโขงยังบอั้นเปนบวกควายนอน 

ยังดินเปนดงดอนบอนขวยจีนายโม 
หนองโสนบทันเศรา หัวเมืองเฮายังมีเจาครองนั่ง 
ราชวังบเปนปาหญาปอง บวางนองใหแกไผ... 

(สาว)... เวียงจันทนฮาง หลวงพระบางก็แปนเปลา 
วัดญาครูก็เศรา จัวนอยก็แลนหนี... 

(บาว)... เวียงจันทนฮางสาวเอยอยาฟาววา 
มันสิโผดบาดหลาหมากแตงชางหนวยปลาย 
เวียงจันทนเศราเปนโพนขึ้หมาจอก 
บัดวาบางกอกฮางสิเปนหมองกระตายนอน 
เวียงจันทนฮางเปนโพนขี้หมาจอก 
บัดวาบางกอกฮางยังสิฮายกวาเวียง เจาเอย...๓๑ 

 
ผลของสงครามที่กระทบตอกลุมเมืองในแองสกลนครและไดทําลายโครงสรางพืน้ฐาน

สําคัญของเมอืงใหเปลีย่นแปลงไป คือ การอพยพเคลื่อนยายผูคนจาํนวนมากซึ่งเปนประชากรของ
เมืองบริเวณนีเ้ขาไปสมทบไวยังหวัเมืองชัน้ในรอบกรุงเทพฯ และหัวเมืองที่ภักดีมีความดีความชอบ
ในการสงครามเจาอนุวงศ เชน เมืองยโสธร เปนตน๓๒ ทาํใหเมืองตางๆ ในแองสกลนครมีประชากร
เบาบางลง ในขณะเดียวกนัทางราชสํานักสยามไดสนับสนนุใหบรรดากรมการทาวเพี้ยที่ภักดีไป
ปกครองเมืองสําคัญ เชน เมืองหนองคาย เมืองโพนพสัิย เมืองนครพนมและเมืองสกลนคร โดยมี

                                                                                                                                            
ราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓, พิมพครั้งที่ ๖ (กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรม
ศิลปากร, ๒๕๓๘), ๓๔-๓๕. 

๓๑ คํากลอนลําพื้นที่เลาสืบตอกันมาเปนมุขปาฐะ แตละสํานวนมีความแตกตางกัน 
๓๒ มยุรี และเผยผัน เหงาสีวัทน, “เจาอนุ : เร่ืองเกาปญหาใหม,” ศิลปวัฒนธรรม ๙, ๑๑ (กันยายน 

๒๕๓๑) : ๕๘-๗๔. เมืองยโสธรเคยเปนที่พักทัพของเจาพระยาบดินทรเดชาฯ ที่รวบรวมผูคนจากการกวาดตอน
และที่เก็บรวบรวมเอกสารจากหอหลวงเวียงจันทนซึ่งตองใชชางกวา ๒๐ เชือกในการขนยายมา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘

นโยบายใหไปกวาดตอนผูคนจากหวัเมืองทางฝงซายแมน้ําโขงฟากตะวันออกที่ติดตอกับเขตแดน
เวียดนามเขามาเพิม่ไวเปนประชากรในเมืองเหลานี๓้๓ 

เหตุการณดังกลาว ทําใหพืน้ที่แองสกลนครมีการเปลี่ยนแปลงของประชากรอยาง
รวดเร็ว ผูคนเหลานั้นเปนคนกลุมใหมที่มคีวามหลากหลายทางชาตพิันธุ ทาํใหเมืองในบริเวณนี้
กลับมาฟนตวัไดอีกครั้งหนึง่ ขณะเดียวกันก็เกิดมชีมุชนใหมกระจายตัวในพืน้ทีจ่ํานวนมากและ
พัฒนาเปนเมอืงในเวลาตอมา เมืองเกาที่สามารถฟนตัวไดนัน้จะกลายสภาพเปนเมืองศูนยกลาง
ของกลุมเมืองที่เกดิใหม เชน เมืองนครพนม เมืองสกลนคร อยางไรก็ตามการฟนตัวของเมืองเกา
และการเกิดชมุชนใหมแลวพัฒนาขึ้นเปนเมืองมีปจจัยอยางอืน่อีกหลายประการ นอกจากผลของ
เหตุการณสงครามและการเคลื่อนยายของประชากร ดังจะกลาวในหัวขอตอไป 

 
ปจจัยทีส่งผลตอการกอกําเนิดของเมืองขึ้นใหม 

 
เมืองในแองสกลนครปรากฏความสําคัญทางประวัติศาสตรข้ึนมา ตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑ 

มีปจจัยที่เปนเหตุการณและสภาพการณดานตางๆ ไดแก ลักษณะทางกายภาพ สภาพแวดลอม 
แหลงทรัพยากร พฒันาการทางเทคโนโลยี พื้นฐานทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง
การปกครอง ประชากร สังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนบริบททางประวัติศาสตรและความสัมพันธ
กับภายนอก ปจจัยตางๆ เหลานี้นาํไปสูการกอตัวและพัฒนาของชมุชนเมืองตอมา 

 
ลักษณะทางกายภาพและระบบนิเวศน 

 
แองสกลนครเปนพืน้ทีท่างตอนบนของที่ราบสูงโคราชหรือภาคอีสาน ที่ราบสงูโคราช

สามารถแบงออกไดเปน ๒ พื้นที่ คือ “แองสกลนคร” ทางตอนบนและ “แองโคราช” ทางตอนลาง 
เพราะมเีทือกเขาภูพานคั่นกลางจงึทาํใหเกิดเปนแองขนาดใหญทัง้สองสวนดังกลาว๓๔ ลักษณะ
เชนนี้ทาํใหสามารถแยกศึกษาพฒันาการของชุมชนในแตละพื้นที่ได ตามลักษณะภูมินิเวศนของ
แตละแอง 

                                                 
๓๓ ดูรายละเอียดใน ธวัช ปุณโณทก, “พื้นเวียง : วิเคราะหขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร,”  ใน 

เอกสารสัมมนาทางวิชาการเรื่องประวัติศาสตรอีสาน  (วิทยาลัยครูมหาสารคาม.  ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๑). 
๓๔ ประสิทธิ์ คุณุรัตน, ภูมิศาสตรกายภาพภาคอีสาน (ขอนแกน : คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๓๐), ๔๙, ๑๔๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙

ลักษณะทางกายภาพของแองสกลนครเปนที่ราบแองกระทะหงาย (Syncline) ภูมิ
ประเทศสวนใหญเปนที่ราบ และที่ราบลุมริมฝงแมน้าํ สลับกับเนนิหรอื”มอ”ซึ่งเปนลูกคลื่นลอนตืน้
ขนาดใหญ มแีหลงน้ําขนาดใหญ คือ หนองหาร๓๕ จังหวัดสกลนคร และหนองหารนอย อําเภอกุม
ภวาป จงัหวดัอุดรธานี มแีมน้ําสงครามและแมน้ําโขง๓๖ เปนแมน้ําสาํคัญ แองสกลนครเปนสวน
หนึง่ของลุมน้าํโขงตอนกลางแถบเวยีงจนัทน เพราะมแีมน้ําโขงไหลผานทางดานเหนือตอเนื่องไป
ทางตะวนัออกเฉียงใต พืน้ทีส่วนใหญมีลักษณะลาดเอียงลงสูแมน้ําโขง ลําน้ําสายตางๆ ในบริเวณ
นี้เปนสาขาของแมน้าํโขง สวนดานตะวนัตกและทางใตเปนเขตเทือกเขาและพืน้ทีสู่งหรือมีสภาพ
เปนเขตปาเขา๓๗ สภาพภูมิประเทศของแองสกลนครแบงตามเขตตางๆ ไดดังนี ้

แหลงน้ําสําคญัในแองสกลนคร ไดแก หนองหาร (สกลนคร) และหนองหาร กมุภวาป 
(อุดรธาน)ี ทัง้สองแหงนี้จัดวาเปนทะเลสาบน้ําจืดที่มีขนาดกวางใหญลําดับตนๆ ของประเทศไทย 
โดยมีพืน้ทีม่ากถึง ๑๗๐ ตารางกิโลเมตร โดยเฉพาะหนองหารสกลนครเปนแหลงน้ําจืดธรรมชาติ
ขนาดใหญที่สุดของภาคอีสานมนี้ําขงัตลอดป เชื่อวาเกิดจากการกดัเซาะการพงัทลายของเกลือใน
ชั้นใตดินเปนบริเวณกวางกลายเปนแองน้าํขนาดใหญ และเปนแหลงผลิตพันธุสัตวน้าํที่สําคัญที่สุด
ของพื้นที่แองสกลนคร๓๘ มีแหลงตนน้ําที่ไหลมาจากเทือกเขาภูพานประมาณ ๑๔ สาย โดยมีลําน้ํา
พุงเปนแมน้ําสายหลกัที่ไหลลงสูหนองหารที่บานดอนยาง ตําบลเหลาปอแดง เขตอําเภอเมือง
สกลนคร สวนน้าํในหนองหารสกลนครกจ็ะระบายลงสูแมน้ําโขงโดยลําน้าํก่ําที่ตําบลน้ําก่ํา อําเภอ
                                                 

๓๕ วิทยานิพนธนี้หากเปนชื่อเรียกแหลงน้ําจะใช “หนองหาร” (ตามประกาศของจังหวัดสกลนคร) 
แตหากเปนชื่อของเมืองโบราณจะใชตามเอกสารที่ระบุนั้นๆ อาทิ เมืองเชียงใหมหนองหาน, เมืองหนองหาน
หลวง และเมืองหนองหานนอย (กุมภวาป) เปนตน หรือในเอกสารจากหอสมุดแหงชาติ มีทั้งที่ใช “หนองหาน,” 
“หนองหาญ” หรือ “หนองละหาร” สวนชื่ออําเภอใชตามทําเนียบนาม คือ อําเภอหนองหาน 

๓๖ อภิศักดิ์ โสมอินทร, ภูมิศาสตรอีสาน (กรุงเทพฯ : พรศักดิ์แอนดแอสโซซิเอท, ๒๕๒๕), ๕. 
๓๗ สุภาพ บุญไชย, “ภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย,” วารสารมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  ๒๐, ๑ (พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๔๔) : ๙๐-๑๑๐. 
๓๘ บริเวณหนองหารสกลนคร มีเกาะใหญนอยราว ๓๓ เกาะ ภาษาทองถิ่นเรียกวา ”ดอน” หนึ่งใน

จํานวนนั้นมีดอนที่สําคัญและใหญที่สุด คือ ดอนสวรรค มีพื้นที่ราว ๒ ตารางกิโลเมตร ดอนสวรรคอยูหางจากฝง
ราว ๕ กิโลเมตร พื้นที่โดยทั่วไปบนดอนสวรรคเปนที่ราบ บางบริเวณเปนปาพรุ หรือ ”ทาม” (Peat swamp 
forest) และปาไผ บริเวณตรงกลางดอนเปนเนินสูง สภาพโดยรวมแลวเปนปาดิบชื้น (Evergreen forest) ดังนั้น
จึงมีความหลากหลายทางนิเวศวิทยา และเนื่องจากผูคนแถบนั้นเชื่อวาดอนสวรรคเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เปนผืน
แผนดินที่หลงเหลือมาจากคราวที่เมืองหนองหานหลวงถลม ตามตํานานอุรังคธาตุและนิทานผาแดง-นางไอ 
สภาพชีวิตและระบบนิเวศบนดอนสวรรคมีมาอยางไรในอดีต ก็ยังคงสามารถรักษาไวไดอยางคอนขางสมบูรณ 
จึงนาจะเปนสถานที่หรือแหลงศึกษาคนควาทางดานชีวิตและนิเวศวิทยาไดอยางดีอีกที่หนึ่ง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐

ธาตุพนม จังหวัดนครพนม๓๙ สวนหนองหารกุมภวาปตั้งอยูในเขตอําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธาน ี
เปนแองน้ําธรรมชาติขนาดใหญเชนกันมีลักษณะเปนแองกนกระทะรองรับน้ําที่ไหลลงมาจาก
เทือกเขาภพูานตามลาํหวยสายตางๆ ลําหวยสาํคัญไดแก หวยไพจาน น้ําในหนองหารกุมภวาปจะ
ระบายลงสูลําน้ําปาวทางทศิใตแลวไหลลงสูลําน้ําชีตอไป  

พื้นที่ลุมแมน้ําสงคราม เปนเขตที่ราบลุมแมน้ําที่กวางใหญภายในบริเวณแองสกลนคร 
แมน้ําสงครามมีความยาวถงึ ๔๒๐ กิโลเมตรและกวางประมาณ ๓๐ เมตร มีพืน้ที่ลุมน้ําประมาณ 
๒๐,๔๑๑ ตารางกโิลเมตร ระบายน้ําลงสูแมน้ําโขงที่ตาํบลไชยบุรี อําเภอทาอุเทน จงัหวัดนครพนม 
แมน้ําสงครามไดรับน้ําจากหวยน้าํอนูและลําธารสายตางๆ ที่ไหลมาจากเทือกเขาภพูานและที่ราบ
มาบรรจบกับลําน้าํสงครามที่ปากอูน ตอจากนั้นกจ็ะไหลเปนแมน้าํสงครามสายหลักโดยไหลผาน
พื้นที่ราบลุมหลายแหงซึ่งมีสภาพปาไมหลากชนิดใน ๔ จังหวัด คอื จังหวัดอุดรธาน ี จังหวัด
สกลนคร จังหวัดหนองคาย และจังหวดันครพนม๔๐ แมน้ําสงครามจัดไดวาเปนแมน้ําไหลเฉื่อย 
เนื่องจากมทีางน้าํที่คดเคี้ยวผานระหวางเนินเขาที่มีลักษณะต่ําและแบนราบซึง่มีความสงูไมเกนิ 
๒๐๐ เมตร๔๑ ลําหวยและแมน้ําสาขาในลุมน้ําสงครามสวนมากจะมคีวามกวางและความลกึไม
มากนัก ในฤดูน้ําหลากไดรับน้ําปริมาณมากและไมสามารถถายเทปริมาณน้าํใหไหลลงสูแมน้าํโขง
ไดทันทวงท ี และบริเวณปากแมน้าํสงครามที่ไหลลงแมน้าํโขงนั้นเปนที่ราบลุมจงึทาํใหกระแสน้ํา
เออลนตลิ่งทวมบริเวณสองฟากฝงแมน้ําในเขตอําเภอศรีสงครามและบานไชยบุรีอยูเสมอ๔๒ 

                                                 
๓๙ สุพัฒน ไพใหล, “วัฒนธรรมปลาแดกในลุมน้ําหนองหารสกลนคร,” ใน ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, 

บรรณาธิการ, วัฒนธรรมปลาแดก (สกลนคร : สกลนครการพิมพ, ๒๕๔๑), ๑๑-๑๓. 
๔๐ อภิศักดิ์ โสมอินทร, ภูมิศาสตรอีสาน, ๕; สุวิทย ธีรศาศวัต, ชอบ ตีสวนโคก และ สุรัตน วรางค

รัตน, การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนลุมแมน้ําสงครามตั้งแต พ.ศ.๒๔๗๕ – ปจจุบัน (รายงานการวิจัย 
สํานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ, ๒๕๓๐), ๑๑. 

๔๑ ประเทือง จินตสกุล, ภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณ
คาร, ๒๕๒๘), ๑๓๐-๑๓๑. 

๔๒ ในเขตที่ราบลุมแมน้ําสงครามยังมีที่ราบ บุง หรือ ทาม (Flood plain) กระจัดกระจายอยูทั่วไป
ดวย ทาม ก็คือที่ราบน้ําทวมถึงเปนพื้นที่ลุมต่ําติดตอเนื่องกับลําน้ําอาจจะเรียกรวมพื้นที่บริเวณนั้นวา ทาม และ
จุดต่ําสุดของทามก็คือ บุง บางแหงอาจมี กุด รวมอยูดวย บุงนั้นจะติดกับรองน้ําสวนทามอาจไกลรองน้ําออกไป
มากกวา ๑๐ กิโลเมตรก็ได น้ําจะไหลเขาบุงในฤดูน้ําหลากและในฤดูแลงน้ําก็จะขังเปนหนองน้ําเปนบึงเปนแอง
น้ําอยูทั่วไป ดังนั้นพืชที่ขึ้นในบริเวณบุงจึงเปนชนิดที่ทนตอการแชน้ําที่ขังเปนเวลานานๆ อาทิ ตนเบ็น ตนฝายน้ํา  
และตนอินทนิลน้ํา เปนตน บริเวณปาทามนั้นใชเปนพื้นที่ทํานาไมไดในฤดูฝนแตในฤดูแลงสามารถทํานาแซง 
(นาปรัง) ได นอกจากนี้ยังมีพื้นที่บริเวณรอบๆ บุงหรือปาทามนี้อีกแตไมลุมต่ําเทาและมีความกวางมากกวา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑

พื้นที่ที่แมน้าํสงครามไหลผานจะไดรับประโยชนแตกตางกัน ตามลักษณะภูมิประเทศ 
ปริมาณน้าํฝนและคุณภาพของดิน เชน บริเวณอําเภอศรีสงคราม และบานไชยบุรี อําเภอทาอุเทน 
พื้นที่สองฝงน้าํตั้งแตอําเภออากาศอํานวยลงไปทางอําเภอนาหวา อําเภอศรีสงคราม และอําเภอ
ทาอุเทน จะถกูน้ําทวมเปนประจําเพราะปริมาณฝนที่ตกชุกกระแสน้ําจะทวมเปนบริเวณกวางขวาง
นับแสนไรจนไมอาจใชเปนทีท่ํานาได ผูคนจึงทําการประมงจับปลาไวบริโภคเปนอาหาร ทําเปน
ปลาแหงและมีการถนอมเกบ็ไวบริโภคนานๆ ในรูปของ “ปลาแดก” เมือ่ถึงฤดูจับปลาจะมีผูคนจาก
หมูบานอ่ืนที่ไกลเขตลุมน้ําออกไปเขามาตัง้หลกัแหลงอยูชั่วคราวเพื่อหาปลาและจะอพยพกลับเมื่อ
หมดฤดูจับปลาแลว 

แองสกลนครอยูในเขตที่ราบลุมแมน้ําโขงเนื่องจากลาํน้าํสาขา ลําหวย และแหลงน้ํา
ตางๆ ในบริเวณนี้จะไหลลงสูแมน้ําโขงทัง้หมด สภาพภมูิประเทศโดยรวมลาดเอียงลงสูที่ราบลุมริม
ฝงแมน้าํโขง ดังนั้นแมน้าํโขงจงึเปนแมน้ําสายหลักของแองสกลนคร๔๓ แมน้ําโขงไหลมาถึงแอง
สกลนครบริเวณตอนเหนือของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไหลลงมาทางใตจากเขตเมืองหลวง
พระบางและไหลมาสบกับลําน้าํเหืองที่ภูโคกงิ้ว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ลําน้าํเหืองนี้ไหลมา
แตเขตอําเภอดานซายและเปนลําหวยทีก่ัน้เขตแดนไทย-ลาวระหวางอาํเภอทาลี่ อําเภอดานซาย 
จังหวัดเลยกบัแขวงไชยบุรีของลาว แมน้าํโขงตอนนี้จะเปดออกกวางกวาชวงที่ผานมามาก
เนื่องจากไดรับน้ําจากลาํหวยใหญๆ จากบริเวณที่ผานมาทางตอนบน ชุมชนทีต่ั้งอยูแถบนีม้กีาร
ติดตอคาขายไปมาหาสูกนัทางน้ําเปนประจํา ถงึแมในแมน้าํโขงจะมีเกาะแกงอยูบางก็ตามแต
ไมไดเปนอุปสรรคมากนัก๔๔ 

ชวงของแมน้ําโขงตั้งแตเชียงคานถงึหนองคายมีแกงอยูหลายแหง เชน แกงคุดคู แกง
จันทน แกงพราน เปนตน โดยเฉพาะแกงจันทน๔๕ เปนแกงที่มีอันตรายมากกวาแกงอืน่ๆ มีรองน้าํ
                                                                                                                                            
เรียกวา ที่ราบทาม ซึ่งบางปสามารถทํานาบริเวณที่ราบทามนี้ไดโดยใชพันธุขาวลอยที่ยึดยาวตามระดับน้ําขึ้น ๒-
๓ เมตรได เรียกวา นาทาม หรือ นากะทาม ดู ประสิทธิ์ คุณุรัตน, ภูมิศาสตรกายภาพภาคอีสาน, ๑๑๗-๑๑๘. 

๔๓ ประเทือง จินตสกุล, ภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๑๔-๑๘. 
๔๔ ประสิทธิ์ คุณุรัตน, ภูมิศาสตรกายภาพภาคอีสาน, ๔๙; อภิศักดิ์ โสมอินทร, ภูมิศาสตรอีสาน, 

๔; ประเทือง จินตสกุล, ภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๙๒. 
๔๕ บริเวณแกงจันทน เปนแหลงหาปลาที่สําคัญแหงหนึ่งของผูคนแถบเชียงคาน ระหวางเดือน

พฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน เปนชวงที่ปลาในแมน้ําโขงจะวายทวนน้ําขึ้นไปวางไขบริเวณตอนตนน้ํา ปลา
จะตองวายผานแกงขึ้นไป โดยที่บริเวณแกงจันทนนั้นจะแคบและกระแสน้ําจะไหลเชี่ยวเปนระยะยาว ปลา
จะตองวายทวนน้ําพรอมทั้งกระโดดไปดวย จึงจะสามารถผานไปได ระหวางที่ปลากระโดดชาวบานจะใชสวิงโฉบ
เอาในอากาศ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒

แคบและลึกยาวมีโขดหินมากทัง้ที่โผลพนน้ําและที่จมน้าํอยูสวนมากเปนหนิอัคน ี เรือกลไฟจะผาน
แกงนี้ดวยความยากลาํบากมีการจางชาวบานเพื่อชวยลากเรือโดยใชเชือกผูกหวัเรือแลวฉุดเรือฝง
ละ ๑๐ คน และเรือตองเรงฝจักรชวยเตม็ที่ ปริมาณน้าํที่ระบายลงสูแมน้ําโขงชวงนี้มาจากฝงซาย
มากกวาฝงขวา กลาวคือ มาจากที่ราบสงูแถบทุงเชียงขวางและทุงเชยีงคํา สวนในฤดูแลงปริมาณ
น้ําในแมน้าํโขงจะลดลงทําใหเหน็โขดหนิและแกงตางๆ ระดับน้ําไมเตม็รองน้าํบางแหงเกิดสันดอน
กลางลาํน้าํ สภาพเชนนีง้ายตอการขามแมน้ําโขงดวยเทา 

แมน้ําโขงจากตอนใตของเมอืงเวียงจนัทนจนถงึเมืองปากเซมีความยาวประมาณ 
๗๐๐ กิโลเมตร ไหลผานพื้นทีหุ่บเขาที่มีความกวางมากขึ้น๔๖ กระแสน้ําคดเคี้ยวมากขึ้น 
ขณะเดียวกนัเกิดมีดอนหรือเกาะกลางแมน้าํโขงมากขึ้นดวย อาท ิ บริเวณเมืองมุกดาหาร ชวงนี้
แมน้ําโขงจะไหลผานที่ราบระหวางหุบเขาที่มีความกวางมากถงึ ๑๐๐ กิโลเมตร ทาํใหมีสันทราย 
ดอนและแกงกลางน้ํามากมาย ลําน้ําสาขาของแมน้าํโขงที่สําคัญในชวงนี้ ไดแก หวยหลวง แมน้ํา
ซัน แมน้ําสงคราม หวยน้ําก่าํ หวยมุก เซบัง้ไฟ๔๗ เซบั้งเหียนรวมทั้งแมน้าํมูลทางตอนใต๔๘ 

แมน้ําโขงชวงตั้งแตจุดแบงเขตแดนไทย-ลาวที่จังหวัดเลย (จุดสบกับน้ําเหือง) จนถึง
เขตจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมคีวามยาวถึง ๘๓๐ กิโลเมตร มีสภาพที่แตกตางไปจากชวงที่ผาน
มาแลว กลาวคือ แมน้าํโขงลดระดับความชันลงมาก กระแสน้ําลดความเชี่ยวลง สภาพภูมิประเทศ
สองฝงเปดกวางมากขึ้น บริเวณจังหวัดหนองคายลําน้ํามีความกวาง ๖๐๐ เมตร บริเวณจังหวัด
นครพนมลําน้าํกวาง ๑ กิโลเมตรและเพิม่เปน ๑,๖๐๐ เมตร เมื่อไหลผานเขตจังหวัดมกุดาหาร๔๙ 
ดังนัน้พืน้ทีท่ัง้สองฝงของแมน้ําโขงชวงดังกลาวนี้จงึเหมาะสมแกการตัง้ถิน่ฐาน ทําใหเกิดชุมชน
เมืองตางๆ ตามริมฝงมากมายทัง้ฝงซายและฝงขวา โดยเฉพาะในพื้นทีแ่องสกลนคร 

                                                 
๔๖ หมายถึงแนวเทือกเขาที่อยูในเขตลาวทางฝงซาย และแนวเทือกเขาทางฝงขวาในดินแดนอีสาน 

อาทิ ภูทอก ภูลังกา และภูพาน เปนตน จะเห็นไดวาแมน้ําโขงชวงนี้ไหลผานที่ราบระหวางหุบเขาที่ความกวาง
มาก คือระหวาง ๓๒ ถึง ๘๐ กิโลเมตร และบริเวณนี้บางปจะมีน้ํามาก. 

๔๗ เซ แปลวา แมน้ํา หวย หรือธารน้ํา. 
๔๘ สุวิทย ธีรศาศวัต, ชอบ ตีสวนโคก และ สุรัตน วรางครัตน, การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจใน

ชุมชนลุมแมน้ําสงครามตั้งแต พ.ศ.๒๔๗๕ – ปจจุบัน, ๔. 
๔๙ บริเวณหนาอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายมีคาเฉล่ียการไหลของกระแสน้ําอยูที่ ๒,๗๓๐ 

ลูกบาศกเมตรตอวินาทีคิดเปนรอยละ ๑๘ ของปริมาณน้ําทั้งหมด ที่จังหวัดหนองคายมีคาเฉลี่ย ๔,๕๕๐ ลุก
บาศกเมตรตอวินาทีหรือรอยละ ๓๐ ของปริมาณน้ําทั้งหมด และที่จังหวัดมุกดาหารมีคาเฉล่ีย ๘,๐๗๐ ลูกบาศก
เมตรตอวินาทีหรือรอยละ ๕๔ ของปริมาณน้ําทั้งหมด เห็นไดวากระแสน้ําในลําน้ําโขงแถบแองสกลนครจะ
เพิ่มขึ้นมากกวาชวงที่ผานมาทางตอนบนมาก ทั้งนี้เพราะความกวางของลําน้ําที่มากขึ้นและความชันที่ลดลง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓

แนวเทือกเขาและเขตพื้นทีสู่งในแองสกลนครสวนใหญจะอยูทางทิศตะวันตกและทาง
ตอนใต เปนกําแพงตามธรรมชาติที่โอบลอมพื้นทีน่ี้ออกจากสวนอืน่ๆ ของที่ราบสงูโคราช แนว
เทือกเขาดงักลาวทอดตัวยาวตามทิศตะวันตกเฉยีงเหนือและทิศตะวันออกเฉยีงใต โดยครอบคลุม
ตั้งแตพื้นที่ของจังหวัดเลยเกอืบทั้งหมด จังหวัดหนองบัวลําภู ตอนใตของจังหวัดอุดรธาน ีสกลนคร 
นครพนมและพื้นที่สวนใหญของจังหวัดมุกดาหาร นอกจากนี้ยงัมพีื้นที่สูงและภูเขาอีกแตเปนภู
เตี้ยๆ และไมตอเนื่อง ไดแก ภูทอก ภูงวั ภูลังกา ในเขตจังหวัดหนองคายและเขตเนินสงูบริเวณ
รอยตอระหวางจังหวัดอุดรธานี จงัหวัดสกลนครและจังหวัดหนองคาย เปนที่ราบสูงตอนกลางของ
แองสกลนครซึง่เปนที่เหมาะแกการตั้งถิน่ฐาน ไดแก บริเวณบานเชียง 

บริเวณที่สูงดานตะวนัตกของแองสกลนครเปนเขตภูมิประเทศที่เรียกวา “ทะเลภูเขา” 
ไดแก พื้นที่สวนใหญของจงัหวัดเลยตอเนื่องไปยงัจังหวัดหนองบวัลาํภูและจังหวัดอุดรธานี แลว
ทอดตัวรับกับแนวเทือกเขาภูพานทีพ่าดผานมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต มีแองที่ลุมระหวางสนัเขา
และมีแมน้ําไหลกัดเซาะตามหุบเขาเหลานั้นในแนวจากใตไหลขึ้นเหนือเปนแมน้ําสายสั้นๆ ทีร่าบ
ลุมน้ํามีนอย ไดแก ลําน้าํเลย น้าํหมัน น้าํทึง น้าํสวย น้าํโสมและน้าํซม เปนตน มีภูเขาสําคัญ ไดแก 
ภูหลวง ภูเรือ ภูกระดึง ภูหินกอง-ผานกเคาและภูเทวดา-ภูผามาน เปนตน ภูเขาสวนใหญเปนภู
ยอดตัดหรือยอดปานมีความสูงระหวาง ๓๐๐-๖๐๐ เมตร กวางประมาณ ๑-๒๐ กิโลเมตร ทอดตัว
ตอเนื่องไปยงัฝงซายตอกับสันเขาเขื่อนน้าํงึม๕๐ 

แนวทวิเขาภพูานทางตอนใตเปนสันเขาที่ตอเนื่องกันอยู ๒ แนว คือ ภูพานนอย และภู
พานใหญ โดยภูพานนอยนับจากเขตอําเภอพรรณานิคม อําเภอพงัโคน อําเภอเมือง อําเภอเตางอย 
อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวดัสกลนครจนถึงเขตอําเภอนาแก จังหวัดนครพนม สวนภูพานใหญนั้น
นับแตเขตอําเภอไชยวาน อําเภอศรีธาตุ อําเภอวังสามหมอ จงัหวัดอุดรธาน ีอําเภอสองดาว อําเภอ
กุดบาก จงัหวดัสกลนคร อําเภอคํามวง อําเภอเขาวง จงัหวัดกาฬสินธุจนถงึอําเภอกุดชุม จังหวดั
ยโสธรและอําเภอเมืองมุกดาหาร ถัดจากนี้แลวแนวสันเขาจะไมตอเนือ่งกัน มีลักษณะเปนภู เนนิ
เขา เนินลาดสงู เนินโผลและลานหินบนเนนิสูง 

นอกจากนี ้ บริเวณตอนกลางของแองสกลนครแถบจงัหวัดอุดรธาน ี หนองคายและ
สกลนครมีภูมปิระเทศเปนทีร่าบสงูและเนนิสูงเรียก “ที่ราบสูงแถบบานเชียง” เปนบริเวณที่มีความ
เหมาะสมในการตั้งถิน่ฐานไดดี ลักษณะพื้นที่เนินแถบบานเชยีงยังตอเนื่องไปถงึบริเวณเขตอําเภอ
สวางแดนดิน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนครและขึ้นไปจนถงึอําเภอโพนพิสัย และอําเภอบึงกาฬ 
จังหวัดหนองคายคอนไปทางเหนือเปนแองที่สูงราว ๑๙๒-๒๐๖ เมตรจากระดับน้าํทะเล พืน้ทีม่ี
                                                 

๕๐ ประสิทธิ์ คุณุรัตน, ภูมิศาสตรกายภาพภาคอีสาน, ๑๖๓, ๑๖๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔

ลักษณะแบบลานตะพักลุมน้ําขั้นสงู (High terrace) และตอเนื่องกับเขตภูทอก ภูลังกาดวยซึง่เปน
เขตที่สูงระหวางแมน้ําสงครามขึ้นจนจรดแมน้ําโขง มีแนวคดโคงประทุมคว่าํปากคาด-บึงกาฬและ
มีทิวเขาเตี้ยๆ ที่เปนสวนหนึ่งของทิวเขาสายง ู (ภูง)ู ซึง่ตอทอดมาจากภูกระดานในเขตลาวฝงซาย 
ไดแก ภูสิงห ภูทอกนอย ภูทอกใหญ ภูงัว และภูลังกาดังไดกลาวแลว พืน้ที่สวนใหญอยูสูงกวา 
๑๗๐ เมตรจากระดับน้ําทะเล บริเวณนีย้ังมีบึงโขงหลงซึง่เปนแองน้าํขนาดใหญอีกดวย๕๑ 

แองสกลนครเปนเขตที่มีปริมาณฝนตกมากที่สุดของที่ราบสูงโคราชหรือภาคอีสาน 
กลาวคือ มีฝนตกประมาณ ๑๒๖ วันตอป หรือวัดปริมาณน้าํฝนตอปได ๑,๕๗๕ มิลลิเมตร มี
อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปประมาณ ๒๖.๒ องศาเซลเซยีส๕๒ เพราะฉะนัน้แองสกลนครจงึเปนพืน้ที่ที่มี
อากาศและน้ําฝนดีเหมาะแกการตั้งถิน่ฐาน มีสภาพธรรมชาตทิี่เอื้อตอการอยูอาศัยและมี
ปจจัยพืน้ฐานของการตั้งหลกัแหลงและพฒันาเปนชมุชนเมือง 

ส่ิงที่แสดงวาแองสกลนครเปนพืน้ที่ลุมน้าํเดียวกนักับทางฝงซายแมน้ําโขง คือ ทางฝง
ซายถัดจากที่ราบลุมชายฝงจะเต็มไปดวยภูเขาสูง สวนในแองสกลนครจะเปนที่ราบกวางขวาง โดย
มีลําน้าํโขงไหลผานกลาง มีขอบสันเขาคือเทือกเขาภูพานทางตอนลาง ที่ราบลุมแมน้ําโขงแถบ
เวียงจันทน-แองสกลนครนี้เปนบริเวณที่มคีวามเหมาะสมตอการเกษตรกรรมและการตั้งถิ่นฐาน
มากที่สุดตอนหนึง่ของภูมิภาคลุมน้าํโขงทัง้หมด เพราะมีที่ราบกวางขวางและแมน้าํโขงในชวงนี้ก็มี
ความกวางมากขึ้นและกระแสน้ําไหลเอื่อยลงจากความชนัของภูมิประเทศที่ลดลง ทําใหมีความ
สะดวกตอการคมนาคมและการตั้งชุมชนมากกวาชวงตอนบนตัง้แตเหนือปากแมน้าํเหืองและชวง
ลางใตแกงหลีผี่๕๓ ลักษณะของแมน้าํโขงชวงที่ไหลผานแองสกลนครมีบันทกึกลาววา... 

 
“...แมน้ําโขงตั้งแตเมืองหนองคายลงมาจนถึงเมืองมุกดาหาร ถาลองดวยเรือ

พายระยะทางประมาณ ๗ วัน ระยะนี้ในแผนที่ของฝรั่งเศสวาเดินเรือไดตลอดป คือวาขึ้นลอง
สะดวกกวาระยะอื่น ...วาโดยขนาดลําน้ําตอนเมืองหนองคายยังไมสูกวางนัก...แตตอนใตลง

                                                 
๕๑ เร่ืองเดียวกัน, ๑๖๘, ๑๗๐, ขอมูลเกี่ยวกับภูพานดูเพิ่มเติมใน ประเทือง จินตสกุล, ภูมิศาสตร

กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๗๖-๗๗. 
๕๒ ดูรายละเอียดใน วินัย วีระวัฒนานนท, ส่ิงแวดลอมอีสานและการอนุรักษ โครงการ

มหาวิทยาลัยในโครงการอีสานเขียว, (กรุงเทพฯ : ส. ศิริการพิมพและบรรจุภัณฑ, ๒๕๓๒). 
๕๓ ประสิทธิ์ คุณุรัตน, ภูมิศาสตรกายภาพภาคอีสาน, ๔๙, ๑๖๐-๑๖๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕

มาจนถึงเมืองมุกดาหาร ไมแลเห็นตัววัวควายขางฝงโนนทีเดียว เมืองสวรรณาเขตร...อยู
ตรงกันขาม ก็พอแลเห็นตึกหลังคาแดงๆ เทานั้น...”๕๔ 

 
สภาพภูมิประเทศของแองสกลนครมีความหลากหลาย มีทั้งเขตลุมตํ่า ที่ราบลุมแมน้ํา 

ที่ดอน และเขตเทือกเขาหรือพื้นที่สูง ซึง่ลักษณะดงักลาวเปนแหลงของทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณและเปนพืน้ฐานทําใหเกิดชุมชนและพัฒนาเติบโตเปนเมืองไดตลอดเวลา 

แองสกลนครกับดินแดนลานชางเวยีงจนัทนมีความสัมพันธกันทางดานภูมิประเทศ
เปนพืน้ที่ลุมน้าํเดียวกัน ชุมชนบานเมอืงในสมยัตางๆ ที่ตั้งอยูบริเวณนี้สวนใหญมีอาณาเขต
ครอบคลุมทั้งสองฝงแมน้ําโขงไมวาจะเปนเมืองรวมสมยัทวาราวดี เจนละ เขมรโบราณหรือเมืองใน
สมัยลานชาง กลาวไดวาแมน้ําโขงนัน้ไหลผานกลางชมุชนหรือเมือง การเคลื่อนยายของผูคนและ
การขยายอํานาจของอาณาจักรลานชางเขามาในเขตทีร่าบสูงโคราชในชวงแรก ปรากฏหลักฐาน
แคบริเวณริมฝงแมน้าํโขง๕๕ เชน เมืองเวียงจนัทน เมืองเวยีงคํา เมืองน้าํทา เมืองแกนทาว เมือง
โคตรบอง เมืองปากหวยหลวง เมืองหนองหานนอย เมืองหนองหานหลวง เมืองหนองบัว ในขณะที่
พื้นที่ตอนในของที่ราบสงูไมปรากฏหลักฐาน เหตทุี่อํานาจของอาณาจักรลานชางแพรขยายเขามา
ไดในพื้นที่แองสกลนครกอนเพราะมีความสัมพันธกนัทางภูมิประเทศนัน่เอง 

แองสกลนครมีแมน้ําและทีร่าบลุมกวางขวางเปนแหลงผลติและเขตการคาที่สําคัญ 
ผูปกครองลานชางจึงพยายามเขามาควบคุมพื้นที่แถบนี ้ โดยสามารถดําเนนิการไดสําเร็จเมื่อยาย
เมืองหลวงลงมาทีเ่มืองเวียงจันทนเมื่อ พ.ศ.๒๑๐๓ ในรัชสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราช การติดตอ
กับเขตลานชางมีแมน้าํโขงและลําน้าํสาขาเปนตัวเชื่อมหรือเสนทางคมนาคม ปจจัยดังกลาวทาํให
เมืองในแองสกลนครพัฒนาเติบโต และสงผลใหมีเมืองเกิดขึ้นมาไดภายหลงั พ.ศ.๒๓๗๑ ดวย 

 

                                                 
๕๔ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เร่ืองเที่ยวที่ตางๆ ภาคที่ ๔; วาดวยเที่ยวมณฑล

นครราชสีมา มณฑลอุดรและมณฑลรอยเอ็ด (กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ, ๒๕๑๒), ๕๑-๕๒. 
๕๕ เจาคําหมั่น วงกตะรัตนะ, พงศาวดารชาติลาว : ความเปนมาของชาติแตดึกดําบรรพ 

(เวียงจันทน : หอสมุดแหงชาตินครเวียงจันทน, ๒๕๑๖), ๒๕-๒๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖

 
 

ภาพที ่๑  สภาพภูมิประเทศของแองสกลนคร 
ที่มา : กว ี วรกวิน, แผนทีค่วามรูทองถิน่ไทย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : พัฒนา
คุณภาพวิชาการ, ๒๕๔๗), ๑๓. 

 
แหลงทรพัยากร 

 
สภาพภูมิประเทศของแองสกลนครมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติสําคัญหลายชนิด ไดแก 

แรธาตุ ทองคาํ เหล็ก ดีบุก ทองแดง สังกะสี อัญมณี หินเกลือ และผลผลิตจากปาทัง้สัตวและพืช 
เชน เรว น้ํารัก (น้าํเกีย้ง) นอระมาด คร่ัง และกํายาน เปนตน เชื่อวาชมุชนบานเมืองบริเวณนี้มกีาร
พัฒนาทางการผลิตและการควบคุมคนหรอืกําลังแรงงานอยางเพียงพอ เพือ่ใหสามารถใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้นไดอยางเต็มที ่ และคงมกีารติดตอแลกเปลี่ยนระหวาง
ภูมิภาคกับชุมชนที่อ่ืนดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางชุมชนสองฝงแมน้าํโขงดวยกันเองคงมีการ
ติดตอแลกเปลี่ยนไปมาหาสูกันอยูตลอดเวลาทําใหชุมชนบริเวณแองสกลนคร-เวียงจันทนเติบโต
ข้ึนตามลําดับ๕๖ 

                                                 
๕๖ จารุวรรณ ธรรมวัตร, บรรณาธิการ, วิถีทรรศนลาวในชุมชนสองฝงโขง (มหาสารคาม : โรง

พิมพศิริธรรมออฟเซ็ท, ๒๕๔๑), ๘๓-๘๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗

ผลผลิตจากแหลงธรรมชาตทิั้งผลิตภัณฑจากพืช สัตวและของปาอืน่ๆ สามารถหาได
ตามภูมิประเทศตางๆ ไมวาจะเปนเขตลุมตํ่าหนองหาร ที่ราบลุมแมน้ํา เขตเทือกเขาและพืน้ที่สูง 
โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาภพูานซึ่งเปนแหลงปาเรว เปนผลผลิตที่สําคัญที่เมืองแถบแองสกลนคร
ตองสงเปนสวยแกราชสํานักสยาม นอกจากนี้แถบภูพานยงัเปนแหลงครั่งและกาํยานที่สําคัญอีก 
ปจจุบันยงัพอสืบหารองรอยของผลผลิตทีสํ่าคัญนี้ไดแมวาจะหลงเหลอืนอยแลวก็ตาม แตตามเขต
ที่ลุมตํ่าหนองหารและที่ราบลุมแมน้ําสงครามนัน้ยงัคงเปนแหลงสัตวน้ําที่สําคัญอยู๕๗ และคง
ความสาํคัญกระทั่งปจจุบัน โดยเปนแหลงผลิต “ปลาแดก” ของแองสกลนคร 

รายงานการคนพบหลักฐานทางโบราณคดีของคณะสํารวจและวิจัยโครงการสํารวจ
แหลงถลงุแรทองแดง ดีบกุ สมัยโบราณบริเวณลุมแมน้าํโขงตอนกลาง (เขตจังหวัด เลย หนองคาย 
หนองบัวลาํภู อุดรธาน)ี ซึ่งนําโดยสิทธพิร ณ นครพนม และเยน็จิตร สุขวสานะ พบวาบริเวณแอง
สกลนครอุดมไปดวยแหลงทรัพยากรแร พบหลกัฐานการถลงุแรกระจายอยูทั่วไปและมากมายเชือ่
วาคงเปนแหลงผลิตแรที่สําคญัแหลงหนึง่ และคงไดติดตอกับศูนยอํานาจของอาณาจักรตางๆ ดวย 
ไดแก เขมร สุโขทัย ลานนาและจนีตอนใต๕๘ และจากรายงานของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระ
นครสวรรควรพินิต อดีตเสนาบดกีระทรวงมหาดไทยในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวบนัทกึไวเมื่อวนัที่ ๑๖ กุมภาพนัธ พ.ศ.๒๔๗๐ วา “...บอเหล็กในเขตอําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย มี ๕ บอ เหล็กในทีน่ี้เปนเหลก็ชนิดอยูบนผิวดิน ไมตองขุดลึก เอาจอบฟนเพยีงคืบหนึง่
ศอกหนึง่ก็ได การที่จะมีที่ไหนแลเหน็ไดดวยสีดินเปนสีดําแดง สวนวธิีทาํนัน้ก็เปนอยางปาๆ 
พื้นเมือง...” ๕๙ 

สวนแรโลหะอืน่ๆ อาท ิ ตะกั่ว สังกะสีและการหลอมโลหะสําริดพบที่บริเวณหวยโมง 
เวียงนกยูง ทาบอในเขตจังหวัดหนองคาย ซึ่งเปนศูนยกลางของการผลิตโลหะบริเวณนี้ และเชื่อวา
แหลงโลหะที่จงัหวัดเลยก็ปอนวัตถุดิบใหแกบริเวณทาบอนี้ดวย แมบริเวณหวยโมง ทาบอเองก็เปน
แหลงผลิตเกลอืที่ใหญที่สุดดวย นับวาแองสกลนครเปนศูนยกลางของการผลิตและแลกเปลี่ยน
สินคาที่สําคัญของภูมิภาคแมวาจะไมใชเมืองทาริมทะเลก็ตาม แตกม็ีทาเรือที่มีปริมาณสินคาและ
การแลกเปลี่ยนที่คึกคกัและมากพอที่ชมุชนทัง้ใกลเคียงและไกลออกไปจะติดตอสัมพันธดวย ส่ิงที่

                                                 
๕๗ สุพัฒน ไพใหล, “วัฒนธรรมปลาแดกในลุมน้ําหนองหารสกลนคร,” ใน ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, 

บรรณาธิการ, วัฒนธรรมปลาแดก, ๑๑-๑๓. 
๕๘ สิทธิพร ณ นครพนม, “วิถีเศรษฐกิจเดิมถิ่นหนองคาย-เวียงจันทน,” ใน จารุวรรณ ธรรมวัตร, 

บรรณาธิการ, วถิีทรรศนลาวในชุมชนสองฝงโขง, ๗๕-๙๔. 
๕๙ เร่ืองเดียวกัน, ๘๓-๘๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘

มีชื่อของชุมชนแถบลุมน้ําโขงตอนนี้ไดแก สําริดและเหล็ก เชื่อวามีการสงสําริดไปยังชุมชนอื่น 
ดังเชนดนิแดนของชาวจวง (ทางตอนใตของจีน) ซึ่งไมมีแหลงทองแดง ดีบุกและตะกัว่ แตมกีารใช
กลองมโหระทกึสําริดหรือฆองกบกลองกบ สันนษิฐานวานาจะนําวตัถุดิบไปจากแองสกลนครดวย
๖๐ 

บริเวณริมฝงแมน้ําโขงแถบแองสกลนครยงัมีแรโลหะที่สําคัญ คือ “ทองคํา” ดังปรากฏ
ในตํานานอุรังคธาตุวา ดนิแดนแถบแองสกลนคร-เวียงจันทนนี้เปน “สุวรรณภูมิแตกอน” โดยมี
ผูปกครองคือทาวคําบาง มีอาณาบริเวณครอบคลุมต้ังแตลุมน้ําโขงแถบหนองคันแทเสือ้น้ํา 
(เวียงจนัทน) จังหวัดเลยบริเวณอําเภอเชียงคาน อําเภอปากซม อําเภอสังคม เร่ือยลงมาจนถงึ
อําเภอศรีเชียงใหม๖๑ ชุมชนบรเิวณ “สุวรรณภูมิแตกอน” นีน้าจะเปนเมืองสมัยทวาราวดีตอนปลาย
แลว ความอุดมดวยแรทองคําและโลหะตางๆ เห็นไดจากการใชแรโลหะทองคําและสําริดหลอ
พระพทุธรูปในสมัยลานชาง เชน พระองคตื้อ พระสุก พระเสริม และพระใสซึ่งหลอข้ึนในสมัยพระ
เจาไชยเชษฐาธิราช๖๒ 

ทองคํานัน้พบวามีสายแรทองคําตามลาํน้าํโขง มีกิจกรรมการรอนหาแรทองคําตามลาํ
น้ําโขงของผูคนแถบนี ้แตทองคําที่ไดจะมสีีแดงกวาที่อ่ืนๆ เนื่องจากมีแรทองแดงปนอยู การรอนหา
ทองคําของชาวบานทกุวนันีย้ังคงมีอยูโดยทําเปนอาชพีเสริมพิเศษเรียกการ ”เลนคํา” บริเวณตําบล
หาดคํา อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย การรอนทองของชาวบานแถบนีน้าจะมีมาตั้งแตสมยั
โบราณแลว ผูคนแถบเชียงคานจะรอนทรายจากลาํน้าํโขงดวย “เลียง” เปนภาชนะทรงกรวยคลาย
หมวกแกว (เวียดนาม) แตภาษาถิ่นหนองคายเรียกวา บัง้ หรือ บางเพือ่หาทองคํา๖๓ 

สวนผลผลิตทองคําที่ไดนอกจากจะนําไปหลอมเปนพระพุทธรูปดังไดกลาวแลว ยังใช
ในการประดับยอดพระเจดีย บริจาคสรางวดัวาอาราม ใชแลกเปลี่ยนสนิคากับดินแดนอื่นตลอดจน
ใชเปนบรรณาการหรือสวย อาณาจักรลานชางจะตองสงตนไมเงนิตนไมทองเปนบรรณาการแก
สยามตั้งแตสมัยกรุงธนบุรีจนถงึรัชกาลที่ ๓ แหงกรงุรัตนโกสนิทร และเมื่อถูกสยามควบคุมมากขึ้น
                                                 

๖๐ เร่ืองเดียวกัน. 
๖๑ คณะกรรมฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร 

เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดหนองคาย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๓), ๒๒-๒๓. 
๖๒ ธวัชชัย สาครินทร, ประสานงาน, หนองคาย (กรุงเทพฯ : มังกรการพิมพ, ๒๕๔๐), ๑๒๐-๑๒๑. 
๖๓ วิธีการรอนทองคํา คือ ตักทรายขึ้นมาแลวรอนไปรอนมาโดยเลียง ใหเศษดินเศษหญาพรอมทั้ง

ทรายบางสวนลวงหลุดไปกับน้ํา เสร็จแลวเอาที่เหลือมาลางกับปรอท ซึ่งจะทําใหทองคําที่เปนแรหนักกวาอยาง
อื่นตกคางที่กนเลียง หลังจากนั้นเอาทองคําที่ไดไปหลอมในถวย แลวจะไดทองคํากอนกลมขนาดเทาเมล็ดถั่ว
เขียว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙

ในเวลาตอมาภายหลงั พ.ศ.๒๓๖๗ และหลังสงครามเจาอนวุงศฯ หัวเมืองลาวแถบนี้ก็ตองเสยีสวย
เปนทองคําและสิ่งของมีคาอืน่ๆ แกราชสาํนักสยามมากและเครงครัดขึ้น เมืองแถบแองสกลนคร
หลายเมืองก็ตองสงสวยเปนทองคํา๖๔ 

การผลิตเกลือเปนอีกปจจัยหนึง่ที่ดงึดูดใหผูคนเคลื่อนยายเขามาแลวกระจายตัวใน
พื้นที่แองสกลนคร และทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงขนาดของชุมชน๖๕ เปนสิ่งที่ตอเนือ่งมาจากการ
ผลิตเครื่องมือเครื่องใชในยุคเหล็ก จากการสํารวจของนักโบราณคดใีนชวง พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๓๙ 
พบวาพืน้ที่ระหวางเขตลําน้าํยามที่ไหลลงลําน้าํสงครามกับลําน้ําอนูในเขตอําเภอนาหวา จังหวดั
นครพนมและอําเภออากาศอํานวย จังหวดัสกลนคร มีเนินดนิที่เปน “โพนเกลือ” ซึ่งเกิดจากการทบั
ถมของภาชนะดินเผาที่ใชในการบรรจุและตมเกลือกองสุมรวมกนัเปนเนินขนาดใหญ พบมากถงึ ๙ 
แหง๖๖ สภาพพื้นที่เหลานี้เปนบริเวณที่ดินเค็มจัดบางแหงมีน้าํเกลือใตดินพุข้ึนมา แมในปจจุบัน
ชาวบานก็ยงัไดตักน้ําเกลือนี้ไปตมผลิตเกลือขายเปนรายไดในฤดูแลงกันอยู บริเวณทีพ่บเนนิดิน
ดังกลาวคงจะเปนชุมชนโบราณตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร จากการที่พบหลักฐานภาชนะที่ใชใน
การบรรจุเกลอืช้ีใหเหน็ถงึกรรมวิธีในการผลิตเกลือเชนเดียวกนักับหลักฐานทีพ่บในแองโคราช ที่

                                                 
๖๔ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุ ร. ๓, จ.ศ.๑๒๐๒ (พ.ศ.๒๓๘๓) เลขที่ ๗๑, “ใบบอกเมือง

สกลนคร.” ; สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุ ร. ๓, จ.ศ.๑๒๐๒ (พ.ศ.๒๓๘๓) เลขที่ ๑๓๘, “ใบบอกเมือง
หนองคาย.” 

๖๕ การผลิตเกลือในที่นี้เปนการตมเกลือจากดินเค็ม เรียกวา ขี้ทาหรือดินเอียดและน้ําเค็ม เกลือที่
ไดเปนเกลือสินเธาว เปนเกลือที่ไมมีไอโอดีนเหมือนเกลือสมุทร 

๖๖ เนินดิน (โพนเกลือ) ที่พบทั้ง ๙ แหงนั้น กระจายอยูในแองสกลนคร แถบจังหวัดสกลนคร-
นครพนม ดังนี้  

∗ วัดโนนสวรรค บานแมนใหญ ตําบลอากาศ อําเภออากาศอํานวย จังหวัด
สกลนคร  

∗ สํานักสงฆโพนชางแสงสันติธรรม ซึ่งอยูหางจากวัดโนนสวรรคไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ราว ๑-๒ กิโลเมตร  

∗ โนนสมโฮง, โพนแต, และโพนกอก บานทาเรือ ตําบลทาเรือ อําเภอนาหวา 
จังหวัดนครพนม 

∗ โพนตุน, และโพนจุลณี บานบะหวา ตําบลทาเรือ อําเภอนาหวา จังหวัด
นครพนม 

∗ วัดโพธิ์เครือ, และสํานักสงฆรางโนนหัวแขสันติธรรม บานเสี่ยว ตําบลบาน
เส่ียว อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๐

เชื่อวามกีารผลิตเกลือออกไปสูชุมชนเขมรโบราณ (เจนละบก) และดําเนนิเรื่อยมาจนถึงสมยัทวา
ราวดีและเมืองพระนคร๖๗ 

ลักษณะภูมิประเทศ สภาพแวดลอมและแหลงทรัพยากรของแองสกลนครขางตน เปน
ปจจัยรองรับการอพยพเคลื่อนยายและการตั้งถิ่นฐานของผูคน การเพิม่จํานวนประชากรจากการ
กวาดตอนและอพยพผูคนมาจากบริเวณฝงซายแมน้าํโขง ทาํใหมกีารตั้งถิน่ฐานและเตรียมพืน้ที่
เพาะปลูกหรือทําปาใหเปนนาซึ่งถือเปนมูลเหตุที่สําคัญของการเกิดเปนชุมชนและเมอืงตอมา 

 
การพัฒนาทางเทคโนโลย ี

 
การพัฒนาทางเทคโนโลยีของชุมชนเมืองในแองสกลนครมีมาจากอดีตตั้งแตสมัยกอน

ประวตัิศาสตรเปนลําดับจนถึงสมยัลานชาง มีการสั่งสมและพัฒนาตามการเจริญเติบโตของชุมชน
เมืองในสมัยตางๆ ตัง้แตยุคเริ่มแรกที่มีการตั้งถิ่นฐานในแองสกลนครพบวามีรองรอยของเมล็ดขาว 
มีการปลูกขาว ทัง้ขาวไร(ปลูกที่ดอน)และขาวน้ําทวม และเริ่มนาํพืชปาตางๆ มาปลูกดวย มกีารนํา
สัตวมาเลีย้งเพื่อใชงานและเปนอาหาร มกีารผลิตเครื่องมือเครื่องใชจากวัสดุและแรธาตุตางๆ ทั้ง
หิน สําริดและเหล็ก มกีารผลิตเครื่องปนดนิเผาและเครื่องจักรสานหรือถกัทอ๖๘ โดยเฉพาะ
เครื่องปนดินเผาไดมีการพฒันามาอยางตอเนื่องจนถงึสมัยลานชาง บริเวณลุมน้ําสงครามพบ
แหลงเตาเผาจาํนวนมากที่สะทอนใหเห็นถงึการผลิตที่คึกคักและการตดิตอแลกเปลี่ยนกับ
ภายนอก ซึ่งมีพืน้ฐานทางเทคโนโลยมีาตั้งแตสมัยวัฒนธรรมบานเชียงแลว พบหลกัฐานจาก
โบราณวัตถุจาํนวนมากทีบ่งชี้วาแหลงเตาเผาลุมแมน้าํสงครามมีความเกี่ยวของกับลานนาที่แหลง
เตาเผาสนักาํแพง และสัมพนัธกบัแองโคราชทีก่ลุมเตาเผาบานกรวด เปนตน๖๙ 

การพัฒนาเทคโนโลยีดานการผลิต สวนใหญแลวเปนการขยายพื้นที่เกษตรกรรมและ
การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชตางๆ เพือ่สามารถใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวได
อยางมีประสิทธิภาพ ตัง้แตเครื่องมือจากหนิ ไม สําริด และเหล็ก พบหลักฐานที่เกีย่วของจํานวน
มากในแหลงชมุชนโบราณคดีของแองสกลนครทั้งที่บานเชียงและพื้นทีร่อบๆ ตามลุมน้ําสงคราม

                                                 
๖๗ ธิดา สารยา, ยอนหลังดูอีสานโบราณ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๓๑), ๑๒๐-๑๒๔. 
๖๘ ดูรายละเอียดใน กรมศิลปากร, ผาจากแหลงโบราณคดีในประเทศไทย (Archaeological 

Textiles in Thailand) (กรุงเทพฯ : สมาพันธ, ๒๕๓๓). 
๖๙ วลัยลักษณ ทรงศิริ, “กลุมเตาเครื่องปนดินเผา ลุมน้ําสงคราม,” เมืองโบราณ  ๒๒, ๒ (ตุลาคม-

ธันวาคม ๒๕๓๙) : ๕๓-๖๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๑

และหนองหาร อาท ิผาลไถ หอก มีด แวดินเผา (สวนประกอบของเครือ่งทอผา) เปนตน เมื่อชุมชน
ขยายตัวตองมีเทคนิคในการเพิ่มผลผลิตใหสามารถเลี้ยงสมาชกิในชนุชนไดอยางเพยีงพอ 
นอกจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกแลวก็มกีารจัดการเรื่องเทคนิคการปลกูเพื่อเพิ่มผลผลิต การ
จัดการน้าํหรือชลประทานใชประโยชนจากแมน้ําสงครามและแมน้ําโขงรวมทัง้สาขา ซึ่งตามสภาพ
ภูมิประเทศของแองสกลนครแลวไมคอยประสบปญหาเรื่องขาดแคลนน้ําหรือตองมีระบบจัดการ
เร่ืองน้ํามากนกั ไมคอยพบเห็นระบบชลประทานหรอืบารายขนาดใหญในแองสกลนคร หรือขุด
ลอกคูคลองทีต่องอาศัยแรงงานคนจาํนวนมากเหมือนที่พบไดตามแหลงโบราณคดีของแองโคราช 
แตพบเหน็การปรับใชแหลงน้าํตามธรรมชาติประกอบเปนภูมิสัณฐานของเมือง เชนทีเ่มืองหนอง
หารหลวง สกลนคร 

แองสกลนครบริเวณลุมน้าํสงครามตอนลาง ที่ราบลุมริมฝงแมน้าํโขงและเขตลุมตํ่า
หนองหาร เปนเขตน้าํมากมีปาบุงปาทามและเปนแหลงประมงไดดนีอกเหนือจากการเพาะปลกู 
ดังนัน้จึงมกีารพัฒนาดานการประมงอยางตอเนื่องและสามารถจับปลาไดปริมาณมากในแตละป
บริเวณลุมน้าํสงครามยงัเปนแหลงผลิตเกลือ(สินเธาว)ทีสํ่าคัญ พบบอเกลือจํานวนมากและยัง
สามารถทําการผลิตไดแมในปจจุบัน๗๐ การผลิตเกลือไดและการจับปลาไดจํานวนมากทําให
สามารถพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตการถนอมอาหารเปน “ปลาแดก” โดยบรรจุไวในหมอหรือไหซ่ึง
เปนเครื่องปนดินเผาที่สามารถผลิตไดในทองถิ่น๗๑ 

ตามแหลงน้าํของแองสกลนครนอกจากจะเอื้ออํานวยตอการเกษตรกรรมและการ
ประมงแลว ยังมีสายแรทองคําอยูดวยโดยเฉพาะตามลาํน้าํโขงแถบหนองคาย การรอนทรายหา
ทองคํามีมาตัง้แตสมัยอดีตและจนถงึในปจจุบันเรียกวาการเลนคาํดังไดกลาวมาแลว เทคโนโลยี
การถลุงหรือนาํทรัพยากรแรตางๆ มาใชประโยชนไดรับการพัฒนามาตั้งสมยักอนประวัติศาสตร
จากสมยัเครื่องมือเครื่องใชสําริดและเหล็ก สมัยทวาราวดีและเจนละที่ตอเนื่องจากสมยักอน
ประวัติศาสตรพบรองรอยของเมืองที่ขยายตัวมีคูน้ําคันดนิเชื่อวาประชากรหนาแนนขึ้นและมีการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสําริดและเหล็กตอเนือ่งมาดวย เมืองในสมยัขอมมีการสรางศาสนสถานศลิา
แลงหลายแหงซึ่งตองอาศยัเครื่องมือในการกอสรางเทคโนโลยีคงมีการพัฒนาเพิ่มข้ึนและนาจะมี
การติดตอสัมพันธกับศูนยกลางของวัฒนธรรมขอมจากเมืองพระนครดวย และเมืองในสมยัลาน

                                                 
๗๐ วลัยลักษณ ทรงศิริ, “แหลงผลิตเกลือสมัยโบราณลุมน้ําสงคราม,” เมืองโบราณ  ๒๒, ๔ 

(ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๓๙) : ๓๙-๕๒. 
๗๑ ดูรายละเอียดใน ศรีศักร  วัลลิโภดม, บรรณาธิการ, วัฒนธรรมปลาแดก (สกลนคร : อรามการ

พิมพ, ๒๕๔๑). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๒

ชางก็คงไดรับการถายทอดสืบตอมาอีก เมืองในแองสกลนครสมัยอาณาจกัรลานชางนอกจากจะ
เปนแหลงผลิตทางการเกษตรแลวยังเปนแหลงผลิตแรธาตุตางๆ ดวย ดังที่ปรากฏในตํานานอุรังค
ธาตุวาเปนเขตสุวรรณภูมิแตกอน แรธาตตุางๆ รวมทัง้ทองคํานอกจากทาํเครื่องมอืเครื่องใชและส่ิง
มีคาใชในการแลกเปลี่ยนแลว ยังพบเห็นไดจากการกอสรางศาสนสถาน พระธาตุเจดีย 
พระพทุธรูปตางๆ ในชวงเวลาที่อาณาจักรลานชางรุงเรอืงบันทึกรวมสมัยตางๆ ไดกลาวถึงความมั่ง
คั่งงดงามของศาสนสถานตางๆ อยูเสมอ ทั้งที่นครหลวงเวยีงจนัทนและที่พระธาตุพนม สวน
พระพทุธรูปทัง้ที่เปนทองคําและแรโลหะตางๆ แสดงถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีการถลุงและหลอ
โลหะของชมุชนบริเวณนี้ อาทิ พระเจาองคตื้อ พระองคแสน หลวงพอพระใส พระสุก พระเสริม 
เปนตน  

เกี่ยวกับการรอนทองในแมน้ําโขงและสาขา มีบนัทกึการเดินทาง เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๕ 
กลาวไววา... 

 
...การรอนทองทั่วทุกทองที่ในยานแมน้ําโขงมีวิธีการทําโดย ชายคนหนึ่งลงไป

ยืนในน้ําและถือถาดไมไวดานหนา ถาดมีลักษณะคลายหมวกปกที่ชาวจีนใสกัน มีความ
กวาง ๓๐ นิ้ว ตรงกลางลึก ๕ นิ้ว ถาดนี้ลอยน้ําได เขาจึงใชเชือกผูกถาดติดกับกอนหินถวงไว 
นําตะแกรงที่ใสหินกรวดเทกรวดลงในถาดนี้แลวเลือกเอาหินกรวดกอนใหญๆ ออก นําถาด
มาหมุนไปมาจากขวาไปซายและยกขึ้นลง ขณะเดียวกันแรงกดตรงขอบถาดจะดันน้ําใหไหล
ไปรอบๆ ขอบถาดจนลนถาดออกมาและ”กระทบกับแสงอาทิตย” สวนวัสดุที่มีน้ําหนักเบา
กวาก็จะแยกตัวลอยออกมาดวย ส่ิงที่ยังคงเหลืออยูคือ สินแร เหล็กกอนเล็กๆ กับเศษทอง
บริสุทธิ์เพียงกอนหรือสองกอน... จากนั้นทองคําที่ไดจะถูกนําไปลางอยางถี่ถวนอีกครั้งใน
กลองเล็กๆ รูปไขที่จะเอาไวใสทองนํากลับไปบานและมอบใหบรรดาสตรี...สตรีเหลานั้นนํา
สารปรอทที่ไดจากพอคาชาวจีน มาใชแยกเนื้อทองออกจากหินกรวด ระหวางเสนทางสู
หนองคายพวกเราพบชายฉกรรจจํานวน ๗ หรือ ๘ คน หลายกลุมอาศัยอยูในเรือ พากันมา
รอนลางหินกรวดเพื่อหาทองดวยวิธีดังกลาวในบริเวณดอนทรายริมลําน้ํา... ชาวลาวบอกวา
พวกเขาจะมีรายไดดีถาหาทองไดคนละ ๒ หุนตอวัน (๕ หุน = ๑ เฟอง หรือ ๑/๘ บาท)๗๒ 

 
พัฒนาการทางเทคโนโลยีทีท่ําใหชุมชนกอเกิดและเติบโตขยายตัวนอกจากทักษะการ

เพาะปลูก การประมง การใชประโยชนจากทรัพยากรแรธาตุตางๆ แลว ยังมีเร่ืองของการคมนาคม
ดวย โดยเฉพาะการติดตอแลกเปลี่ยนกับภายนอกหรือในระหวางชุมชนเมืองดวยกัน เทคโนโลยี
                                                 

๗๒ เฮอรเบิรท วาริงตัน สมิธ, บันทึกการเดินทางสูแมน้ําโขงตอนบน ประเทศสยาม, แปลโดย 
พรพรรณ ทองตัน, (กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๔๔), ๗๐-๗๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๓

การคมนาคมมีการพฒันามาจากอดีตนับตั้งแตการรูจักนําสัตวมาใชแรงงานและเปนประโยชนใน
การบรรทุกและขนสง และพัฒนาตอเนื่องมีการประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชและยานพาหนะ
เพิ่มเติมข้ึนมา ดวยสภาพภูมิประเทศของแองสกลนครที่เปนเขตลุมแมน้ําโขงมีการคมนาคมทาง
น้ําตามลําน้ําโขงและสาขา จึงมีการใชพาหนะทางน้าํไมวาจะเปนเรือหรือแพ เพื่อขนสงและการ
เดินทาง ตัง้แตพุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓ มาแลว ซึ่งเปนยุครุงเรืองทางการคาและการติดตอกบั
ภายนอกพบวามีการใชเรือหรือแพจํานวนมาก  

เกี่ยวกับเร่ืองเรือของชาวลาว การขนสงทางน้ําและการจับปลาในแมน้ําโขง มีเอกสาร
กลาวไววา... 

 
...เรือเหลานี้เปนเรือขุดแบบเรือบด มีขนาดปกติยาว ๖๐ ฟุต กวาง ๔ ฟุต มี

หลังคาโครงไมไผสรางคลุมกลางลําเรือ ตั้งอยูบนกราบเรือดานหนึ่งแลวโคงคลายถังน้ําไปยัง
กราบเรืออีกขางหนึ่ง ดานบนของหลังคานี้ผูกติดกับแผงหลังคาทรงสี่เหลี่ยมผืนผา ซึ่งใชไมไผ
จักแลวนํามาสานเปนลวดลาย มุงดวยใบไมแหง (ไมไผมุงจาก) ...และคลุมซอนบนหลังคา
อีกหนึ่งแผง ประกอบเขาดวยกันเปนหลังคา ๒ ชั้น ที่ชวยใหเพิงพักบนเรือมีความยาวขนาด 
๓x๔ ฟุต ตอกับที่นั่งตอนหัวเรือซึ่งเปนไมไผน้ําหนักเบาและติดอยูระดับกราบเรือ... ผูคนใน
แถบตอนลางเมืองหลวงพระบางลงมา มักใชเรือลากจูงในการสัญจรไปตามแมน้ํา เรือแตละ
ลํามีดาดฟากวางขวางขนาด ๑๐ ฟุต ซึ่งนอกจากจะมีลูกเรือ ๕ คนแลว ผูโดยสารอีกจํานวน 
๗ คน ยังสามารถนอนพักบนเรือไดอยางสะดวกสบายทีเดียว ขณะที่ในเรือพายธรรมดามี
ลูกเรือ ๔ คน ...มีเรือขุดลําเล็กๆ ลักษณะสวยงามจํานวนมากที่ถูกนํามาใชในการจับปลา 
ชาวประมงลอยเรืออยูริมฝงและยืนอยูตอนทายเรือ เขาบังคับเรือดวยมือขางเดียวกับใชเทา
ขางหนึ่งชวย สวนมืออีกขางหนึ่งคอยดึงเชือกแหจับปลา ในแมน้ําบริเวณนี้มีการจับปลาบึก
กันทั่วไป ปลาบึกแตละตัวมนี้ําหนักเฉล่ียประมาณ ๒๓๐ ปอนด ชาวลาวกลาวกันวา 
ตามปกติปลาบึกจะไมมาอาศัยอยูทางตอนลางเมืองหนองคาย จึงเชื่อวามันวายออกไปไกลๆ 
ถึงบริเวณระหวางหนองคายกับหลวงพระบางเพื่อวางไข... และปลาขนาดใหญอีกชนิดหนึ่งที่
ชาวประมงจับไดคือ ปลาเลิม...๗๓ 

 
นอกจากนีก้ารคมนาคมทางบกในแองสกลนครพบวามีเสนทางบกที่ใชติดตอกัน

ภายในพื้นที่ระหวางชุมชนเมืองตางๆ และกับเมืองใหญอยางเวียงจนัทนหรือธาตุพนมดวย ตาม
เสนทางที่ใชมาตั้งแตสมัยขอมเปนอยางนอย ไดแก จากธาตุพนม ผานเมืองสกลนครหรือเมอืง
หนองหานหลวง ผานหนองหานนอย ข้ึนไปถึงเวียงคกุ ศรีเชียงใหมและถึงเขตเวยีงจนัทน ทราย
                                                 

๗๓ เร่ืองเดียวกัน, ๗๕-๘๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๔

ฟอง เสนทางนี้ยงัใชกันอยูในพทุธศตวรรษที ่๒๔ หรือคริสตศตวรรษที่ ๑๙ และในปจจุบันดวย การ
พัฒนาการขนสงทางบกไดแก การใชแรงงานสัตว เชน ชาง มา ววัและควาย และการประดิษฐ
เครื่องมือที่เกีย่วของสัมพันธดวย เชน แหยงชางหรือกูบ รถเทยีมมา เกวียนเทียมวัว เปนตน  

เกวียนของชาวลาวและการใชวัวเทียมเกวยีน เฮอรเบิรท วาริงตนั สมิธ ไดบันทกึไว
ระหวางเดนิทางจากหนองคายไปโคราชเมือ่ราว พ.ศ.๒๔๓๕ ไววา... 

 
...พวกเราเดินทางออกจากหนองคายในชวงฤดูฝน มุงหนาตอไปยังโคราชดวย

ขบวนกองเกวียน หรือวัวเทียมเกวียน ๑๔ เลม แตละเลมมีวัวเทียม ๒ ตัว กับคนขับ ๑ คน 
เกวียนทั้ง ๑๒ เลม บรรทุกสัมภาระไดมากเทากับบรรทุกดวยชาง ๑๖ เชือกเม่ือเดินทางในภูมิ
ประเทศที่เปนเขา... เกวียนของพวกเขาทําจากไมลวนๆ ...เฉพาะตัวเกวียนอยางเดียวนั้นมี
น้ําหนักเบา รูปทรงคลายกับรถเล็กเทียมมาตัวเดียว สวนของคันเกวียนที่ติดกับแอกจะลอด
ผานชวงลางของตัวเกวียนไปถึงตอนทายเกวียน ลอเกวียนมีขนาดกวางมากและเปนสวนที่
หนักที่สุด ซึ่งจะติดอยูบนแกนเพลาที่ทํามาจากไมเนื้อแข็ง (ไมกระเบา บางครั้งก็ใชไมแดง) 
ตอนปลายดานในและดานนอกของคันลากจะมีเพลาติดอยูกับเบาไมใตตัวเกวียน ซึ่งตอน
ปลายลาดเอียงลงเพื่อทําใหไมที่ตีขวางไวตอนหนาและตอนทายของเกวียนอยูในระดับตรง
เปนมุมฉากอยางมั่นคง... น้ําหนักของเกวียนจึงตกลงบนตําแหนงตางๆ หลายจุด ซึ่งเปนสวน
ที่ตอดวยไมกระเบาจํานวนหนึ่งที่ตัดมาเปนพิเศษ ...เมื่อเกวียนเสียหลักหรือติดหลม 
แกนเพลาดานใดดานหนึ่งหลุดออก... เปล่ียนแกนอันใหมใสแทนโดยใชเวลา ๑๕ นาที ...
สวนหลังคาเกวียนมีลักษณะเปนฟางถักถี่ๆ ยื่นเปนเพิงออกไปดานหนา คลุมถึงที่นั่งคนขับ
ตรงคันเกวียน หลังคานี้สามารถคุมแดดคุมฝนใหแกผูโดยสารไดเปนอยางดี โดยทั่วไปเกวียน
มีความยาวประมาณ ๗ ฟุต กวาง ๓ ฟุต ...พวกวัวเปนสัตวใชงานที่มีอยูทั่วไปในเมือง... เรา
สามารถปลดแอกใหวัวหยุดพักดวยสัก ๑๕ นาที ปลอยใหมันเล็มหญากินจนอิ่ม จากนั้นพวก
มันก็พรอมที่จะออกเดินทางตอไป...๗๔ 

 
พัฒนาการทางเทคโนโลยีดานตางๆ ดงักลาวเปนปจจัยทําใหชุมชนเมืองสามารถกอ

ตัวและเติบโตขยายตัวไดในภายหลงั พ.ศ.๒๓๗๑ เปนตนมา เพราะเทคโนโลยีเปนสวนผลักดนัให
กิจกรรมตางๆ ดําเนนิไปอยางมีประสิทธภิาพ ตั้งแตการผลิตจากการเกษตรกรรม การประมง 
หัตถกรรม เครื่องมือเครื่องใชตางๆ และอุตสาหกรรมในครัวเรือนทัง้การทอผา ทําเครื่องปนดินเผา 
การทาํเกลือสินเธาว รวมทั้งอุตสาหกรรมการใชประโยชนจากทรัพยากรแรธาตุตางๆ อยางการ
รอนทอง การสรางพระพทุธรูปหรือพระธาตุเจดีย โดยเฉพาะอยางยิง่เทคโนโลยีทางการคมนาคมที่

                                                 
๗๔ เร่ืองเดียวกัน, ๑๓๘-๑๔๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๕

มีการพฒันาสัง่สมทัง้การใชแรงงานสัตวและการประดิษฐพาหนะตางๆ ทั้งทางบกและทางน้ํา เปน
ปจจัยชวยสงเสริมใหชุมชนเมืองมีการติดตอกับภายนอกไดอยางสะดวกขึ้น กวางไกลขึ้น มีการ
ขนสงสนิคาไดมากขึ้น ทําใหเมืองเติบโตและมีเศรษฐกิจที่ดี 

นอกจากนี ้ ในชวงตนกรุงรัตนโกสนิทร (ตัง้แตพุทธศตวรรษที่ ๒๔) เมืองโดยทั่วไปยัง
ไดรับการถายทอดวิทยาการเทคโนโลยีสมยัใหมกบัชาตติะวันตกที่เขามาลาเมืองขึ้น ซึ่งเปน
ชวงเวลาที่ชาวตะวนัตกไดผานการปฏิวัตทิางอุตสาหกรรมมาแลวในศตวรรษกอนหนา ส่ิงสําคัญที่
มีผลตอชุมชนและประชากรของเมืองคือ อาวุธและยารกัษาโรค อาวธุนัน้เหน็ไดจากปนคาบศิลาที่
เปนเครื่องประกอบยศของเจาเมืองและการฝกทหารหวัเมืองในเวลาตอมา สวนยารักษาโรค
โดยเฉพาะยาควินนิที่ใชรักษาไขมาลาเรียทําใหผูคนแถบลุมแมน้าํโขงและเขตปาดงที่ตองเผชญิไข
ปามสุีขภาพดข้ึีนและอายุขัยยืนยาวขึ้นดวย  การติดตอของมิชชันนารีอังกฤษ ฝร่ังเศสและอเมรกิัน
กับราชสํานักสยาม และการเดินทางสาํรวจเผยแพรศาสนาในเขตหัวเมืองมีบนัทกึวาเมื่อเดนิ
ทางผานหมูบานหรือเขตเมอืงตางๆ จะมปีระชาชนที่รูขาวเขามาขอยาแกไขปาอยูเสมอ๗๕ 

 
พื้นฐานทางวฒันธรรม 

 
วัฒนธรรมเปนปจจัยสาํคัญประการหนึ่งตอการเกิดและการพัฒนาของชุมชนเมืองใน

แองสกลนครนับต้ังแตภายหลังสงครามเจาอนวุงศฯ เปนตนมา แองสกลนครพัฒนาและไดส่ังสม
ทางวัฒนธรรมมาตั้งแตสมยักอนประวัตศิาสตร ทวาราวดี เจนละ เขมรโบราณและลานชาง 
ตามลําดับ อิทธิพลทางวฒันธรรมดังกลาวสงผลใหชมุชนและการตั้งหลักแหลงตางๆ สามารถ
เจริญเติบโตขึ้นเปนเมืองได แมวาในชวงเวลาทีศ่ึกษานี้ปจจัยดานการเมืองการปกครองและ
เศรษฐกิจจะมคีวามสาํคัญและมีอิทธพิลมากก็ตาม แตลักษณะทางวัฒนธรรมเปนตัวบงชี้และ
กําหนดรูปแบบและลักษณะสภาพของเมืองเหลานี ้ ซึง่วฒันธรรมในทีน่ี้คือรูปแบบและวิถีของชวีิต 
แนวคิดความเชื่อ ที่ผานการแลกเปลี่ยนและปรับปรุงจนกลายเปนลักษณะเฉพาะของทองถิน่ 

กลาวไดวา ในสถานการณที่โครงสรางทางการเมอืงการปกครองลมสลายหรือเกิด
วิกฤตหรือไมมีความแนนอน พื้นฐานทางวฒันธรรมของผูคน ไมวาจะเปนคนกลุมใหญหรือคนกลุม
ยอยๆ ในสงัคมลวนชวยจรรโลงชุมชนบานเมืองใหคงอยูและดําเนนิตอไป หรือทําใหเกิดการรวมตวั
กันเปนบานเมอืงได บริเวณแองสกลนครเปนที่รวมของรปูแบบกระแสวัฒนธรรมแบบตางๆ ผูคนที่

                                                 
๗๕ เสาวลักษณ  กีชานนท, แปลและเรียบเรียง, หาปในสยาม เลม ๑ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 

๒๕๔๔), ๒๒๓-๒๒๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๖

เปนประชากรของดินแดนนีม้ีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และไดส่ังสมกระแสวัฒนธรรมผาน
ชวงสมยัตางๆ มาแลว นับแตสมัยยุคกอนประวัติศาสตรจนถึงสมยัลานชาง๗๖ เปนที่รวมของผูคน
กลุมตางๆ ที่อยูระหวางศูนยกลางอาํนาจรฐั มีการแลกเปลี่ยน ส่ังสมและผสมผสานทางวัฒนธรรม 
เห็นไดจากศิลปกรรมที่องคพระธาตพุนมในยุคเริ่มแรกสราง มีลักษณะรูปแบบของศิลปกรรมจากที่
ตางๆ ทั้งจนี เวยีดนาม จาม เขมรและทวาราวดี ฯลฯ ซึ่งลกัษณะเชนวานี้เปนรูปแบบของการ
รวมตัวกนัตั้งถิน่ฐานเกิดเปนชุมชน พัฒนาเปนเมืองในแองสกลนคร ทั้งในอดีตและชวงเวลาตัง้แต 
พ.ศ.๒๓๗๑ เปนตนมารวมถึงในปจจุบันดวย 

การสั่งสมและผสมผสานทางวัฒนธรรม ซึง่ดําเนินตอเนือ่งมาโดยตลอดนับต้ังแตสมยั
ยุคกอนประวตัิศาสตรและสมัยประวัติศาสตร มีสวนสาํคัญอยางยิ่งตอการกอตัวของชุมชนและ
เมืองในชวงเวลาที่ศึกษานี้ พื้นฐานทางวฒันธรรมที่ซับซอน ส่ังสมและผสมผสานความหลากหลาย
ของแองสกลนครทําใหสามารถรวบรวมผูคนกอตัวเปนสงัคมขึ้นได แมศนูยกลางที่ลานชาง
เวียงจันทนจะลมสลายไปแลวก็ตาม  

การผสมผสานทางวัฒนธรรมของผูคนทีห่ลากหลายทาํใหเมืองในแองสกลนครแมจะ
เปนสวนหนึง่ของอาณาจกัรลานชางแลว แตมีความแตกตางไปจากบริเวณหลวงพระบางหรือเมือง
ทางฝงซายอืน่ๆ อยางนอยในดานสํานกึอดีตของผูคนโดยสะทอนออกมาในพืน้หรือตํานานเมอืง
ตางๆ ซึง่มีความเกีย่วของกบัพระเจาลานชาง พระเจาศรีโคตรบองและพระยาขอม นอกจากนี้ในแง
ของวิถีชวีิตผูคนประชาชนพบวามกีารติดตอสัมพันธกับพวก”ผีนอย”ดวย๗๗ บงชี้ไดวาชาวลาวที่เขา
มาในบริเวณนีไ้ดมาติดตอกับชาวพื้นถิ่นดัง้เดิม แลวผสมกลมกลนืเปนประชากรชาวเมืองในแอง
สกลนครในทีสุ่ด 

พื้นฐานที่สําคัญของดินแดนแองสกลนคร คือ เปนเขตที่อยูระหวางอาณาจักรหรือรัฐ
ใหญๆ กลาวคือ สมัยกอนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เปนกลุมของบานเลก็เมืองนอยรวมตัวกนัเปนกลุม
หรือแควน ไดแก แควนศรีโคตรบูรและแควนสวุรรณภูมิที่ปรากฏตามตํานานอุรังคธาตุ กอนที่จะ
กลายมาเปนกลุมเมืองที่อยูใกลศูนยกลางของอาณาจักรลานชางนับต้ังแต พ.ศ.๒๑๐๓ เปนตนมา

                                                 
๗๖ ศรีศักร  วัลลิโภดม, แองอารยธรรมอีสาน, พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 

๒๕๓๘), ๑๗๗. 
๗๗ ธีรชัย  บุญมาธรรม, ประวัติศาสตรสังคมอีสานตอนบน พ.ศ.๒๓๑๘-๒๔๕๐ (มหาสารคาม : 

คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูมหาสารคาม, ๒๕๓๖), ๑๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๗

๗๘ ชาวลานชางไดแพรขยายอํานาจเขามายังพืน้ที่แถบนีต้ั้งแตรัชสมัยพระเจาฟางุม และพระเจา
สามแสนไทไตรภูวนาท และเขามาอยางชัดเจนมากขึ้นในรัชสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราชจนถึงรัช
สมัยพระเจาอนุรุทธราช (อนุวงศ) ดังนัน้การที่เวียงจันทนถูกทําลายและเมืองในแองสกลนครหลุด
พนจากโครงสรางอํานาจของลานชาง จึงนับไดวาเปนการหวนกลบัไปสูสภาพการณอยางเดิมที่
เปนบานเลก็เมืองนอยเปนเขตที่อยูระหวางศูนยอํานาจตางๆ ทัง้สยาม ลานชาง(หลวงพระบาง-
จําปาศักดิ์) ลานนาและเวียดนาม 

 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง 
 

เมืองในแองสกลนครตั้งแตสมัยอาณาจักรลานชางหรือเมื่อ พ.ศ.๒๑๐๓ เปนตนมา
เปนอยางนอยจนถงึชวงกอนหนาเหตุการณสงครามเจาอนุวงศ พ.ศ.๒๓๖๙-๒๓๗๑ มีศนูยกลาง
ทางการเมืองการปกครองอยูที่อาณาจักรลานชางเวียงจันทน มีระบบและโครงสรางทางการเมอืง
การปกครองแบบลานชาง กลาวคือ มีเมืองหลวงคือเวียงจันทน เมืองในพื้นที่แองสกลนครหลาย
เมืองเปนหวัเมอืงชั้นในและเมืองลูกหลวงของอาณาจกัรลานชางเวียงจันทน อาท ิ เมืองเวยีงคกุ, 
เมืองพรานพราว, เมืองปะโค, เมืองดานซาย, เมืองเชยีงใหมหนองหาน, เมืองปากหวยหลวงและ
เมืองนครพนม เปนตน๗๙ โดยเฉพาะเมืองโพนพิสัย เมืองเวยีงคุก และเมอืงนครพนม มคีวามสาํคัญ
ยิ่งตอเมืองเวยีงจันทนในฐานะเปนเมืองลกูหลวง๘๐ เมอืงนครพนมมคีวามสาํคัญรองจาก
เวียงจันทนในบรรดาเมืองทางตอนใตลงมาและดูแลบริเวณพระธาตุซึง่เปนปชูนยีสถานที่สําคัญ 
สวนเมืองเวียงคุกเปนเมืองสาํคัญทางเศรษฐกิจและการคา วนั วูสตอฟ (Van Wuysthoff)๘๑ ทูต

                                                 
๗๘ ศรีศักร วัลลิโภดม, “เขตสะสมกอนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ในอีสานเหนือ,” เมืองโบราณ ๖ 

(ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๒๒) : ๒๙-๓๘. 
๗๙ ธวัช  ปุณโณทก, “ศิลาจารึกสมัยไทยลาว, อักษร,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน 

เลมที่ ๑๒, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ๒๕๔๒), ๔๓๐๓. 
๘๐ สุวิทย ธีรศาศวัต และคณะ, คูมือแผนที่ประวัติศาสตรอีสาน (ขอนแกน : CIDA และ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๓๑), ๒๗-๓๓. 
๘๑ บันทึกของ วัน วูสตอฟ (Gerrit Van Wuysthoff) พอคาชาวฮอลันดาจากบริษัทอินเดีย

ตะวันออกของประเทศฮอลันดา (VOC.) ซึ่งเดินทางมาเวียงจันทนตามลําน้ําโขง เมื่อ ค.ศ.๑๖๔๑ – ๑๖๔๒ 
บันทึกของเขาไดตีพิมพครั้งแรกเปนภาษาฮอลันดา เมื่อ ค.ศ.๑๖๖๙, และบันทึกของคุณพอ มารินี (Giovanni 
Filippo de Marini) บาทหลวงชาวอิตาลี ที่ไมไดเดินทางมาถึงอาณาจักรลานชางดวยตนเอง แตใชขอมูลการ
เดินทางของ Giovanni Maria Leria บาทหลวงชาวอิตาลีที่พํานักอยูเวียงจันทนเปนเวลา ๕ ปเศษแทน คุณพอ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๘

การคาชาวฮอลันดาที่เดินทางเขามาถึงเวยีงจนัทนทางแมน้ําโขงจากกัมพูชาในรัชสมัยพระเจาสุริ
ยวงศาธรรมิกราช ไดกลาวถึงเมืองธาตุพนมวาเปนเมืองใหญ เปนศูนยกลางทางศาสนาที่สําคัญ
ของภูมิภาค และเมืองลคร (พนม) หรือมรุกขนคร วนั วูสตอฟ ไดกลาวไววา... 

 
“... การบริหารในที่นี้ (นครพนม) ไดดําเนินการดวย Tevinia๘๒ (ขุนนาง) ชั้นสูง 

หรือเจาผูปกครองของอาณาจักรนี้ แมวาโดยปกติแลวมีบานเรือนของตนอยูที่ราชธานีก็ตาม 
แตทานยังปกครองภาคใตทั้งหมด ...” ๘๓ 

 
จากบนัทกึดังกลาว เราจะเหน็ถงึความสําคัญของเมืองในแองสกลนครที่มีตอเมือง

หลวงของอาณาจักรลานชาง อยางนอยในทัศนะของนักเดนิทางชาวตางชาติที่ไดพบเหน็เหตุการณ
รวมสมัย กรณีเมืองนครพนมที ่วัน วูสตอฟ ตัง้ขอสังเกตนั้นเพราะเมืองนครพนมมีสถานะเปนเมือง
สําคัญรองจากเวียงจนัทน เจาเมือง คือ พระบรมราชา มีความสัมพันธใกลชิดกับราชสํานัก
เวียงจนัทนและดูเหมือนวาบารมีของเจาเมอืงนครพนมจะเปนรองแคเวยีงจนัทนเทานัน้ โดยมี
อํานาจความรับผิดชอบปกครองดูแลหัวเมอืงทางตอนใตและบริเวณแองสกลนคร ครอบคลุม
ศูนยกลางทางศาสนาทีพ่ระธาตุพนม รวมทั้งชมุชนและเสนทางการคาแถบนี้ดวย 

สําหรับระบบการเมืองการปกครองของเมืองนัน้เปนแบบลานชาง ไดแก ระบบ”อาญา
ส่ี” หรือมีผูปกครองสูงสุด ๔ ตําแหนงตามลําดับ คือ เจาเมือง อุปฮาด ราชวงษ และราชบตุร 
โครงสรางเชนนี้มีใชตั้งแตระดับอาณาจักรและในแตละเมืองใหญและเมืองเล็ก นอกจากนีย้ังมี
ตําแหนงอื่นๆ อีกตามธรรมเนียมการปกครองของราชอาณาจักรลาวลานชาง๘๔ 

 
 
 

                                                                                                                                            
Leria อยูเวียงจันทนตั้งแตเดือนกรกฎาคม ค.ศ.๑๖๔๒ ถึงเดือนธันวาคม ค.ศ.๑๖๔๗, บันทึกของคุณพอ มารินี 
ไดตีพิมพเปนภาษาอิตาลี ใน ค.ศ.๑๖๖๓ และแปลเปนภาษาฝรั่งเศส (เฉพาะบทที่ ๑-๖) ใน ค.ศ.๑๖๖๖ แลว
ฉบับภาษาฝรั่งเศสนี้ไดถูกแปลเปนภาษาลาวอีกตอหนึ่ง 

๘๒ นาจะหมายถึง ทาวเพี้ย หรือทาวพญา 
๘๓ บันทึกของ Van Wuysthoff, อางถึงใน โยชิยูกิ มาซูฮารา, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของ

ราชอาณาจักรลาวลานชาง สมัยคริสตศตวรรษที่ ๑๔-๑๗, ๘๙-๙๐. 
๘๔ ดูรายละเอียดใน ทองพูล ครี่จักร, พระราชธรรมเนียมลาวลานชาง, พิมพในงานปลงศพ

อุบาสิกา  เจียง  ครี่จักร ณ วัดปาบานน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม, (ม.ป.ท., ๒๔๗๙). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๒ โครงสรางทางการเมืองการปกครองของกลุมเมืองในแองสกลนครสมัยลานชาง พ.ศ.
๒๑๐๓-๒๓๗๑. 

 
เมื่ออาณาจกัรลานชางทั้งสามตกเปนประเทศราชของสยามตั้งแต พ.ศ.๒๓๒๒ 

อิทธิพลของราชสํานกัสยามไดเร่ิมแพรเขามาแทรกแซงโดยผานทางเมอืงนครราชสีมาและภายใต
การกํากับดูแลของสมุหนายก แตในพืน้ที่แองสกลนครยังคงตองติดตอกับราชสํานักสยามผานทาง
เมืองเวียงจันทนซึง่เปนเมืองประเทศราชและเมืองศูนยกลางของกลุมเมืองบริเวณนีอ้ยู จนกระทั่ง
ถึงรัชสมัยพระเจาอนุรุทธราช (อนุวงศ) จึงไดเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญขึน้ภายหลังจาก
สงคราม พ.ศ.๒๓๖๙-๒๓๗๑ 

 

เวียงจันทน หลวงพระบาง 

ธาตุพนม 

เชียงใหมหนองหาน 
(ธาตุเชิงชุม) 

มุกดาหาร 

ดานซาย 

เชียงคาน 

หนองหาน (นอย) หนองบัวลุมภู

จําปาศักดิ์ 

ปากหวยหลวงเวียงคุก 

ศรีเชียงใหม

นครพนม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๐

 
 

ภาพที ่๓ ความสัมพนัธระหวางสยามกับเมืองในแองสกลนคร พ.ศ.๒๓๒๒-๒๓๗๑ 
 
เมื่อเมืองเวียงจันทนถกูทาํลายภายหลงัสงครามเจาอนุวงศ ในเดือนตุลาคม พ.ศ.

๒๓๗๑ นอกจากบริเวณนี้จะไมมีเมืองที่เปนประเทศราชของสยามอีกตอไปแลว ยังเปนการลม
สลายของเมืองศูนยกลางของกลุมเมืองดวย โครงสรางของกลุมเมืองในสมยัลานชางเวียงจันทน
เดิมไดพังทลายลง ถึงแมจะยังคงใชระบบอาญาสี่ตอมาในแตละเมอืงก็ตาม แตภายหลงัเดือน
ตุลาคม พ.ศ.๒๓๗๑ ราชสํานักสยามไดสถาปนาบานหนองไผซึง่อยูตรงขามเมืองเวยีงจนัทนทาง
ฝงขวาแมน้ําโขงขึ้นเปนเมืองหนองคาย ตัง้ใหทาวสุวอธรรมมา (บุญมา) เปนเจาเมืองคนแรกในที่
พระปทมุเทวาภิบาล๘๕ ทาํหนาที่ควบคุมดูแลเมืองในบริเวณนี้แทนเมืองเวียงจันทน 

เมืองหนองคายมีสถานะเปนหวัเมืองเอกขึ้นตรงตอราชสํานักกรุงเทพฯ ตําแหนงพระ
ปทุมเทวาภิบาลเปนขนุนางของสยามไมใชพระเจาประเทศราชเหมือนเจาอนวุงศ ถงึแมวาอาจจะมี
ความพยายามแสดงบทบาทและมองสถานะของเมืองนี้เสมือนประเทศราช ในดานของการเมือง
การปกครองแลวเมืองหนองคายนับวามีความสัมพนัธใกลชิดกับราชสํานักสยามมาก โดยเฉพาะ
เร่ืองการตอบสนองตอนโยบายและมาตรการตางๆ จากสวนกลาง และการสนบัสนุนสงเสริมให
ผูคนอพยพเขามาตัง้ถิน่ฐานและเกิดมีเมอืงใหมๆ ข้ึนมากในพื้นทีแ่องสกลนคร (ตั้งแตทศวรรษ 

                                                 
๘๕ เจาเมืองผูนี้เปนเชื้อสายพระวอ พระตา ที่พาผูคนอพยพแยกตัวออกมาจากราชสํานัก

เวียงจันทน เม่ือราว พ.ศ.๒๓๐๘-๒๓๑๑ 

พระมหากษัตริย 
(กรุงเทพฯ) 

สมุหนายก (กรุงเทพฯ) 

เมืองนครราชสีมา เมืองเวียงจันทน 

แองโคราช แองสกลนคร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๑

พ.ศ.๒๓๗๐-๒๔๒๐) นับไดวาชวงเวลาตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑ เปนตนมานัน้พัฒนาการดานตางๆ ของ
กลุมเมืองในแองสกลนครอยูภายใตศูนยกลางที่เมืองหนองคาย กอนจะยายมาที่บานเดื่อหมาก
แขง (อุดรธาน)ี เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๖๘๖ 

 
การเปลี่ยนแปลงของประชากร 

 
การเคลื่อนยายของผูคนระหวางสองฝงของแมน้าํโขงแถบแองสกลนคร มีอยูอยาง

ตอเนื่องตลอดเวลานับต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรเร่ือยมา เร่ิมตนสมัยประวัตศิาสตรประมาณ
พุทธศตวรรษที่ ๑๒ จนถึงสมยัอาณาจักรลานชางประมาณพทุธศตวรรษที่ ๒๔ ผูคนที่เปน
ประชากรของแองสกลนครมีความหลากหลายหมนุเวียนเปลี่ยนแปลงและผสมผสานกนั มทีัง้ที่
เคลื่อนยายเขามาจากภายนอกและที่อยูมาแตดั้งเดิม โดยพืน้ฐานของพื้นที่แลวผูคนในบริเวณนี้มี
การเคลื่อนยายติดตอสัมพันธกับภายนอกอยูแลวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิง่ในสมัย
อาณาจักรลานชางเมื่อยายเมืองหลวงมาที่เวยีงจนัทน ทําใหมีเมืองสาํคัญๆ ของลานชางกระจาย
ตัวอยูทัว่ไปในบริเวณสองฝงแมน้ําโขง บริเวณดังกลาวถือเปนเขตชุมชนเดียวกนัทัง้สองฝง จึงมี
ผูคนอพยพเคลื่อนยายไปมาเปนปกติและหนาแนน เรียกเปนเขต”ลาวเวียง”หรือลาวภาคกลาง 

ชาวลาวที่อยูแถบเวียงจนัทนและแองสกลนคร มีการเคลื่อนยายไป-มาระหวางสองฝง
แมน้ําโขงอยูแลว แตการอพยพยายถิน่เขามายงัแองสกลนครและที่ราบสูงโคราชสวนอืน่ๆ ทางฝง
ขวาทีม่ีบันทึกไวในหนาประวัติศาสตรคร้ังสําคัญ ไดแก กลุมเจาราชครูหลวงโพนสะเม็ก กลุมพระ
วอพระตา กลุมเจาผาขาว-โสมพะมิต และกลุมทาวแล เปนตน โดยเฉพาะกลุมพระวอพระตา 
(พ.ศ.๒๓๐๘-๒๓๑๑) ทีพ่าผูคนชาวลาวเวียงอพยพออกมาตั้งเมืองอยูทีห่นองบัวลาํภู และกลุมเจา
ผาขาว-โสมพะมิต (พ.ศ.๒๓๑๑) ที่มาตัง้หลกัแหลงอยูบริเวณลุมน้าํสงครามแถบบานผาขาว บาน
พันนา๘๗ ชี้ใหเหน็วามีชาวลาวเขามาตั้งชุมชนอยูในแองสกลนครจาํนวนมาก และจากการที่
สามารถอพยพผูคนออกมาจากเวียงจันทนเขามายงับริเวณนี้ได แสดงวามีความสมัพันธทางเครือ
ญาติและชาตพิันธุเปนพืน้ฐานมาแตเดิม 

                                                 
๘๖ อรวรรณ นพดารา, “การปรับปรุงการปกครองและความขัดแยงกับฝร่ังเศสในมณฑลอุดร พ.ศ. 

๒๔๓๗ – ๒๔๔๙” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร, ๒๕๑๙), ๑๔๖-๑๔๗. 

๘๗ ดารารัตน เมตตาริกานนท, ประวัติศาสตรทองถิ่น, ๑๐๒-๑๐๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๒

การอพยพเคลือ่นยายของประชากรภายหลงัสงครามเจาอนุวงศฯ พ.ศ.๒๓๖๙-
๒๓๗๐ เปนเหตุการณสําคัญที่สงผลใหมีเมืองเกิดขึ้นจํานวนมากในเวลาหลังจาก พ.ศ.๒๓๗๑ 
ตอมา๘๘ และเปนสภาพการณที่แตกตางออกไปจากยุคสมัยกอนหนานั้น กลาวคือ สงครามเจา
อนุวงศฯ ในแงหนึ่งเปนสงครามแยงชงิประชาชนระหวางสยามกบัลานชาง(เวียงจนัทน) และเมื่อ
ฝายเวียงจันทนปราชัยผูคนของเมืองในแองสกลนครกถ็ูกกวาดตอนเคลื่อนยายออกไปไวในเขต
อํานาจของสยามเชนเดียวกบับริเวณเวียงจันทน๘๙ เพราะในเวลานั้นถอืวาบริเวณแองสกลนครอยู
ในดินแดนของอาณาจกัรลานชาง(เวียงจนัทน)ดวย 

เมื่อประชากรของเมืองในแองสกลนครลดนอยเบาบางลงจนบางเมืองแทบจะเปน
เมืองราง แมแตในเขตกัลปนา วัด, พระธาตุ เจดีย ปูชนยีสถาน ศาสนสถานตางๆ กไ็ดรับผลกระทบ
ดวย รัฐบาลสยามในราชสาํนักสมเด็จพระนั่งเกลาฯ ไดสนับสนนุใหบรรดาเจาเมืองกรมการทาว
เพี้ยที่จงรักภกัดีออกไปแสวงหาประชากรมาเพิ่มเติมทดแทนในเมืองของตน โดยการกวาดตอน
เกลี้ยกลอมผูคนจากเมืองทางฝงซายแมน้าํโขงฟากตะวนัออกเขตตอกบัแดนเวียดนาม บริเวณ
เมืองคําเกิด คาํมวน เมืองมหาชยักองแกว เมืองพนิ เมืองนอง ใหเขามาตั้งถิน่ฐานในแองสกลนคร
และที่ราบสูงโคราชบริเวณอื่นๆ เหตุการณการเคลื่อนยายประชาชนดังกลาวเปนการอพยพยายถิ่น
คร้ังสําคัญในประวัติศาสตรของภูมิภาคลุมน้ําโขงและกลุมคนลาว-ไท 

การไปกวาดตอนและเกลี้ยกลอมผูคนจากเมืองทางฟากตะวันออกของแมน้ําโขงเขา
มายงัแองสกลนคร ถือไดวาเปนการเคลื่อนยายผูคนจากเขตชายแดนเขามาไวบริเวณสวนกลาง
ของลานชางนัน่เอง จะเหน็ไดวาผูปกครองของเมืองตางๆ ในแองสกลนครจะรูจักและคุนเคยกับ
บรรดาผูนําหรือหัวหนาของกลุมชาติพันธุที่ไปกวาดตอนเกลีย้กลอมเปนอยางด ี และเปนเหตุผล
หนึง่ทีท่ําใหการดําเนินนโยบายดังกลาวสัมฤทธิ์ผล ทําใหประชากรของเมืองที่เคยรางในแอง
สกลนครเพิ่มข้ึนจํานวนมากและรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสัน้และเกดิชุมชนซึง่จะพัฒนาขึ้นเปน
เมืองใหมตอมาจาก พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๒๘ 

การเคลื่อนยายของผูคนจากภายนอกเขามายงัแองสกลนครในครั้งนี ้ มีทัง้โดยความ
สมัครใจเขามาสวามิภักดิ์เอง การใชกองกําลังเขาไปกวาดตอน และการเกลีย่กลอม แตวิธีการที่
ไดผลดีที่สุด คือ การเขาไปชักชวนเกลี่ยกลอมของบรรดาเจาเมอืงกรมการที่มสีายสัมพันธและ

                                                 
๘๘ สุวิทย ธีรศาศวัต, ประวัติศาสตรลาว ค.ศ.๑๗๗๙-๑๙๗๕ (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๓), ๑๒๙-๑๓๓. 
๘๙ บังอร ปยะพันธุ, ลาวในกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร, ๒๕๔๑), ๕๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๓

คุนเคยกับกลุมตางๆ ทางฝงซายและทีห่ลบหนีเขาปา ดังกรณีของเจาเมืองสกลนคร๙๐ กับกลุมที่อยู
เมืองมหาชยักองแกว บริเวณแขวงคํามวนทางฝงซายแมน้ําโขง เอกสารพืน้เวยีงไดกลาวถึง
เหตุการณดังกลาวไวดังนี ้

 
   “...อุปราชเจา เสวยราชหนองหาน 
ชื่อวาเมืองสกล- ตะนคร  แมนไทยประทานให 
เจาก็  ตกแตงขึ้น เกลี้ยกลอมเอาครัว 
ฝูงหมู  ยังหลงหลอ เฮี่ยฮายคาคาง... 
   ...เอามาสุม ตอมโฮมเปนบาน 
อยาให  กลัวเกรงยาน การใดสักส่ิง 
ฝูงหมู  เปนพี่นอง ดีฮายบอกกัน แทแลว.”๙๑ 

 
ผูคนที่อพยพหลั่งไหลเขามาตั้งถิ่นฐานทาํใหแองสกลนครเพิ่มจํานวนประชากรอยาง

รวดเร็ว ซึ่งเปนเหตกุารณภายหลงัจากสงครามไมนานนกั ผูคนจาํนวนมากและหลากหลายทาง
วัฒนธรรมเชนนี้ ทําใหมีการตั้งชุมชนกระจายตัวไปตามทําเลตางๆ ทั่วบริเวณแองสกลนคร 

ความเคลื่อนไหวของผูคนดงักลาว เปนผลตอเนื่องจากเหตุสงครามเจาอนวุงศจนถึง
ระยะสงครามระหวางสยามกับเวียดนามหรือ”อานาม-สยามยทุธ” และการแพรขยายของอาณา
นิคม(ฝร่ังเศส)ในดินแดนลาว เมื่อผูคนจํานวนมากเขามาตั้งถิน่ฐานในแองสกลนครและฝงขวาของ
แมน้ําโขงเทากับเปนการตัดกําลังของฝายเวียงจันทนไมใหกลับมากอการไดอีก หลังจากที่ไดเผา
ทําลายเมืองไปแลวเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๓๗๑ ฝายสยามไดผลประโยชนจากกําลังคนซึ่งเปน
แรงงานการผลิต และกองกําลังทหารไวในหวัเมืองที่จงรักภักดีและข้ึนตรงตอราชสาํนักที่กรุงเทพฯ 
โดยเฉพาะอยางยิง่ผลประโยชนจากสวย และไดประโยชนในเชงิยุทธศาสตรในการสงครามกบั
เวียดนามดวย ทาํใหฝงซายแมน้ําโขงรางผูคน เมื่ออาณานิคมฝรั่งเศสเขามาครอบครองดินแดน
ลาวฝงซายแมน้ําโขงเสมือนไดดินแดนทีว่างเปลา ผูคนที่เคลื่อนยายเขามาเหลานั้นมหีลายกลุม
ชาติพนัธุ ไดแก ผูไท ญอ โยย โส กะเลงิ แสก และขา สงผลกระทบโดยตรงตอโครงสรางดานตางๆ 
ของเมืองในแองสกลนคร ซึง่จะไดกลาวในรายละเอียดตอไปขางหนา 

 

                                                 
๙๐ พระยาประเทศธานี (คําสาย) เจาเมืองสกลนครเคยเปนอุปฮาดเมืองมหาชัยกองแกว 
๙๑ จารุบุตร เรืองสุวรรณ, สอบคน, พื้นเวียง (กลอน ๗) : พงศาวดารเวียงจันทน สมัยพระเจาอนุรุ

ทธาธิราช (พระเจาอนุวงศ) (กรุงเทพฯ : สมาคมประวัติศาสตรฯ, ๒๕๒๕), ๑๑๕-๑๑๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๔

 
 
ภาพที ่๔  การอพยพเคลื่อนยายของผูคนเขามาในพืน้ทีแ่องสกลนคร หลัง พ.ศ.๒๓๗๑ 
ที่มา : ปรับปรุงจาก, “Vietnamese source materials concerning the 1827 conflict between 
the court of Siam and the Lao principalities,” The center for East Asian Cultural Studies 
for UNESCO, The Toyo Bunko (Tokyo : Komiyama, 2001), แผนทีป่ระกอบ. 
 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 
สภาพสังคมของเมืองในแองสกลนครใน พ.ศ.๒๓๗๑ ถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณทางการเมืองการปกครองของอาณาจักรลานชางเวยีงจนัทน กอนหนานั้นหรอื
นับต้ังแต พ.ศ.๒๑๐๓ เปนตนมาเปนอยางนอย เมอืงในแองสกลนครถือไดวาเปนสวนหนึง่ของ
สังคมลานชางโดยเฉพาะศูนยกลางทีเ่วียงจันทน 

สภาพสังคมของเมืองในแองสกลนครสมัยอาณาจกัรลานชาง ประกอบดวยกลุมคนใน
ชนชั้นตางๆ ไดแก ชนชั้นปกครอง คือ คณะอาญาสี่และผูชวย กลุมผูนําทองถิ่น, กลุมพระสงฆ, 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๕

ไพรหรือเลก และขา ทาส ขอย หรือขาโอกาส ขาวัด ขาพระโยมสงฆ๙๒ โดยอยูภายใตฮีต ๑๒ คอง 
๑๔ และกฎหมายลานชาง อาทิ อาณาจกัรหลักคํา กฎหมายโคสาราษฎร เปนตน  

การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมไดเร่ิมมาตั้งแตเวียงจันทนตกเปนประเทศราชแลว เพราะ
ภายหลงัสงคราม พ.ศ.๒๓๒๑-๒๓๒๒ สยามไดเร่ิมกวาดตอนผูคนออกจากพืน้ทีน่ี้ และที่สําคัญได
เขามาควบคมุประชาชนดวยการสักเลก เร่ิมใน พ.ศ.๒๓๖๗ ปเร่ิมแรกในรัชกาลที ่ ๓ มาตรการ
ดังกลาวนี้ไมเคยปรากฏมากอนในหัวเมืองลาว การสกัเลกเปนการจํากัดการเคลื่อนไหวของผูคน
และเพื่อรับประกันจาํนวนผลผลิตที่จะสงเปนสวย  แตทําใหโครงสรางทางสงัคมแบบลานชางเดิม
ส่ันคลอนและเปลี่ยนแปลงไป และเปนเหตุผลหนึง่ของสงครามในป พ.ศ.๒๓๖๙-๒๓๗๑ เพราะ
เปนการแทรกแซงจากภายนอกเขามาควบคุมประชากรของเมือง 

การเปลี่ยนแปลงประชากรครั้งใหญภายหลังสงครามเจาอนวุงศ โครงสรางสงัคมของ
เมืองในแองสกลนครไดเปลี่ยนไปดวย กลาวคือ ผูคนมีอิสระมากขึ้นจากกรอบสังคมแบบเดิม 
สถาบนัทางสงัคมไดลมสลายไปตามการเมืองเมืองการปกครอง สวนใหญแลวผูคนจะอยูภายใต
หัวหนากลุมหรือนายบานของกลุมชาติพนัธุตางๆ อาท ิ ผูไท โส ญอ โยย แสก เปนตน บรรดา
หัวหนาหรือจาบานสามารถเลื่อนขึ้นไปเปนเจาเมืองได ซึง่เดิมนัน้จะตองเปนกลุมหรือลูกหลานของ
คณะอาญาสี่เทานั้น และกลุมคนในตระกูลไท-ลาวหรือออสโตรเอเชียติก พวกขาตางๆ มี
สถานภาพเปนเลก-ไพรของเมืองไดเหมือนกนั นอกจากนีก้ารเขามาสักเลกแทรกแซงของสยามยัง
แบงผูคนของเมืองออกไปเปนกองตางๆ เชน กองเจาเมอืง กองอุปฮาด กองราชวงศ กองราชบุตร 
และเลกยก๙๓  

สถานการณดงักลาวสงผลใหเกิดมีชมุชนหรือการตั้งหลกัแหลงจาํนวนมาก และชมุชน
เหลานั้นไดเตบิโตยกสถานภาพขึ้นเปนเมอืงกระจายตัวอยูในพืน้ที่แองสกลนคร 

 
 
 
 
 

                                                 
๙๒ ปยฉัตร  สินธุสะอาด, “กลุมชนในสังคมลานชาง,” วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ๑๔, ๓ 

(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๔๔) : ๑๐๕-๑๐๙. 
๙๓ ธีรชัย บุญมาธรรม, ประวัติศาสตรสังคมอีสานตอนบน พ.ศ.๒๓๑๘-๒๔๕๐ (มหาสารคาม : 

วิทยาลัยครูมหาสารคาม, ๒๕๓๖), ๑๑๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๖

ปจจัยทางเศรษฐกิจ 
 
พื้นที่บริเวณแองสกลนครเปนเขตเศรษฐกจิที่สําคัญมาต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตร 

เหตุเพราะทาํเลที่ตั้ง สภาพแวดลอม ระบบนิเวศน และเสนทางคมนาคมที่สามารถติดตอกับ
ภายนอกไดทั้งทางแมน้าํโขงและสาขา และทางบก ในสมัยอาณาจกัรลานชางพืน้ที่แองสกลนคร
เปนทัง้เมืองทาคาขายและแหลงผลิต ทวีความสําคัญจนกระทั่งเปนเหตุผลหนึ่งทีท่ําใหผูปกครอง
ของอาณาจักรลานชางตัดสนิใจยายเมืองหลวงลงมาที่เวียงจันทนใน พ.ศ.๒๑๐๓ เพื่อควบคุมดูแล
และมีสวนรวมในวิถีเศรษฐกจิของพืน้ทีน่ี ้

เมืองในแองสกลนครสมัยลานชาง (ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ตนพทุธศตวรรษที่ 
๒๔) เปนแหลงผลิตและแหลงรวบรวมสินคาที่สําคัญ โดยเฉพาะบริเวณริมฝงแมน้ําโขงแถบ
เวียงจันทน-เวยีงคุก และธาตุพนม การยายเมืองหลวงของอาณาจกัรลานชางมาที่เวยีงจนัทนใน 
พ.ศ.๒๑๐๓ มคีวามหมายเปนการเขามาควบคุมแหลงทรัพยากรและชุมชนเสนทางการคาที่สําคัญ
นั่นเอง๙๔ การมีแหลงผลิตและทรัพยากรถือเปนพื้นฐานของการตั้งถิน่ฐานชุมชน สวนการ
แลกเปลี่ยนและการคานั้นสงผลใหชุมชนเติบโตและมเีครือขายสัมพนัธกับภายนอก๙๕ 

เมืองในสมัยอาณาจักรลานชางเวียงจันทนบริเวณแองสกลนคร ที่ปรากฏ
ประวัติศาสตร อาทิ เมืองปากหวยหลวง ศรีเชียงใหม เวียงคกุ นครพนม (มรุกขนคร) ธาตุพนม 
มุกดาหาร หนองบัวลุมภู กะลึมเมืองพาน หนองหานหลวง๙๖ (สกลนคร) ดานซาย เชยีงคาน และ
เซเลไล (ทรายขาว) เมืองเหลานี้มีบทบาทและความสาํคัญตอเวียงจนัทนและอาณาจักรลานชาง 
เชน เมืองเวยีงจันทน-ศรีเชียงใหม, เมืองทาคาขายอยางเมืองเวียงคกุ ปากหวยหลวง และธาตพุนม 
มีหลักฐานชัดเจนจากบันทึกของชาวตะวนัตกที่เขามายงัดินแดนลานชาง ในราวพุทธศตวรรษที่ 
๒๒-๒๓ ทีก่ลาวถงึสภาพการณของเมืองตางๆ เหลานี้ดังไดกลาวมาแลว 

ความสาํคัญทางเศรษฐกิจของเมืองบริเวณแองสกลนครและลุมแมน้าํโขงใกลเคยีง 
ไมไดเพิ่งมีข้ึนในสมัยลานชางหรือเมื่อเมอืงเวียงจนัทนกลายเปนเมืองหลวงของอาณาจักร แตทั้ง
                                                 

๙๔ โยชิยูกิ มาซูฮารา, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวลานชาง สมัยคริสตศตวรรษ
ที่ ๑๔-๑๗, ๙๔-๙๘.  

๙๕ Pierre-Bernard Lafont, “Aperçu sur l’évolution urbaine au Laos,” dans Pierre-Bernard 
Lafont (ed.), Péninsule Indochinoise études urbaines (Paris : L’Harmattan, 1991), 103-105. 

๙๖ เปนเมืองตั้งแตสมัยขอม ในสมัยลานชางมีชื่อระบุในศิลาจารึกบานทาวัดวา “เมืองเชียงใหม
หนองหาน” ซึ่งเปนคําประกาศกัลปนาของพระมหาพรหมเทโวโพธิสัตว เมื่อ พ.ศ.๒๑๗๙, ตรงกับรัชสมัยของพระ
เจาสุริยวงศาธรรมมิกราช (พ.ศ.๒๑๗๖-๒๒๓๓) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๔๗

เวียงจันทนและเมืองในแองสกลนครมีความสําคัญมาแลวกอนหนานัน้ อยางนอยที่สุดเมื่อชาวลาว
ไดสถาปนาอาํนาจขึน้ไดที่เมอืงหลวงพระบาง๙๗ มหีลักฐานกลาวถงึการติดตอกับเมืองจันทบุรีหรือ
เวียงจันทนและเมืองในแองสกลนครแลว ตามตาํนานจันทพาณิชยและเรื่องบุรีจันอวยสวยซึง่ได
ลองเรือข้ึนไปติดตอคาขายถึงเมืองหลวงพระบาง แสดงไหเห็นวาอยางนอยเมืองเหลานี้ก็มี
ความสัมพันธในดานการคาและการเปนแหลงผลิตสนิคาที่สําคัญ อยางเชน เกลือ และ
เครื่องปนดินเผา โดยใชเปนสนิคาแลกเปลี่ยนกับภายนอก ความคึกคักของเมืองบริเวณ
เวียงจันทน-แองสกลนครมมีากขึ้น จนถงึเมื่อประมาณตนพทุธศตวรรษที่ ๒๒ อาณาจักรลานชาง
ไดขยายอิทธพิลเขามาควบคุมดูแลเมืองทางตอนใตเหลานี๙้๘ โดยยายศูนยอํานาจมาที่เวียงจันทน
ดังกลาวแลว ในสมัยอาณาจักรลานชางเวียงจันทนอิทธิพลของลานชางแผขยายครอบคลุมลงมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงใตจากหลวงพระบางจนถงึแถบตอนใตของธาตพุนม เมืองสาํคัญๆ ในแอง
สกลนครโดยเฉพาะที่เปนชมุนุมทางการคาไดสรางผลประโยชนใหแกศูนยกลางลานชาง 

ตั้งแตรัชสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราช (พ.ศ.๒๑๐๑-๒๑๑๔) เปนตนมา และ
โดยเฉพาะอยางยิง่ในรัชสมยัพระเจาสุริยวงศาธรรมิกราช (พ.ศ.๒๑๗๖-๒๒๓๓) เมืองในแอง
สกลนครมีความเจริญเติบโตอยางมากตามความรุงเรืองของอาณาจักรลานชาง ทีน่บัวาไดเขาสูยคุ
รุงเรืองหรือ “ยุคทองทางการคา”๙๙ เมืองที่มีความคึกคกัมากและถือเปนชุมทางการคาและการ
ติดตอของผูคนในแถบลุมน้าํโขงและภูมิภาคใกลเคียง ไดแก เมืองเวยีงคุก เมืองลคร เมืองธาตุพนม 
เปนตน เมืองเวียงคุกนัน้ “... อาจจะเปนเมืองการคาอนัดับแรกในอาณาจักรลานชาง และสินคา
ตางๆ ไหลเขามาจากทกุภูมภิาค เพื่อจะนาํมาขายในตลาดแหงนี้... “ ๑๐๐  

อยางไรก็ตาม เมื่อประมาณตนพทุธศตวรรษที่ ๒๔ (ปลายคริสตศตวรรษที่ ๑๘ ถึงตน
คริสตศตวรรษที่ ๑๙) สภาพการณตางๆ ดงักลาวไดแปรเปลี่ยนไป กลาวคือ เปนชวงพื้นฟูรัฐจารีต
ในผืนแผนดนิใหญของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตโดยเฉพาะเวยีดนามราชสํานักราชวงศเหงียนภาย
หลังปราบกบฏไตเซิน และสยามตั้งกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทรภายหลังจากเสียกรงุศรีอยุธยาครั้งที ่
๒ ความพยายามกอรางสรางตัวนัน้มีทัง้ทางดานการเมือง วัฒนธรรม และทางเศรษฐกิจซ่ึงเปน
พื้นฐานที่สําคัญของเมืองและอาณาจกัร การขยายอํานาจจากศูนยกลางไดกระทบกระทั่งกบั

                                                 
๙๗ ชื่อเดิมคือ เมืองชวา และเมืองเชียงทอง 
๙๘ โยชิยูกิ มาซูฮารา, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวลานชาง ในคริสตศตวรรษที่ 

๑๖-๑๗, ๘๖-๘๙. 
๙๙ เร่ืองเดียวกัน, ๑๑๑-๑๗๐. 
๑๐๐ เร่ืองเดียวกัน, ๘๖. 
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อาณาจักรเพื่อนบานอยางลานชางและกัมพูชา สงครามทีเ่กิดขึ้นระหวางสยามกบัลานชางตัง้แต 
พ.ศ.๒๓๒๑-๒๓๒๒ และ พ.ศ.๒๓๖๙-๒๓๗๑ นับวาเปนสงครามแยงชิงผูคน(กาํลังในการผลติ) 
และแยงชิงทรพัยากรนัน่เอง การยึดเวยีงจันทน หลวงพระบางกับจําปาศักดิ์เปนประเทศราช และ
การเผาทําลายเวียงจนัทนแลวตั้งเมืองหนองคายตอมานั้น เปนความพยายามเขามาควบคุมและมี
สวนรวมในเศรษฐกิจและการคาของภูมิภาคลุมแมน้ําโขงของสยาม๑๐๑  

ความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจที่สงผลตอเมืองในบริเวณแองสกลนครดังกลาว มนียั
เร่ิมตนตั้งแตภายหลงัสงคราม พ.ศ.๒๓๒๑-๒๓๒๒ เปนตนมา เหตุเพราะอาณาจกัรลานชางตก
เปนประเทศราชของสยามทัง้หมด การเปนเมืองแมทาํใหสยามเขามาแทรกแซงกิจการตางๆ ของ
หัวเมืองลาว และพยายามลดทอนอาํนาจบารมีของเมืองประเทศราชโดยเฉพาะเวียงจันทน โดย
ดําเนนิมาตรการตางๆ ผานเมืองนครราชสีมา ที่สําคญัไดแกการเขามาควบคุมผูคนและผลผลิต
ดวยการสักเลก ตัง้แต พ.ศ.๒๓๖๗ และเปนความขัดแยงกับเวียงจนัทนจนเกิดเหตกุารณสงคราม
เมื่อ พ.ศ.๒๓๖๙-๒๓๗๑ ในที่สุด๑๐๒ 

ปจจัยทางเศรษฐกิจที่เปนมลูเหตุของเหตุการณสงครามดังกลาว มผีลตอเนื่องตอมา
และเปนมูลเหตุทําใหเกิดชุมชนขึ้นในแองสกลนครในชวงเวลาหลังสงครามดวย การยกสถานภาพ
จากชุมชนหมูบานขึน้เปนเมอืงในชวงนี้มีเงือ่นไขทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ กลาวคอื การตั้งเมอืง
เปนการควบคมุกําลงัคนหรือแรงงานการผลิตใหอยูในพื้นที่หรือแหลงทรัพยากร โดยที่มพีันธะ
ผูกพนักับราชสํานักสยามตองสงผลผลิตหรือสวยและแรงงานหรือกําลังพลเมื่อถูกรองขอ 
นอกจากนีก้ารขยายตัวและเติบโตของเมืองก็มีปจจัยทางเศรษฐกิจเปนสาเหตุสําคญั ในชวงเวลา
ตั้งแตหลังสงครามเจาอนุวงศเปนตนมาและโดยเฉพาะตั้งแตทศวรรษ ๒๓๙๐ เมืองในแอง
สกลนครมีความสัมพันธกับสยามทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจผานระบบสวย การพฒันาหรือการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสยามยอมสงผลตอเมืองบริเวณนี้ดวย นอกจากนี้สถานการณ
บริเวณภายนอกอื่นโดยเฉพาะในเขตอาณานิคมฝร่ังเศสในลาวฝงซายและเวียดนามตางมีอิทธิพล
ตอเมอืงในแองสกลนครดวยเชนกนั 

 
 

                                                 
๑๐๑ ฉลอง  สุนทราวาณิชย, “สัมพันธภาพไทย-ลาว เชิงประวัติศาสตรกอนคริสตวรรษที่ ๒๐,” 

ศิลปวัฒนธรรม ๘, ๑ (พฤศจิกายน ๒๕๒๙) : ๑๔๒-๑๕๐. 
๑๐๒ ดูรายละเอียดใน ประทีป  ชุมพล, พื้นเวียง : วรรณกรรมแหงการกดขี่ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

อดีต, ๒๕๒๕). 
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ความสมัพันธกับภายนอก 
 
เมืองในแองสกลนครมีการติดตอสัมพันธกับดินแดนภายนอกอยูโดยตลอดนับต้ังแต

ปรากฏมีการตัง้ถิน่ฐานเปนชมุชนเรื่อยมาจนถงึเมืองในสมัยลานชาง จะเหน็ไดจากการปรับรับ
กระแสวัฒนธรรมจากภายนอกและสั่งสมผานยุคสมัยตางๆ ตามลาํดบัดังไดกลาวมาแลว ซึ่งสงผล
ใหพืน้ที่แองสกลนครมีชุมชนเมืองเกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดเวลา ในสมัยอาณาจกัรลานชางเมอืง
ในแองสกลนครมีความผูกพนัและเปนสวนหนึง่ของอาณาจักรตั้งแตมีศูนยกลางอยูที่เมืองหลวง
พระบางและเมื่อยายมาที่เมอืงเวียงจนัทนดวย ในขณะเดียวกนัก็มกีารติดตอสัมพันธกับอาณาจักร
สยามทั้งสมัยสุโขทัย อยธุยา ธนบุรีและรัตนโกสนิทร ตามลําดับ ในชวงสมยัที่อาณาจักรลานชาง
รุงเรืองและเปนเอกราชเมืองในแองสกลนครจะติดตอกับภายนอกดังกลาวผานทางศูนยกลางของ
ลานชาง 

การติดตอกับสยามหรือลุมน้ําเจาพระยานั้นมพีืน้ฐานมาตั้งแตสมัยทวาราวดี และใน
สมัยลานชางซึ่งรวมสมยัเดยีวกนักับกรุงศรีอยุธยาปรากฏวามกีารตดิตอกันอยูเสมอ อาท ิ ในรัช
สมัยพระเจาฟางุม พระเจาสามแสนไทไตรภูวนาท พระเจาไชยเชษฐาธิราชและรัชสมัยพระเจาสริุ
ยวงศาธรรมิกราช การเดนิทางไปมาหาสูกันใชเสนทางบกผานชองเขาทั้งดงพญาไฟและเสนทาง
เมืองนครไทยลงสูแมน้าํปาสักและแมน้าํเจาพระยา เปนตน โดยเฉพาะสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิ
ราชมีหลกัฐานความสัมพนัธกับอยุธยาทีพ่ระธาตุศรีสองรัก อําเภอดานซาย จงัหวัดเลย และใน
สมัยพระเจาสริุยวงศาธรรมิกราชซึ่งเปนสมัยรุงเรืองอยางมากของอาณาจักรลานชางทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและวรรณกรรม มีการติดตอแลกเปลี่ยนกบัภายนอกอยาง
กวางขวาง๑๐๓ ความสัมพันธกับอยุธยามีทัง้ทางการคา การเมืองการปกครองและศาสนา 

อาณาจักรลานชางตองตกเปนประเทศราชของสยามในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อตนพทุธ
ศตวรรษที่ ๒๔ และสืบเนือ่งมาถึงสมยักรุงรัตนโกสนิทร เมืองในแองสกลนครมคีวามสัมพันธกับ
สยามใกลชิดมากขึ้นในฐานะหัวเมืองในเขตประเทศราชเวียงจันทน สวนความสัมพันธกับลานชาง
ยังคงเปนเมืองบริวารของราชสํานกัเวยีงจนัทน 

นอกจากความสัมพนัธกับราชสํานักลานชางและราชสาํนักสยามแลว เมืองในแอง
สกลนครยังไดติดตอสัมพันธกับราชสํานักเวที่เวียดนามภาคกลางดวย การติดตอกับราชสํานักเว
นั้นมีภูมหิลงัมาตั้งแตสมัยอดีตแลว มีเสนทางติดตอระหวางเมืองนครพนมกับดินแดน กุยนัม (Qui-

                                                 
๑๐๓ Pierre-Bernard Lafont, “Aperçu sur l’évolution urbaine au Laos,” dans Pierre-Bernard 

Lafont (ed.), Péninsule Indochinoise études urbaines, 105. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๐

nam) และ กวางนัม (Quang-nam) หรือบริเวณเขตเวียดนามภาคกลางและโคชนิจีน เปนทางบก
ถึงทาเรือโฮยอานโดยใชเวลาประมาณ ๒๒ วนั๑๐๔ เสนทางนีม้ีใชมาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่ ๑๗ 
หรือพุทธศตวรรษที่ ๒๒๑๐๕ 

เมืองในแองสกลนครที่มีความสัมพันธกับเวียดนามและปรากฏชื่อในเอกสารของฝาย
เวียดนาม เชน เมืองหลากฮวานหรือเมืองนครพนม และแควนจิง่กาว เปนตน๑๐๖ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเหตุการณความสัมพนัธระหวางเมืองในแองสกลนคร และหัวเมืองลาวในเขตเวียงจนัทนกบั
เวียดนามในชวงพุทธศตวรรษที ่ ๒๔ หรือตนรัตนโกสินทร ซึ่งปรากฏวาความเคลื่อนไหวหรอื
เร่ืองราวตางๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ รวมทั้งเหตุการณสงคราม พ.ศ.๒๓๒๑-๒๓๒๒ และ พ.ศ.
๒๓๖๙-๒๓๗๑ ลวนอยูในความสนใจและรับรูของราชสํานักเวียดนามดวย๑๐๗ 

โดยเฉพาะอยางยิง่ ตั้งแตรัชสมัยพระเจาไชยองคเวแหงเวียงจันทนเปนตนมา ซึ่งเปน
ตนสายราชวงศของพระเจาสิริบุญสารจนถึงพระเจาอนรุุทธราช (อนวุงศ) ความสมัพันธของเมือง
ในแองสกลนครกับเวียดนามก็มีมาอยางตอเนื่อง เพราะสภาพภูมิประเทศที่มเีสนทางติดตอกันได
และความใกลชิดของกลุมผูปกครองลานชางเวียงจันทนกับราชสํานักเว ความสัมพันธคุนเคย
ดังกลาวถือวามีผลอยางมากตอการอพยพเคลื่อนยายของผูคนจากเมอืงบริเวณเขตแดนเวียดนาม
เขามายงัพื้นทีแ่องสกลนคร 

ความสัมพันธกับภายนอก เปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดชุมชนเมืองขึ้นไดในพืน้ทีแ่อง
สกลนครภายหลัง พ.ศ.๒๓๗๑ เปนตนมา เพราะความสัมพันธกับลานชางทาํใหผูคนในบริเวณสอง
ฝงแมน้าํโขงมคีวามใกลชิดผกูพนัเปนสงัคมชุมชนเดียวกนั ความสัมพนัธกบัราชสํานักสยามทําให

                                                 
๑๐๔ โยชิยูกิ มาซูฮารา, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวลานชาง ในคริสตศตวรรษที่ 

๑๖-๑๗, ๘๙-๙๐. 
๑๐๕ เสนทางที่สามารถติดตอกันไดระหวางเมืองในแองสกลนครกับเวียดนาม คือ จากเมือง

นครพนมขามแมน้ําโขงไปเมืองทาแขก แขวงคํามวน ผานดานกุยเหิบ (Qui-Hop) ที่เมืองเฮืองเค (Huong Khe) 
แขวงเงะติ่ง (Nghe Tinh) และจากเมืองมุกดาหารขามแมน้ําโขงไปแขวงสะหวนันะเขต ผานดานลาวบาว ตอไป
ยังเมืองเว โฮยอาน และดานังได 

๑๐๖ สถาบันคนควาวัฒนธรรมลาว และ Vien nghen cuu Dong Nam A Viet Nam, ความสัมพันธ
ประวัติศาสตรลาว-เวียต จากเอกสารกุย-เหิบ (ศตวรรษที่ ๑๗-๑๙) (เวียงจันทน : ดาววิไล, ๒๐๐๐), อางถึงใน 
ดารารัตน  เมตตาริกานนท, ประวัติศาสตรลาวหลายมิติ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, ๒๕๔๘), ๕๔-๖๐. 

๑๐๗ “Vietnamese source materials concerning the 1827 conflict between the court of 
Siam and the Lao principalities,” The center for East Asian Cultural Studies for UNESCO, The Toyo 
Bunko, (Tokyo : Komiyama, 2001). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๑

กลุมผูนาํทองถิ่นสามารถสานตอความคุนเคยและนําไปสูการรับรองสถานภาพความเปนเมืองได 
สวนความสัมพันธกับเวียดนามทําใหเมืองในแองสกลนครขยายขอบเขตไปทางตะวนัออกไดไกลถงึ
เขตเวียดนามและเปนพืน้ฐานการติดตอของผูคนในบริเวณดังกลาว สงผลตอการอพยพของผูคน
และการเกิดเมืองในแองสกลนครในชวงเวลานี ้

เหตุการณตางๆ ดังกลาวทีเ่กิดขึ้น เปนการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางพื้นฐานดาน
ประชากรของเมืองในแองสกลนคร และกลาวไดวาเปนการเริ่มตนกอตัวครั้งใหมของเมืองบริเวณนี้
หลังจากสงคราม พ.ศ. ๒๓๖๙-๒๓๗๑ จากนี้ไปบรรดาเจาเมืองกรมการทาวเพีย้มีอิสระและมี
อํานาจอิทธพิลของตนเอง เหตุเพราะการเปลีย่นแปลงทางโครงสรางอํานาจทางการเมืองการ
ปกครอง และตางมีผูคนในปกครองที่มีความแตกตางกนัออกไปในแตละเมือง ตามลักษณะกลุม
ชาติพนัธุและความสัมพันธกับเจาเมืองกรมการ 

 
พัฒนาการของชุมชนเมือง ต้ังแต พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖ 

 
ภูมิหลังของการตั้งถิน่ฐานและปจจัยดานตางๆ นาํไปสูการกอตัวและการพฒันาของ

ชุมชนเมืองในแองสกลนคร ตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑ เปนตนมาจนถงึ พ.ศ.๒๔๓๖ ซึ่งสามารถแบง
พัฒนาการของเมืองตามลักษณะของการเปลี่ยนแปลงจากภายในพืน้ที่ไดเปน ๓ ประการ ดงันี ้

 
การอพยพและการตั้งถิ่นฐาน 

 
สภาพการณในแองสกลนครระยะแรกภายหลงัสงครามเจาอนวุงศ เปนชวงของฟนฟู

บานเมืองซึง่ไดรับความเสียหายจากสงคราม เมืองตางๆ ในแองสกลนครที่มีมาตั้งแตสมัยลานชาง
และเปนฝายแพสงครามเชนเดียวกับราชสาํนักเวียงจนัทนถูกกวาดตอนประชากรออกไปไวยังหัว
เมืองชัน้ในของสยาม๑๐๘ เมืองในแองสกลนครหลายเมืองตองลดพลเมอืงลงไป๑๐๙ หลายเมืองตอง
                                                 

๑๐๘ บังอร ปยะพันธุ, “ประวัติศาสตรของชุมชนลาวในหัวเมืองชั้นในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน” 
(วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๖, ๓๐, ๓๘-๕๐. 

๑๐๙ ตัวอยางเชน พ.ศ.๒๓๗๒ ครัวชาวเมืองนครพนมถูกกวาดตอนไปพักไวยังเมืองสระบุรีและถูก
สงตอไปยังกรุงเกา เปนครัวชายหญิง ๘๐๐ คน แลวใหตั้งบานเรือนอยูบริเวณวัดโบสถและวัดหลวง แขวงเมือง
ฉะเชิงเทราสมทบกับกลุมลาวอาสาปากน้ําที่มาตั้งชุมชนอยูกอน ดูรายละเอียดใน บังอร ปยะพันธุ, ลาวในกรุง
รัตนโกสินทร, ๖๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๒

กลายสภาพเปนเพยีงหมูบาน มีเพยีงบางเมืองเทานัน้ทีย่ังคงสามารถคงสถานภาพความเปนเมอืง
ไวตอมาได เชน เมืองนครพนม สกลนคร มุกดาหาร และหนองหาน๑๑๐ สวนเมืองสาํคัญๆ อยาง 
เมืองเวียงคกุ พะโค (ในเขตหนองคาย) เมืองปากหวยหลวง (อําเภอโพนพิสัย) หนองบัวลาํภู และ
พานพราว-ศรีเชียงใหม ลดความสําคัญลงไปและนาสงัเกตวาเมืองเหลานี้เปนเมืองบริวารอยูราย
รอบเมืองเวยีงจันทนนั่นเอง ราชสํานกัสยามไดสถาปนาเมืองหนองคายขึน้มาใหทําหนาที่แทน
เมืองเวียงจันทนซึง่เคยเปนเมืองศูนยกลางของกลุมเมืองบริเวณนี ้ และแตงตั้งทาวเพี้ยผูจงรักภักดี
หรือมีความดีความชอบในการสงครามใหปกครองเมืองตางๆ ที่เคยอยูในเขตอํานาจของเมือง
เวียงจันทน ทัง้กลุมเมืองเกาที่มมีาตั้งแตสมัยลานชางและเมืองเมืองหนองคายที่ตัง้ขึ้นใหม 

ราชสํานกัสยามมีนโยบายใหอพยพเคลื่อนยายผูคนจากเมืองทางฝงซายแมน้ําโขงเขา
มาเปนประชากรของเมืองทางฝงขวาหรือในพืน้ที่แองสกลนครแทน ดวยเหตผุลทางยทุธศาสตร
ไมใหราชสํานกัเวียงจนัทนพืน้ตัวไดอีกและเหตผุลของความขัดแยงระหวางสยามกับเวียดนามซึง่มี
ระยะเวลาตอมาอีกนับจากป ๒๓๗๖ เปนตนมา ความแตกตางทางดานประชากรระหวางสองฝง
แมน้ําโขงบริเวณนี้โดยที่พืน้ที่แองสกลนครมีประชากรเพิ่มข้ึนจาํนวนมากกวาเมืองทางฝงซาย เชน 
บริเวณแควนพวนหรือเชยีงขวาง บริเวณเมืองคําเกิด คาํมวน เมืองพนิ เมืองนอง เมืองมหาชยักอง
แกว เปนตน ทําใหเมืองในแองสกลนครที่ซบเซาลงไดฟนตัวอีกครั้งหนึ่งและในขณะเดียวกนัก็มี
ชุมชนใหมๆ เกิดขึ้นในพื้นทีจ่ํานวนมาก และชุมชนเกิดใหมเหลานี้ตอมาไดรับการยกสถานภาพขึ้น
เปนเมืองจากราชสํานกัสยาม 

เมืองทีม่ีมาตัง้แตสมัยอาณาจักรลานชางและสามารถสบืเนื่องมาถงึ พ.ศ.๒๓๗๑ นั้น 
สวนใหญแลวจะตั้งอยูบนทาํเลเมืองเกาสมัยกอน โดยเฉพาะสมัยวฒันธรรมเขมรโบราณหรือสมัย
ขอม สมัยทวาราวดี และเจนละ เมืองเหลานั้นเคยอยูในชวงระยะเวลาทีอิ่ทธิพลวัฒนธรรมลานชาง
รุงเรืองจึงดัดแปลงรองรอยของเมืองเกากอนหนาใหมีรูปแบบตามคติความเชื่อแบบลานชางและ
พุทธเถรวาท๑๑๑ นอกจากในเรื่องของศาสนสถานแลวลักษณะของการตั้งบานเรือน ชุมชน การวาง
ผังเมืองและการกระจายตัวก็เปนแบบลานชางหรือวัฒนธรรมคนไท-ลาวดวย กลาวคือ อยูบนที่
ดอนน้ําทวมไมถึงหรือยกพืน้ใหสูงมีใตถนุมีชาน อยูใกลแหลงน้ําเพือ่ใหมีน้าํสําหรบัทําการเกษตร

                                                 
๑๑๐ สุวิทย ธีรศาศวัต, ประวัติศาสตรอีสาน พ.ศ.๒๓๒๒-๒๔๘๘ (ขอนแกน : ศูนยวิจัยพหุลักษณ

สังคมลุมน้ําโขง มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๙), ๔๑-๕๕. 
๑๑๑ สิทธิพร ณ นครพนม, “เวียงจันฝงไทย เชียงใหมภาคอีสาน,” ศิลปวัฒนธรรม ๒๕, ๓ (มกราคม 

๒๕๔๗) : ๑๖๒-๑๖๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๓

๑๑๒ ปลูกขาวแบบนาน้ําทวม นาดํา มีวัดเปนศนูยกลางของชมุชนหมูบาน ในระดับเมืองกม็ีพระธาตุ
เจดียเปนศนูยกลางของเมือง๑๑๓ กระจายตวัชุมชนออกไปรอบๆ ศาสนสถาน ตามพืน้ที่เพาะปลูก
และแหลงผลติตางๆ อยางเชนเมืองสกลนคร และเมืองธาตุพนม เปนตน 

ชวงเวลาเริ่มแรกหลังสงครามเจาอนุวงศหรือหลังจาก พ.ศ.๒๓๗๑ ผูคนที่อพยพเขา
มาจากภายนอกไดกระจายตัวกันออกไปตั้งหลักแหลงเปนชุมชนตามพื้นที่ทาํเลทํามาหากนิและ
ตามแหลงทรพัยากรตางๆ ตามความถนดัและลักษณะทางวัฒนธรรมของแตละกลุม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ขอบเขตอํานาจของบรรดาเจาเมืองกรมการทาวเพี้ยที่ไปเกลี้ยกลอมมา ตามแหลงทรัพยากรและ
แหลงผลิตของเมืองนัน้ๆ ซึ่งในแองสกลนครมีทําเลตางๆ ในการตั้งถิ่นฐาน ทั้งเขตปาเขา เขตที่ราบ
ลุมแมน้ําและที่ดอนเนิน ตลอดจนบริเวณรองรอยของชุมชนโบราณ 

ทําเลที่เหมาะสมแกการตั้งถิน่ฐาน ดนิตองมีความอุดมสมบูรณ มีน้าํใชตลอดป เขา
ทํานอง “ดินดํา น้ําชุม” เหมาะแกการเพาะปลูก ขณะเดียวกนัตองใกลแหลงทรัพยากร คือ เขตปา
และแหลงน้ําดวย ผูคนในวฒันธรรมไท-ลาว สวนใหญ อาทิ ผูไท โยย ญอ พวน จะตั้งบานหรอื
ชุมชนบริเวณที่ราบลุมและที่ราบเชงิเขา เปนที่ดอนหรือเนินมีลําน้ําไหลผานหรือแหลงน้าํใกลๆ และ
ติดตอกับเขตปาดวย เรียกวามวีัฒนธรรมแบบไททา๑๑๔ ลักษณะดังกลาวเห็นไดจากชื่อของชุมชน
ตางๆ จะมีคําวา บึง หนอง กุด ทาม โสก (น้ําเซาะ) ทา ปากน้ํา หรือ ดอน โนน โพน โคก ดง สง เลิง 
เชน บานบงึหมอ บานหนองสูง บานกุดลงิ บานกุดสุมาลย บานบงึคาย บานทาบอ บานทาบงึอุ 
บานปากน้ําสงคราม บานโพนสวางหาดยาว บานโพนแพง บานดงหวายสายบอแก เปนตน 

สวนกลุมชน ”ขา” ตางๆ เชน โส กะเลงิ จะเลือกทาํเลที่ตัง้ชุมชนตามเชงิเขาในเขตที่สูง
และเขตปา โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาภพูาน และถูกเรียกวา “ไทภู”๑๑๕ ยกเวนกลุมโส๑๑๖ในเมือง
กุสุมาลยที่อยูบริเวณพืน้ที่ราบ แตแถบนัน้ก็มีลักษณะเปนโคกหินแฮ๑๑๗ และเขตปาเชนกนั เมื่อ

                                                 
๑๑๒ ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, เมืองในสังคมไทย : กําเนิด พัฒนาการ และแนวโนม 

(เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๒), ๘๐. 
๑๑๓ ศรีศักร วัลลิโภดม, ความหมายพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ พิมพครั้งที่ ๓, 

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, ๒๕๔๖), ๑๐๙. 
๑๑๔ เอกวิทย ณ ถลาง, ภูมิปญญาอีสาน, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอมรินทร, ๒๕๔๔),

๒๗. 
๑๑๕ เร่ืองเดียวกัน, ๒๖-๒๗. 
๑๑๖ ในประเทศลาวปจจุบันจะเรียกคนกลุมนี้วา ”ลาวเทิง” เพราะมีที่อยูอาศัยแถบเขตปาเชิงเขา 
๑๑๗ “โคกหินแฮ” เปนเขตปาหรือโคก “หินแฮ”เชื่อวามาจากคํา “หินแร” จากลักษณะพื้นที่แลวมี

สภาพแวดลอมที่รอนอบอาว และพื้นแข็ง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๔

อพยพเคลื่อนยายเขามายังแองสกลนครไดเลือกทําเลทีใ่กลเคียงกบับานเมืองเดิม การเก็บสวยสง
สยามโดยเฉพาะผลเรว หรือ ”หมากแหนง” ซึ่งปาเรวมีมากแถบเทอืกเขาภูพานกเ็ปนแรงงานของ
ผูคนกลุมดังกลาวนี้เปนสาํคญั 

การเลือกสถานที่ตัง้บานตั้งเมืองของผูคนในวัฒนธรรมไท-ลาว นอกจากจะมีปจจัย
ทางสภาพแวดลอม และระบบนิเวศที่เหมาะสมแลว ยังตองขึน้อยูกบัคติความเชื่อและวัฒนธรรม
ของการตั้งบานเมืองดวย ซึ่งเกิดจากประสบการณของผูคนที่ส่ังสมกันมานั่นเอง อาทิ ตอง
พิจารณาความลาดเอียงของพืน้ที ่ ถาสูงจากทางทิศใตแลวลาดเอียงไปทางทิศเหนอื นับวาดีที่สุด 
หากสงูทางตะวันตกแลวลาดเอียงไปทางตะวันออก นบัวาดีรองลงมา สวนที่ต่ําทางพายพัแลวสูง
อาคเนย หรือตํ่าหรดีแลวสงูทางทิศอีสานนั้นไมด๑ี๑๘ นอกจากนี้จะตองพิจารณาลกัษณะของเนิน
ดินที่จะตัง้บานเมืองนัน้ดวย วามีลักษณะถูกโฉลกตามตําราหรือไม๑๑๙ 

การตั้งหลักแหลงเปนชมุชนมีศูนยกลาง เปน “หลักบานหลกัเมือง” นอกจากวัดและ
พระธาตทุี่เปนศูนยกลางของบานเมืองเมื่อต้ังหลักแหลงหนาแนนมัน่คงแลว กลุมที่อพยพเขามาอยู
ในแองสกลนคร กลุมไท-ลาว จะม ี“ศาลปูตา” บริเวณดอนปูตาหรือเขตปาใกลๆ หมูบาน กลุมผูไท
จะมี ”ผีมเหสกัข” กลุมไทพวน ไทดํา โสและอ่ืนๆ จะมี “ผีเมือง” เปนศูนยรวมของชุมชน ซึง่จะมี
ตํานานและพธิีกรรมที่เกี่ยวของ สรางสํานึกการมีสวนรวมและความสัมพันธระหวางกลุมชน 
ตลอดจนความยึดโยงกับ ”ผีบรรพบุรุษ” จากบานเมอืงเดิม๑๒๐ โดยไดติดตามกลุมของตนมายัง
บานเมืองใหมในบริเวณแองสกลนคร หลกับานหลกัเมอืงมีความสําคัญและสามารถแสดงออกถงึ
ลักษณะทางวฒันธรรมความเชื่อของผูคนกลุมตางๆ ไดอยางชัดเจน ขณะเดียวกนัความเชื่อเหลานี้
ไดผสมผสานเขากับพทุธศาสนาดวย ซึง่เรือ่งนี้จะไดกลาวถึงในรายละเอียดตอไป ในบทที ่๕ 

รูปแบบการตั้งหลักแหลงของผูคนดังกลาว เปนพืน้ฐานของชุมชนทีก่ระจายไปตาม
ทําเลตางๆ ในพืน้ที่แองสกลนคร และนอกจากการแสวงหาสถานที่เหมาะสมตามเงื่อนไขของ
สภาพแวดลอม ระบบนิเวศ แหลงทรัพยากรและตามขอบเขตอํานาจของเจาเมืองกรมการทาวเพีย้

                                                 
๑๑๘ “ตําราดูสถานที่ตั้งบานเมือง,” เอกสารใบลานอักษรธรรม อางถึงใน ธีรชัย บุญมาธรรม, 

ประวัติศาสตรสังคมอีสานตอนบน พ.ศ.๒๓๑๘-๒๔๕๐ (มหาสารคาม : วิทยาลัยครูมหาสารคาม, ๒๕๓๖), ๒๐-
๒๑.  

๑๑๙ เร่ืองเดียวกัน, ๒๒-๒๓. 
๑๒๐ ปฐม หงษสุวรรณ, “ตํานานและพิธีกรรมบูชาผีเมือง ; การสรางสํานึกประวัติศาสตรของไท

พวนและผูไทในประเทศไทย,” ใน ความเปนไทย / ความเปนไท, (กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, ๒๕๔๗), 
๕๕-๙๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๕

แลว การตั้งชมุชนซอนทับทาํเลของเมืองเกาโบราณเปนอีกวิธหีนึง่ที่สรางความมัน่ใจไดวาเปนทําเล
ดี อยางเชน กรณีของชุมชนบานเชยีง และชุมชนรอบหนองหาร เปนตน 

การอพยพของผูคนเขามาในแองสกลนครเกิดขึ้นภายหลังสงครามเจาอนวุงศสงบลง
และเปนระยะเวลาตอเนื่องมาอีกประมาณสองทศวรรษ เพราะรัฐบาลสยามตั้งแตสมยั
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที ่ ๓) สนับสนนุใหบรรดาเจาเมืองกรมการทาวเพีย้
ของเมืองในพืน้ที่ไปหาผูคนมาเพิม่เติมในเมืองของตน ทัง้โดยการกวาดตอนและเกลี้ยกลอมผูคน
จากเมืองทางฝงซายแมน้าํโขง ทําใหพืน้ทีแ่องสกลนครมีประชากรหนาแนนในขณะที่บริเวณทางฝง
ซายมีผูคนเบาบางลง เกิดความแตกตางของประชากรระหวางสองฝงแมน้ําโขง 

ผูคนจํานวนมากและหลากหลายทางชาตพิันธุที่เขามาตัง้ถิน่ฐานในแองสกลนคร ทาํ
ใหเกิดมีชุมชนจํานวนมากเพิม่ข้ึนตามไปดวย ชมุชนเหลานั้นกระจายตวัในพื้นที่ตามแหลง
ทรัพยากรและทําเลการตั้งชมุชนดังกลาวแลว โดยเฉพาะบริเวณลุมแมน้ําสงครามตั้งแตเขตลุมน้ํา
สงครามตอนบนแถบบานเชียงจนถงึเขตลุมน้ําสงครามตอนลางบริเวณปากแมน้าํทีส่บกับแมน้าํ
โขง บริเวณรอบๆ หนองหารและแถบเทอืกเขาภูพาน รวมทัง้เขตเมืองเกาบริเวณริมฝงแมน้าํโขง
ดวยซึ่งเปนบริเวณที่มชีุมชนเกิดหนาแนน ชุมชนเหลานี้ตอมาไดยกสถานะขึน้เปนเมืองและได
กลายเปนกลุมเมืองที่อยูรอบๆ เมืองศนูยกลางซึ่งเปนเมืองใหญ อยางเชน เมืองนครพนม เมือง
สกลนคร เมืองมุกดาหารและเมืองหนองหาน เปนตน 

 
การรับรองสถานภาพความเปนเมือง 

 
การยกสถานะจากชุมชนหมูบานขึน้เปนเมอืงหรือการรับรองสถานภาพความเปนเมอืง

จากราชสาํนกัสยามสวนใหญจะอยูในชวงทศวรรษ พ.ศ.๒๓๘๐-๒๔๑๐ หรือระยะเวลาตั้งแตสมยั
รัชกาลที่ ๓ รัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ ตอนตน เมืองที่เกิดจากผูคนทางฝงซายแมน้ําโขงเขามาตัง้
ถิ่นฐานไมมเีพิม่อีกเมื่อการอพยพเคลื่อนยายของผูคนจากภายนอกคอยๆ ลดลงและยุติในที่สุด แต
เมืองทีเ่กิดจากการแยกตวัของผูคนออกจากเมืองใหญหรือจากความขัดแยงกันระหวางกรมการ
ทาวเพีย้ยงัคงมีตอมาอีก เชน เมืองโพธิไพศาลนิคม (๒๔๑๕) เมืองพาลุกากรภูมิ (๒๔๐๙) และ
เมืองกุมภวาป (๒๔๑๕) เปนตน เมืองเหลานี้เกิดชวงตนรัชกาลที่ ๕ 

การรับรองสถานภาพของเมอืงหรือการตั้งเมืองขึ้นใหมเมือ่ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงเห็นวาเหตุการณการเกดิเมืองอยางรวดเร็วและมีจาํนวนมากเชนนี้ 
เมื่อเวลาผานไปปรากฏวาเปนการแกงแยงผูคนและเขตแดนกันของบรรดาเจาเมืองกรมการทาว

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๖

เพี้ย มีการซอนทับกันของเขตแดนเมืองและตั้งเมืองไมตรงตามพืน้ที่ทีร่องขอไปยังราชสํานัก ความ
สับสนวุนวายนี้เปนโทษมากกวาประโยชน “...เมื่อความจริงยงัไมรูถงึกรุงเทพฯ กป็ลอยใหตั้งตาม
เคยมาแตกอน คร้ันทรงทราบวาการตั้งเมอืงกลับเปนโทษ...”๑๒๑ จึงโปรดฯ ใหงดการสนับสนนุตั้ง
เมืองขึ้นใหมนบัแต พ.ศ.๒๔๒๘๑๒๒ เปนตนมา 

ผูคนที่เคลื่อนยายเขามาใหมจะอาศัยอยูปะปนกับผูคนที่เปนประชากรดั้งเดิม ที่ยงัคง
หลงเหลืออยูดวย ทัง้จากชุมชนในที่ราบลุมและตามเขตปาเขาและพื้นที่สูง โดยเฉพาะเขตเทือกเขา
ภูพาน โดยจะตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนตามกลุมทางวฒันธรรมของตน และเมืองที่เกิดขึน้ใหมเหลานัน้
ก็เปนเมืองของกลุมชนตางๆ ทีห่ลากหลาย ซึง่พัฒนามาจากหมูบานของกลุมชนนัน่เอง อยางเชน 
บานผูไท บานโส บานกะเลิง บานญอ หรือบานไทลาว๑๒๓ 

เมื่อชุมชนตางๆ ไดตั้งหลักแหลงมัน่คงแลวประกอบกบัมีคนเขามาอยูดวยมากขึ้นทํา
ใหกลายเปน ”หมูบานขนาดใหญ” มีอํานาจตอรองและความสามารถจัดการทรพัยากรภายในของ
ตนเองได ผูนาํหมูบานนัน้ๆ มีความตองการติดตอสัมพันธกับราชสํานักสยามดวยตนเอง ทัง้นี้เพื่อ
ผลประโยชนของตนและพวกพอง และความสัมพันธทางการเมืองการปกครองระหวางเมืองใหญ
กับชุมชนเกิดใหมตางๆ ไมชดัเจนหรือเปนระบบที่แนนอน เพราะขึน้อยูกับความสัมพันธระหวางตัว
ผูนํา หากเกิดความขัดแยงมักจะแกไขดวยการแยกตวัหรือพาพรรคพวกครอบครัวยายออกมา 

ดังนัน้ จงึมีการเสนอเรื่องไปใหทางราชสาํนักสยามรับรอง โดยการใหยกหมูบานของ
ตนขึ้นเปนเมือง บรรดาผูนาํหมูบานที่เปนทาวเพี้ยก็จะไดรับการแตงตั้งใหเปนเจาเมือง ซึง่หาก
สังกัดอยูกับเมอืงใหญเดิมโอกาสอยางนี้เปนไปไดยาก เพราะชนชั้นปกครองชัน้สูงนั้นจะเปนเจา
เมืองไดเฉพาะตําแหนง อุปราช ราชวงษ และราชบุตรเทานัน้ สวนบรรดาทาวเพีย้ชั้นรองลงมามี
โอกาสนอยมากที่จะไตเตาไปถึงขั้นนัน้ การยกบานขึ้นเปนเมืองในชวงนี้จึงถือเปนโอกาสได 

ในชวงเวลาดังกลาวนี้มีเมืองกระจายตวัจํานวนมาก ทั้งเมืองเกาสมัยลานชางที่ฟนตวั
และเมืองที่เกดิขึ้นใหมภายหลังทําใหแองสกลนครมีสภาพเปนกลุมเมอืงหลายกลุม โดยมเีมืองเกา
หรือเมืองใหญเปนศูนยกลางและมีเมืองเกดิใหมเปนเมืองบริวาร ไดแก กลุมเมืองนครพนม กลุม
                                                 

๑๒๑ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ, สาสน
สมเด็จ, เลม ๖ (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๐๔), ๒๔๙-๒๕๑. 

๑๒๒ เร่ืองเดียวกัน, ๒๙๙-๓๐๐. 
๑๒๓ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “ชื่อบาน นามเมืองอีสาน,” ศิลปวัฒนธรรม ๑๓, ๕ (มีนาคม ๒๕๓๕) 

: ๒๓-๒๔; กรมศิลปากร, เมืองในภาคอีสาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๑๖; รุงอรุณ ทีฆชุณหเสถียร และ 
มะลิวัลย บูรณพัฒนา, ชื่อหมูบานในอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม (รายงานการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๗). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๗

เมืองสกลนคร กลุมเมืองมกุดาหาร กลุมเมืองหนองหานและเมืองอืน่ๆ ที่ไมมีเมอืงบริวาร (จะ
กลาวถึงการรวมกลุมของเมอืงเหลานี้ตอไปในบทที่ ๓) เมืองใหมที่เกิดขึน้ในชวงเวลาของการ
แตงตั้งหรือรับรองสถานภาพของเมือง มดีังนี ้

 
เมืองหนองคาย สถาปนาขึ้นมาโดยราชสํานกัสยามรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่

เกลาเจาอยูหวั เพื่อทาํหนาที่ทดแทนเมืองประเทศราชเวยีงจนัทนที่ถูกเผาทาํลายลงไป ดวย
บทบาทภาระหนาทีเ่มืองหนองคายจงึมีความสําคัญ คอยดูแลควบคุมกลุมเมืองตางๆ ในแอง
สกลนครและหัวเมืองที่เคยเปนบริวารของเมืองเวียงจันทน เงื่อนไขทางการเมืองการปกครองและ
เหตุผลทางยุทธศาสตรเปนเหตุผลสําคัญเริ่มแรกของการตั้งเมืองหนองคาย และทําใหราชสํานกั
สยามเขามาแทรกแซงไดมากขึ้น 

ผูปกครองเมืองหนองคายไมไดเปนกลุมเชือ้ราชวงศเวียงจันทนเดิม (สายเจาอนวุงศ) 
แตผูที่ไดรับมอบหมายจากราชสํานกัสยามใหปกครองเมืองหนองคายมาจากเชื้อสายพระวอพระ
ตาหรือกลุมที่เคยมีความขัดแยงทางการเมืองกับราชวงศเวียงจนัทน และใหความชวยเหลือ
สนับสนนุกองทัพสยามในสงครามป ๒๓๖๙-๗๐ เจาเมืองหนองคายคนแรกเคยเปนอุปราชเมือง
ยโสธรมากอน มาครองเมืองหนองคายในที ่ ”พระปทุมเทวาภิบาล” เจาเมือง๑๒๔ นับเปนการกลับ
ข้ึนมาสูอํานาจอีกครั้งของกลุมพระวอพระตา หลงัจากทีม่ีความขัดแยงแลวตองแยกตัวออกมาจาก
ราชสํานกัเวยีงจันทนไปเมื่อ พ.ศ.๒๓๐๘-๒๓๑๑ ในรัชสมัยพระเจาสริิบุญสารซึ่งเปนพระราชบิดา
ในพระเจาอนวุงศ๑๒๕ 

ผูปกครองของเมืองหนองคายมีความผูกพนักับราชสาํนกัสยาม ผูที่ไดรับแตงตั้งให
เปนเจาเมืองคนแรก คือ ทาวสุวอธรรมา (บุญมา) บุตรของอุปราชเมืองยโสธรซึง่มีเชือ้สายฝายพระ
วอพระตา๑๒๖ ทาวสุวอฯ เปนกาํลังสนับสนนุสําคัญของฝายสยามเมื่อครั้งสงครามเจาอนุวงศ ไดรับ
ความดีความชอบแตงตั้งใหเปนเจาเมืองหนองคายในที่ “พระปทมุเทวาภิบาล” (บุญมา) ปกครอง
เมืองหนองคายตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑-๒๓๙๕ สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพทรงพระนพินธถงึ
                                                 

๑๒๔ ธวัช ปุณโณทก, “หนองคาย, เมือง,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เลม ๑๔ 
(กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ๒๕๔๒), ๔๙๐๔-๔๙๑๓. 

๑๒๕ บําเพ็ญ ณ อุบลฯ, เลาเรื่องเมืองอุบลราชธานี (อุบลราชธานี : สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, ๒๕๔๕), ๒๙-๕๑. 

๑๒๖ ทาวสุวอฯ เปนหลานพระวิชัยราชสุริยวงศขัตติยราช (ทาวหนา) เจาเมืองจําปาศักดิ์, พ.ศ.
๒๓๓๔) ทาวหนาเปนบุตรพระตา เดิมเปนหัวหนาชุมชนบานสิงหทา (เมืองยโสธร) มีความชอบครั้งปราบจลาจล
อายเซียงแกวเขาโอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๘

เมืองหนองคายในหนงัสือเร่ือง “เที่ยวที่ตางๆ ภาคที ่ ๔ วาดวยเร่ืองเที่ยวมณฑลนครราชสมีา 
มณฑลอุดรและมณฑลรอยเอ็ด” ไววา... 

 
“ ...เมืองหนองคายนี้ เพิ่งตั้งเมื่อในรัชกาลที่ ๓ เมื่อตีไดเมืองเวียงจันทนคราว

เปนขบถ กวาดชาวลาวเวียงจันทนเปนเชลยลงไป แลวโปรดฯ ใหแบงคนเมืองยโสธรตั้งบาน
หนองคายขึ้นเปนเมือง...”๑๒๗ 

 
ในชวงแรกของการตั้งเมือง ผูคนยังตืน่ตระหนกตอศึกสงครามพากันอพยพหลบหนี

เปนจํานวนมาก เมื่อต้ังบานหนองไผข้ึนเปนเมืองหนองคายแลวบรรดาเมืองเกาตั้งแตสมัยลานชาง
ที่อยูละแวกใกลเคียง อาทิ เมืองพานพราว เมืองเวยีงคุก เมืองปะโค ถูกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของ
เมืองหนองคาย สวนบานโพนแพนหรือเมอืงปากหวยหลวงเดิมนั้นไดรับการแตงตั้งใหเปนเมืองโพน
พิสัยตางหาก๑๒๘ เมื่อบานเมอืงสงบรมเย็นแลวประชาชนก็กลับเขามาตัง้ชุมชนสรางบานแปงเมือง 
สงผลใหเมืองเจริญเติบโตขึ้นตามลําดับ 

เมืองทาอุเทน ประชากรสวนใหญเปนไทยอ มีถิน่ฐานเดิมอยูแถบเมืองหงสา ในเขต
แขวงเมืองไชยบุรี ทางฝงซายแมน้าํโขง อพยพเขามาตั้งถิน่ฐานอยูบริเวณปากน้ําสงคราม เมื่อ 
พ.ศ.๒๓๕๑ มีหัวหนากลุมคือ ทาวหมอ โดยขึน้กับเมอืงเวยีงจนัทน สมัยพระเจาอนวุงศ ทรง
แตงตั้งใหทาวหมอเปน พระยาหงสาวดีเจาเมืองไชยสุทธิอุตตมบุรี แตเมื่อฝายเวียงจนัทนปราชยัใน
สงครามจึงอพยพผูคนไปตั้งเมืองใหมที่บริเวณริมน้ําหนิบรูณทางฝงซายแมน้ําโขง ชื่อเมืองหลวงปุ
งเลง ตอมาเมือ่ พ.ศ.๒๓๗๖ พระยาอํามาตย (ปอม อมาตยกุล) เปนแมทัพขึน้มาตั้งกองบญัชาการ
ที่เมืองนครพนม เพื่อกวาดตอนผูคนมาไวยังฝงขวา ชาวยอที่เมืองหลวงปุงเลงจึงถูกกวาดตอนกลบั
เขามายงัฝงขวาอีก แตทีบ่ริเวณปากน้าํสงครามมีผูคนกลุมอ่ืนตั้งอยูกอนแลว จงึไดเคลื่อนลงไป
ทางใตประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ตั้งเปนเมืองใหมที่บานทาอุเทน เมือ่ พ.ศ.๒๓๗๗ สมเด็จพระนั่ง

                                                 
๑๒๗ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เร่ืองเที่ยวที่ตางๆ ภาคที่ ๔; วาดวยเที่ยวมณฑล

นครราชสีมา มณฑลอุดรและมณฑลรอยเอ็ด (พิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ รองอํามาตยเอก 
หลวงพิทักษพนมเขตร (สีห จันทรสาขา), ๒๕๑๒), ๒๔-๒๕. 

๑๒๘ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขที่ ๒๘, 
“สําเนาหนังสือเจาพระยาบดินทรฯ เร่ืองตั้งเมืองโพนพิสัย.” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๙

เกลาฯ ทรงยกบานทาอุเทนขึ้นเปนเมืองทาอุเทน และแตงตั้งทาวปทุมเจาเมืองหลวงปุงเลงที่เขามา
สวามิภักดิ์เปนที ่พระศรีวรราช เจาเมือง๑๒๙ 

เมืองไชยบุร ี ประชากรเปนไทยอ เดิมอยูแถบเมืองคาํเกิดคํามวน ทางฝงซายแมน้ํา
โขง เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๓ ภายหลังสงครามเจาอนวุงศ เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ไดให
ราชวงศ (แสน) เมืองเขมราฐ รวมกับทาวขัตติยะ กรมการเมืองอุบลราชธาน ี และทาวสีลา คมุ
ทหารจากเมืองอุบลฯ เขมราฐและยโสธร มาตั้งคายที่บริเวณปากน้ําสงครามตรงที่เคยเปนเมอืง
ไชยสิทธิอุตตมบุรีซึ่งเปนเมอืงราง  เพราะชาวเมืองหนกีองทัพสยามไปอยูทางฝงซาย ราชวงศ 
(แสน) ไดนํากาํลังไปเกลีย้กลอมผูคนแถบเมืองคําเกิดคํามวนใหเขามาตั้งถิน่ฐานทดแทน เมื่อ พ.ศ.
๒๓๘๑ ราชวงศ (แสน) ไดรับแตงตั้งเปนพระไชยราชวงศา เจาเมือง และไดนามเมืองใหมวา เมือง
ไชยบุรี๑๓๐ 

เมืองอาฑมาต พลเมืองเปนชาวแสก ถิ่นฐานดัง้เดิมอยูบริเวณเชิงเขาบรรทัดติดตอ
กับเขตแดนเวยีดนาม ตอนสงครามเจาอนุวงศ พ.ศ.๒๓๗๑ เจาพระยาสุภาวดี ไดตั้งหัวหนากลุม
แสกชื่อฆานบดุดี เปนหวัหนากองอาฑมาตทาํหนาที่เปนกองลาดตะเวนแถบเขตแดนสยาม-
เวียดนาม และควบคุมชาวแสก ตอมากลุมแสกไดอพยพหนีเวยีดนามเขามาอยูทางฝงขวาแมน้ํา
โขง ประมาณ ๑,๑๗๐ คน อยูบริเวณบานนาลาดควาย เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๐ และเมือ่ พ.ศ.๒๓๘๓ 
สมเด็จพระนั่งเกลาฯ ทรงแตงตั้งฆานบุดดีเปนหลวงเอกอาสา เจาเมือง และยกบานนาลาดควาย
เปนเมืองอาฑมาต ตอมาใน พ.ศ.๒๔๔๙ จึงเปลี่ยนมาเปนเมืองอาจสามารถ๑๓๑ 

เมืองเรณูนคร ประชากรเปนชาวผูไท แตกอนนี้อยูเมืองวัง แตดั้งเดิมนั้นอยูแถบเมอืง
แถง เขตเตียนเบียนฟ ู ในเวียดนามปจจุบัน ในสมัยพระเจาไชยองคเว พ.ศ.๒๒๔๑-๒๒๗๓ ครอง
เวียงจันทน พระศรีวรราชหัวหนาชาวผูไทมีความดคีวามชอบชวยปราบกบฏ จึงพระราชทาน
พระธิดา คือ เจานางชอฟา ตอมามีบุตรดวยพระศรีวรราช ๔ คน และไดไปปกครองเมืองตะโปน 
(เซโปน) เมืองสบแอด เมืองเชียงคอ และเมืองวงั ข้ึนตรงตอเวียงจนัทน และตอมากลุมชาวผูไทนี้ได
ขยายออกไปตัง้เมืองอกีหลายเมือง เชน เมืองพนิ เมืองนอง เมืองพอง เมืองพลาน โดยปะปน
ผสมผสานกับชาวพื้นเมืองดัง้เดิมอยาง ขา กลุมตางๆ เมือ่ พ.ศ.๒๓๘๔ หวัหนาชาวผูไทมีทาวเพชร 

                                                 
๑๒๙ สุรจิตต  จันทรสาขา, “ทาอุเทน, เมือง” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เลม ๕ 

(กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ๒๕๔๒), ๑๕๘๖-๑๕๙๐. 
๑๓๐ สุวิทย ธีรศาศวัต, ประวัติศาสตรอีสาน พ.ศ.๒๓๒๒-๒๔๘๘, ๒๓๑. 
๑๓๑ ไพฑูรย มีกุศล, “อาฑมาต, เมือง,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เลม ๑๕ 

(กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ๒๕๔๒), ๕๒๑๕-๕๒๑๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๐

ทาวสาย รวบรวมชาวผูไทประมาณ ๒,๖๐๐ คน อพยพมาตัง้อยูทางฝงขวาแมน้าํโขงบริเวณบาน
บุงหวาย (ดงหวาย) หางจากตัวเมืองนครพนมลงไปทางใตประมาณ ๔๐ กิโลเมตร และตอมาเมื่อ 
พ.ศ.๒๓๘๗ ทาวสาย ผูนองไดรับโปรดเกลาฯ ใหเปนพระแกวโกมลเจาเมืองเรณูนคร๑๓๒ 

เมืองอากาศอํานวย พลเมืองเปนชาวโยย มีภูมิลําเนาเดิมอยูเมืองหอมทาว ในแขวง
สะหวนัเขต ชวงเวลาสถานการณสงครามเวียดนาม-สยาม พระสนุทรราชวงศา เจาเมืองยโสธรและ
เมืองนครพนม ไดไปเกลี้ยกลอมทาวศรีสุราช ทาวติวซอย และชาวโยยประมาณ ๒,๓๐๐ คน (ชาย
ฉกรรจราว ๒๐๐ คน) อพยพเขามาตั้งอยูบริเวณบานมวงริมน้ํายาม สาขาของแมน้าํสงคราม หาง
จากตัวเมืองสกลนครไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ ๕๐ กโิลเมตร และหางจากตัวเมอืง
นครพนมไปทางตะวันตก ประมาณ ๙๐ กโิลเมตร การตั้งเมืองมปีญหายืดเยื้อเหตุเพราะการขึ้น
สังกัดกับเมืองใหญ ระหวางสกลนครกับนครพนม จนถงึเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๖ สมเด็จพระจอมเกลาฯ 
จึงทรงแตงตั้งทาวศรีสุราชเปนหลวงพลานุกูลเจาเมือง ยกบานมวงเปนเมืองอากาศอํานวย ข้ึนตรง
กับเมืองนครพนม๑๓๓ 

เมืองกุสุมาลยมณฑล ประชากรเปนโส (กะโส หรือขาโส) ถิ่นฐานเดมิอยูแถบเมืองวัง 
แขวงสะหวนัเขต ใกลชายแดนเวียดนาม ถูกกวาดตอนเขามาทางฝงขวา เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๕ เหตุ
เพราะสงครามเวียดนาม-สยาม จํานวนประมาณ ๓,๐๐๐ คน เปนชายฉกรรจประมาณ ๕๐๐ คน 
เขามาตั้งอยูทีบ่านกุดสะมานในเขตเมืองสกลนคร หางจากตัวเมอืงไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ
ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร เมือ่ พ.ศ.๒๓๘๗ สมเด็จพระนัง่เกลาฯ ทรงแตงตั้งใหเพี้ยเมืองสูงผูนําชาว
โสกลุมนีเ้ปนหลวงอรัญอาสาเจาเมืองกุสุมาลยมณฑล๑๓๔ 

เมืองโพธไิพศาล ประชากรเปนชาวโส หรือขาโส อพยพมาจากเมืองวัง เขามาตั้งอยู
บริเวณบานนาโพธิ์ ในเขตเมืองกุสุมาลยมณฑล ตั้งแตสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาฯ แตตอมาเมื่อ พ.ศ.
๒๔๑๕ กลุมชาวโสเมืองกสุุมาลยมณฑลเกิดขัดแยงววิาทกนัภายใน ทาวขัตติยะหัวหนากลุมจึง
รองขอแยกตัวออกมาขึ้นอยูกับเมืองสกลนคร สมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ จงึทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

                                                 
๑๓๒ ถวิล ทองสวางรัตน, ประวัติผูไทยและชาวผูไทยเมืองเรณู (กรุงเทพฯ : พิมพเนื่องในงานทําบุญ

รวมญาติของชาวเรณู ครั้งที่ ๓, ๒๕๒๓), ๒๓-๒๘. 
๑๓๓ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๓๑, 

“สารตราถึงเมืองหนองหาร เมืองสกลนคร เมืองชัยบุรี เมืองนครพนม เร่ืองตั้งเมืองอากาศอํานวย.” 
๑๓๔ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) เลขที่ ๓๔, 

“สําเนาสารตราเจาพระยาจักรีฯ ถึงอุปฮาดเมืองสกลนคร เร่ืองตั้งเมืองกุสุมาน.” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๑

ใหทาวขัตติยะเปนพระไพศาลสิมานุรักษเจาเมือง ยกบานนาโพธิ์เปนเมืองโพธิไพศาลนิคม ข้ึนกับ
เมืองสกลนคร๑๓๕ 

เมืองพรรณานิคม ประชากรเปนชาวผูไท จากเมืองวงั อพยพเคลือ่นยายมาทางฝง
ขวา เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๔ ตั้งถิน่ฐานชั่วคราวบริเวณบานหนองหวายนอย แลวตอมาเจาเมืองสกลนคร
ทําเรื่องบอกขอยกบานผาขาวพันนาขึน้เปนเมือง แลวตั้งหัวหนาชาวผูไทกลุมนี้นามทาวโฮงกลาง 
(ทาวลี) เปนเจาเมือง ทรงโปรดเกลาฯ ใหทาวโฮงกลางเปนพระเสนาณรงค ยกบานผาขาวพนันา
เปนเมืองพรรณานิคม เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๗๑๓๖ ดังปรากฏในสารตราตั้งเมืองพรรณานิคมวา 

 
...โปรดเกลาฯ ใหทาวโฮงกลางเปนพระเสนาณรงค เจาเมืองพรรณานิคม ยก

บานปะขาวพันนาเปนเมืองพรรณานิคม ใหทาวราชวังเปนอุปฮาด ใหทาวนวนเปนราชวงศ 
ใหเพี้ยผานคีริเปนราชบุตร ผูกสวยทองคําแกตัวเลกเมืองพรรณา เลกละ ๑ สลึง เปนตัวเลก 
๘๘ คน ปหนึ่งเปนทองคํา ๒๒ บาท...๑๓๗ 

 
อยางไรก็ตาม พระเสนาณรงคไมไดตั้งอยูบริเวณบานผาขาว เพราะมีคนเปนโรค

คุดทะราดและกันดารน้ํา จึงยายไปตั้งเมืองที่บานพังพราวหรือพานพราวแทน 
เมืองวานรนวิาส ชาวโยยจากเมืองสิม เมืองตะโปน๑๓๘ ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ไดรับ

การเกลี้ยกลอมใหอพยพเขามาตั้งถิน่ฐานอยูบริเวณบานกุดลิง หางจากตัวเมืองสกลนครไปทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ ๗๐ กโิลเมตร ตั้งแตสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาฯ แตการตั้งเมืองกม็ี
ปญหาเพราะตามเขตพื้นทีแ่ลวควรจะขึ้นตอเมืองสกลนครเพราะใกล แตชาวโยยกลุมนี้ตองการขึ้น
ตรงตอพระสุนทรราชวงศา (ทาวฝาย) เจาเมืองนครพนมและยโสธร ผูไปเกลี้ยกลอมและเปนทีน่ิยม
นับถือของชาวโยยกลุมตางๆ แมตอมาดวยความชราและการถูกฟองรองจนทาํใหพระสนุทรราช
วงศาตองพนจากตําแหนงเจาเมืองนครพนม เหลือเพยีงตําแหนงเจาเมืองยโสธรกต็าม (พ.ศ.
๒๓๙๗) สมเด็จพระจอมเกลาฯ จงึโปรดเกลาฯ แตงตั้งจารยโสมเปนหลวงประชาราษฎรรักษาเจา

                                                 
๑๓๕ เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน, พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๒), ๒๙๖. 
๑๓๖ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) เลขที่ ๓๔, 

“สําเนาสารตราเจาพระยาจักรีฯ ถึงอุปฮาดเมืองสกลนคร เร่ืองตั้งเมืองพันนา.” 
๑๓๗ เร่ืองเดียวกัน. 
๑๓๘ เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน, ๑๓๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๒

เมือง ยกบานกุดลิงเปนเมอืงวานรนวิาส ข้ึนกบัเมืองยโสธรอยูระยะหนึ่ง และเมื่อพระสุนทรราช
วงศา (ทาวฝาย) ถงึแกกรรม กลุมชาวโยยจึงไดมาขอขึ้นกับเมืองสกลนคร๑๓๙ 

เมืองสวางแดนดิน พลเมืองเปนชาวโยย อพยพมาจากเมืองตะโปน มาตัง้ถิน่ฐาน
ทางฝงขวาบริเวณบานโพธิ์สวาง หรือโพนสวางหาดยาว อยูปะปนกับชาวผูไท มีทาวเทพกัลยาเปน
หัวหนา มีสถานะเปนตาแสงขึ้นกับเมืองพรรณานิคม ทาวเทพกัลยาอยากเปนเจาเมืองเชนผูนาํชาว
โยยที่เมืองวานรนิวาสและเมืองอากาศอํานวย จึงรองขอพระยาประเทศธาน ี (คาํ) เจาเมือง
สกลนครใหพาเขาเฝาฯ สมเด็จพระจอมเกลาฯ จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งทาวเทพกัลยา
ใหเปนพระสทิธิศักดิ์ประสิทธิ์ เจาเมือง ยกบานโพธิ์สวางเปนเมืองสวางแดนดิน เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๖ 
ข้ึนกับเมืองสกลนคร แตตอมาเมืองสวางแดนดินไดยายมาตั้งที่บริเวณบานเดื่อศรีคันชัยริมน้าํยาม
แทน เพราะที่เดิมอยูใกลเมืองพรรณานิคมมากเกินไป๑๔๐ 

เมืองหนองสงู ผูคนชาวเมอืงเปนชาวผูไท แตเดิมนั้นอยูแถบเมืองวัง เมืองคําออ จาก
สถานการณสงครามเวยีดนาม-สยาม ชาวผูไทประมาณ ๑,๖๐๐ คน นําโดยทาวสหีนาม (สิงห) 
เจาเมืองคําออ อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานทางฝงขวา เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๔ โดยตั้งอยูที่บริเวณดงบังอี่ เปน
บานหนองสูง เขตเมืองมุกดาหาร สมเด็จพระนัง่เกลาฯ ทรงแตงตั้งทาวสหีนาม เปนพระไกรสรราช 
ยกบานหนองสูงขึ้นเปนเมืองหนองสงู เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๗ ข้ึนตอเมืองมกุดาหาร๑๔๑ 

เมืองพาลุกากรภูม ิ เมืองนีเ้กิดจากผูคน (อาจเปนชาวผูไท) แยกตวัออกมาจากเมอืง
มุกดาหาร มาตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณบานทรายขาว เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๘ (ปจจุบันคือ บานพาลกุา ตาํบล
ชะโนด อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร) ตัง้เปนเมืองเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๙ ทาวทัดหวัหนากลุม
ไดรับแตงตั้งใหเปน พระอมรฤทธิ์ธาดา เจาเมือง ข้ึนตอเมืองมุกดาหาร๑๔๒ 

เมืองวารชิภมูิ ผูคนอพยพมาจากเมืองกะปอง เปนชาวผูไทกะปอง เขามาตั้งถิ่นฐาน
ทางฝงขวาเมือ่ พ.ศ.๒๓๘๗ มีทาวราชนกิุลเปนหวัหนา โดยมาอาศัยอยูบริเวณจวนเจาเมอืง
สกลนคร (ใกลสนามมิ่งเมืองในปจจุบนั) จนถงึรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกลาฯ ทาวราชนิกุลอยาก
เปนเจาเมืองบางจงึพาผูคนยายออกมาทางตะวันตกของเมืองสกลนคร ประมาณ ๖๐ กโิลเมตร 

                                                 
๑๓๙ สุรัตน วรางครัตน, ประวัติศาสตรสกลนคร, ๕๐. 
๑๔๐ เร่ืองเดียวกัน, ๕๑. 
๑๔๑ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) เลขที่ ๓๓, “ราง

สารตราเจาพระยาจักรีฯ ถึงเมืองมุกดาหาร เร่ืองตั้งเมืองหนองสูงและกรมการ.” 
๑๔๒ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๙ (พ.ศ.๒๔๑๐) เลขที่ ๒๒, 

“สารตราถึงเมืองมุกดาหาร แตงตั้งพระอมรฤทธิทาดา และยกบานบังทรายเปน เมืองภาลุกากรภูมิ.” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๓

ตั้งอยูที่บานหนองหอย เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๖ ตอมาทาวสพุรหม บุตรทาวราชนิกุลไดไปขอขึ้นกับพระ
พิทกัษเขตขันธ เจาเมืองหนองหานซึง่เคยมีกรณีพิพาทเรื่องเขตแดนกับเจาเมืองสกลนครหลายครั้ง 
โดยเจาเมืองหนองหานไดใหชาวผูไทกลุมนีต้ั้งอยู ณ บานปลาเปาเมืองไพร เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๘ คราว
เกิดศึกฮอ ทาวสพุรหมไดพาผูคนไปชวยปราบฮอรวมกับกองของเจาเมืองหนองหาน เมื่อเสร็จศึก
จึงโปรดเกลาฯ ยกบานหนองหอย บานปลาเปาขึน้เปนเมืองวาริชภูมิ ทาวสุพรหมเปนทีพ่ระสุรินทร
บริรักษเจาเมอืง ข้ึนตรงกับเมืองหนองหาน เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๐ แตตอมามีปญหาขดัแยงกันระหวาง
เมืองสกลนคร เมืองจาํปาชนบท และเมืองวาริชภูมิ เร่ืองผูคนและเขตแดน เมืองวารชิภูมิจึงถูกโอน
ใหข้ึนกับเมืองสกลนคร ตั้งแต พ.ศ.๒๔๓๕ เปนตนมา๑๔๓ 

 
ตารางที่ ๑  การตั้งชุมชนข้ึนเปนเมือง ชื่อเมือง ปที่ตั้ง และชื่อเจาเมือง 

 
ชุมชนเดิม ชื่อเมือง ปที่แตงต้ัง ราชทินนามเจาเมือง 

บานหนองไผ, บึงคาย หนองคาย ๒๓๗๑ พระปทุมเทวาภิบาล 
บานโพนแพง โพนพิสัย ๒๓๗๓ พระพิไสยสุรเดช 
บานบึงหมอ กุมภวาป ๒๔๑๕ พระวรฤทธิฦาไชย 
เมืองมรุกขนคร นครพนม ๒๓๒๙ พระพนมนครานุรักษฯ๑๔๔ 
ปากน้ําสงคราม ไชยบุรี ๒๓๗๓ พระไชยราชวงษา 
บานทาบึงอุ ทาอุเทน ๒๓๗๓ พระศรีวรราช 
บานนาลาดควาย อาฑมาต, อาจสามารถ ๒๓๘๐ หลวงเอกอาษา 
บานเมืองราม รามราช ๒๓๘๗ พระอุทัยประเทศ 
บานดงหวายสายบอแก เรณูนคร, เว ๒๓๘๗ พระแกวโกมล 
บานทามวงริมน้ํายาม อากาศอํานวย ๒๓๙๖ หลวงพลานุกุล 
ปากหวยบังมุก มุกดาหาร ๒๓๒๑ พระยาจันทรสุริยวงษ 
บานคําชะอี หนองสูง ๒๓๘๗ พระไกรสรราช 
บานทาทราย พาลุกากรภูมิ ๒๔๐๙ พระอมรฤทธิธาดา 
หนองหารหลวง, ธาตุเชิงชุม สกลนคร ๒๓๗๘ พระยาประจันตประเทศธานี 

                                                 
๑๔๓ สุรัตน วรางครัตน, ประวัติศาสตรสกลนคร, ๔๐-๔๒. 
๑๔๔ ราชทินนามเจาเมืองนครพนมวา “พระพนมนครานุรักษฯ “ เร่ิมใชเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๗ ชื่อเต็มวา 

“พระพนมนครานุรักษาธิบดี ศรีโคตรบูรหลวง” ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
เปล่ียนเปน “พระพนมนครานุรักษ สิทธิศักดิ์เทพฤายศ ทศบุรีศรีโคตรบูรหลวง” กอนหนานั้นและยอนไปในสมัย
ลานชางตําแหนงเจาเมืองนครพนม คือ “พระบรมราชา.” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๔

บานกุดสุมาลย กุสุมาลยมณฑล ๒๓๘๗ พระอรัญอาสา 
บานพังพราว  พรรณานิคม ๒๓๘๗ พระเสนาณรงค 
บานกุดลิง วานรนิวาส ๒๔๐๔ หลวงประชาราษฎรรักษา 
บานโพนสวางหาดยาว สวางแดนดิน ๒๔๐๖ พระประสิทธิ์ศักดิ์ประสิทธิ์ 
บานจําปาดง จําปาชนบท ๒๔๑๐ พระบํารุงนิคมเขต 
บานนาโพธิ์  โพธิไพศาลนิคม ๒๔๑๕ พระพิศาลสีมานะรักษ 
เมืองหนองหารนอย หนองหาน ๒๓๓๐ พระพิทักษเขตขันธ 
บานปลาเปา วาริชภูมิ ๒๔๑๐, ๒๐ พระสุรินทรบริรักษ 
เมืองปากเหือง เชียงคาน ๒๓๗๑ ? พระอณุพินาศ, พระอณะพินาศ 
บานเซไล, ทรายขาว เลย ๒๓๙๖ หลวงศรีสงคราม 
บานเดื่อหมากแขง อุดรธานี ๒๔๓๖ พระยาอุดรธานี 

 
ที่มา : ปรับปรุงจาก ธีรชัย บุญมาธรรม, ประวัติศาสตรสังคมอีสานตอนบน, (มหาสารคาม : 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม, ๒๕๓๙), ๑๔๔-๑๔๖. 

 
จากตารางที่ ๑ จะเหน็ไดวามีการแปลชื่อเมืองใหมเหลานั้นตามชื่อของชุมชนเดิม และ

ตั้งตําแหนงยศเจาเมืองใหเปนอยางธรรมเนียมของราชสํานักสยาม แตมีหลายเมืองที่เขาใจ
ความหมายดัง้เดิมในภาษาทองถิน่คลาดเคลื่อน อาท ิบานกุดลงิ๑๔๕ กลายเปน เมืองวานรนิวาส๑๔๖ 
โดยแปลคํา “กุด” วาคือ กฏิุ ทีห่มายถงึ ที่อยู ความจริงแลวคําวา กุด ในภาษาทองถิน่หมายถึง 
แมน้ําสายเกาที่ลําน้ําเปลีย่นทางเดนิทาํใหเกิดเปนแหลงน้าํที่ขาดหัวขาดทาย 

สวนเมืองใหญที่มีมากอนตั้งแตสมัยอาณาจักรลานชางรุงเรืองนัน้ มักจะใหใชชื่อเดิมที่
สืบตอเนื่องกนัตอมา หรือไมก็แปลโดยใหคงความหมายดั้งเดิมไว อาทิ เมืองมรุกขนคร หรือเมือง
ศรีโคตรบูรหลวงเดิม ใหใชชื่อเมืองนครพนมตามในสมยัลานชาง กลาวคือ มีคาํ “นคร” นาํหนา

                                                 
๑๔๕ สิทธิพร ณ นครพนม, “๑๓๐ ป เมือง (จังหวัด) วานรนิวาส,” เทศาภิบาล ๘๗, ๑๒ (ธันวาคม. 

๒๕๓๕) : ๗๖-๘๒. 
๑๔๖ สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ, สาสน

สมเด็จ, เลม ๑๖ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๐๕), ๓๕๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๕

เพราะเปนเมืองลูกหลวงเดิมของราชสํานักเวียงจันทน และใชคํา “พนม” เนื่องจากมีพระธาตุพนม
อยูในเขตเมือง๑๔๗ เมืองมุกดาหารที่ใหใชตามเดิมแตสมัยลานชางซึง่มทีีม่าจากหวยบงัมุก 

นอกจากนีย้ังมีการตั้งหมูบานที่มทีําเลตัง้อยูใกลเคียงกบับริเวณเมืองเกาดั้งเดิม แลว
เปลี่ยนชื่อหมูบานนั้นใหเปนคําในภาษาบาล-ีสันสกฤต อาทิ บานโพนแพง ซึง่ตั้งอยูใกลกับเมือง
ปากหวยหลวงเดิม ทางราชสํานักสยามไดยกใหข้ึนเปนเมืองแตไมไดใชชื่อเมืองปากหวยหลวง 
กลับเทยีบเคียงชื่อบานโพนแพงใหเปนเมืองโพนพิสัยแทน กรณีที่ใกลเคียงกนันี ้ เชน ตั้งบาน
ปากน้ําสงครามเปนเมืองไชยบุรี ซึ่งชาวเมืองไชยบุรีเดิมที่อพยพขามไปอยูทางฝงซายแถบเมือง
หลวงปุงลงิ เมื่ออพยพขามกลับเขามายังเมืองเดิมในแองสกลนครปรากฏวามีผูคนอยูแลวจึงพากนั
ยายไปตั้งเมืองทาอุเทนแทน๑๔๘ เชนเดียวกนักับบานธาตุเชิงชุมที่ตั้งอยูบริเวณเมืองเกาหนองหาน
หลวงในสมยัวฒันธรรมเขมรโบราณหรือเมอืงเชียงใหมหนองหานในสมัยลานชาง ไดตั้งขึ้นเปน
เมืองสกลทวาปและสกลนครตามลําดับ๑๔๙ 

การพัฒนาไปสูความเปนเมอืงจนไดรับการรับรองสถานภาพจากราชสาํนักสยามของ
ชุมชนในแองสกลนคร กลาวไดวา มีปจจัยพื้นฐานมาจากจํานวนประชากรที่มมีากเพยีงพอเพื่อทํา
การผลิตและเปนแรงงานใหแกบรรดาเจาเมืองกรมการ และเมื่อมีผลผลิตและกําลังคนมากพอกท็าํ
ใหผูนาํชุมชนนั้นๆ มีอํานาจตอรองกับภายนอกทั้งเมืองใหญและราชสํานักสยาม การเปนเมืองที่
สมบูรณนั้นตองไดการรับรองจากสยามใหยกสถานะ ”บาน” นั้นขึน้เปน ”เมือง” โดยจะไดรับการตั้ง
ชื่อเมืองใหใหมและแตงตั้งราชทนินามของเจาเมืองดวย๑๕๐ ในการนีท้างราชสํานักจะสงเครื่อง
ประกอบยศเจาเมือง อาท ิหมวก ดาบ ปนคาบศิลา พานหมากพล ูตามอยางธรรมเนียมของสยาม
ข้ึนมาใหในพิธแีตงตั้งนัน้ 

สามารถสรุปกระบวนการพฒันาไปสูความเปนเมืองของชุมชนในแองสกลนคร 
ชวงเวลาตัง้แต พ.ศ.๒๓๗๑ เปนตนมา ไดดังนี ้

 
                                                 

๑๔๗ ผูวาราชการและกรมการจังหวัดนครพนม (รวบรวม), “นครพนม,” ใน เร่ืองจังหวัดตางๆ ใน
ประเทศไทย (คณะกรรมการประชาสัมพันธและพิมพเอกสาร การจัดงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ.๒๕๐๐), 
๑๖. 

๑๔๘ เร่ืองเดียวกัน, ๑๑. 
๑๔๙ สุรัตน วรางครัตน, บรรณาธิการ, ตํานานพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับพระยาประจันต

ประเทศธานี (โงนคํา พรหมสาขา ณ สกลนคร) (สกลนคร : สกลนครการพิมพ, ๒๕๒๓), ๑๑, ๑๖. 
๑๕๐ เจาพระยาทิพากรวงศฯ (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ ๔ 

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพตนฉบับ, ๒๕๔๗), ๓๖๘-๓๗๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๖๖

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่๕ กระบวนการพฒันาสูความเปนเมืองของชุมชนในแองสกลนคร ตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑. 
 

เมืองตางๆ ที่เกิดขึ้นจึงประกอบดวยศูนยกลางอํานาจทางการเมืองการปกครอง โดยมี
จวนเจาเมืองหรือโฮงหลวง๑๕๑ และเปนศูนยกลางของการควบคุมประชาชนดวย ในเมืองมีตลาด
เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจการติดตอแลกเปลี่ยนและคาขาย โดยมีกลุมชาวจนีเปนผูมีบทบาท
สําคัญและมีกลุมอ่ืนๆ จากภายนอกที่เดนิทางเขามาตดิตอดวย เชน กลุมกุลาหรือตองสู ชาว
เวียดนามและชาวผูไท นอกจากนี้เมืองยังมีศนูยกลางทางวัฒนธรรมและเปนศนูยรวมจิตใจของ
ชาวเมืองรวมทั้งผูคนจากทีต่างๆ กนั คอื มีพระธาตุ เจดีย พระพทุธรูปหรือวัดเปนหลกัของเมอืง 
ศาสนสถานเหลานี้เปนสิ่งยึดเหนีย่วจิตใจของผูคนใหอยูรวมกนัไดและยงัเปนสิง่เชื่อมโยงระหวาง
ผูคนที่อยูในเมอืงกับเขตชนบทรอบนอกและระหวางเมืองกับเมืองอืน่ๆ ไดดวย นอกจากนีย้ังสงผล
ใหผูคนทําการผลิตและนํามาแลกเปลี่ยนหมุนเวียนตามวิถีเศรษฐกิจของชุมชนที่มวีัดเปน
ศูนยกลางนอกเหนือจากการหมุนเวียนตามการแลกเปลีย่นการคาในตลาดและการสงสวยให
ผูปกครองตามระบบสวย ความสัมพนัธของโครงสรางดานตางๆ ของเมืองเปนดังนี ้

 

                                                 
๑๕๑ บางทีเรียกวา หอหลวง หรือ หอสนามหลวง เปนบานเรือนเจาเมืองกรมการ ใชเปนที่พัก ที่วา

ราชการเมือง และที่ประชุมกรมการเมืองดวย.เชน โฮงหลวงของพระศรีวรราช (บุญมาก) เจาเมืองทาอุเทน ที่ยัง
ปรากฏรองรอยใหเห็นไดในปจจุบัน ตั้งอยูดานหนาของคุมวัดโพธิ์ชัย หมูที่ ๑ ตําบลทาอุเทน อําเภอทาอุเทน 
จังหวัดนครพนม 

ปจจัยดาน 
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร 
กายภาพ, ระบบนิเวศน 
ทรัพยากร, เทคโนโยลี 

เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม 

การเมืองการปกครอง 
ประชากร, สังคม 

ความสัมพันธกับภายนอก 
การรับรองสถานภาพความ
เปนเมืองจากราชสาํนักสยาม 

พัฒนาสูความเปนเมือง 
การเปลี่ยนแปลงดาน 

กายภาพ 
การเมือง, สังคม 

เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม, ความเชื่อ 
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ภาพที ่๖ ความสัมพนัธของโครงสรางดานตางๆ ของเมือง 
 
การเติบโตและขยายตวัของเมือง 

 
เมืองทีเ่กิดขึ้นกระจายตวัอยูทั่วไปในพื้นทีแ่องสกลนคร เปนการกระจายตัวไปตาม

ทําเลที่ตั้งและแหลงทรัพยากรตางๆ ไดแก เขตลุมน้าํสงคราม ที่ราบลุมริมฝงแมน้าํโขง เขตลุมตํ่า
หนองหาร ทัง้เขตเทือกเขาภูพานและที่ดอน โดยจะอยูรายรอบหรือเปนบริวารของเมืองใหญทีม่ี
ความสัมพันธกับหวัหนากลุมเมืองเลก็หรอืเปนผูนาํเกลีย้กลอมใหเขามาตั้งถิน่ฐานในเขตเมืองของ
ตน จึงทาํใหเมืองในแองสกลนครมีลักษณะเปนกลุมเมืองหรือหลายศูนยกลาง โดยมีเมืองหลัก เชน 
เมืองนครพนม เมืองสกลนคร เมืองมุกดาหาร เมืองหนองหาน และอยูภายใตเมืองศูนยกลางใหญ
ที่เมืองหนองคายอีกท ี

กลุมเมืองที่เกดิขึ้นมีการขยายตัวและเติบโตภายใตความสัมพนัธกับราชสํานักสยาม
ผานทางเมืองหนองคาย ซึ่งเปนเมืองทีม่ีบทบาทและความสาํคัญโดยเฉพาะอยางยิง่ทางดาน
เศรษฐกิจเปนตลาดหรือชุมทางการคาที่สามารถเชื่อมโยงภูมิภาคลุมน้ําโขงกับลุมแมน้ําเจาพระยา 
ความเปลีย่นแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในศูนยกลางของรัฐสยามหรอืบริเวณลุม
แมน้ําเจาพระยาเริ่มสงผลกระทบตอเมืองในแองสกลนคร การขยายตัวของเศรษฐกิจแบบตลาด

เมือง 
 เจาเมืองกรมการ 

(การเมืองการปกครอง, ศาล) 

ตลาด 
(การแลกเปลี่ยน, คาขาย) 

ประชาชน, เลก, ไพร 
(กําลังคน, แรงงาน, การผลิต) 

รายได, ผลประโยชน 

อํานวยความสะดวก

อุปถัมภ, คํ้าจุน 

เกื้อหนุน, สิทธิธรรม 

ศูนยรวมจิตใจ, บุญ 

บริจาค, ขาวดั

ทําการผลิต, แลกเปลี่ยน 

ขายสินคา

วัด, พระธาตุ, ศาสนสถาน 
(ศูนยรวมจิตใจ, วัฒนธรรม) 

ระบบสวย,
ปกครอง 

เทศกาล, งานบุญ 
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เสรีภายหลงัการทําสนธิสัญญาระหวางรัฐบาลสยามกับอังกฤษเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๘๑๕๒ และกบั
ประเทศตะวนัตกอื่นๆ ตามมา ทําใหชุมชนเมืองในพื้นที่แองสกลนครและลุมแมน้ําโขงขยายตัว 
เพราะความตองการผลผลิตที่มากขึ้นของราชสํานักเพื่อตอบสนองตลาด เปนสิ่งกระตุนใหการผลิต
ขยายตัวจงึเพิม่ผลผลิตโดยการขยายพืน้ที่ตามแหลงทรัพยากร และมีความตองการกําลงัคนหรือ
แรงงานในการผลิตมากขึ้นดวย ทําใหมีการขยายตัวของประชากรในแองสกลนครจาํนวนมาก๑๕๓ 
สงผลใหชุมชนเมืองมีผูคนหนาแนนขึ้นตามลําดับ นอกจากนี้ความตองการสินคาหรือสวยที่เปลีย่น
จากสิง่ของตามธรรมชาติมาเปนผลผลิตจากฝมือแรงงานและการเกษตรกรรมมากขึ้น ทาํใหมกีาร
พัฒนาเทคโนโลยีทางการผลติโดยเฉพาะการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน และการ
เปลี่ยนแปลงระบบการควบคุมกําลังคนและการจัดเก็บรายไดของรัฐบาลสยามในรชักาล
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เชน เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๕ ราชสาํนักไดมีสารตราถึงหัวเมือง
ลาวฝายตะวนัออกใหยกเลิกธรรมเนียมการตั้งขาหลวงมาสักเลกตามหวัเมือง และอนุญาตใหไพร
เลือกอยูหรือเลือกสังกัดไดตามใจสมัคร โดยใหหวัเมืองทาํสํามะโนครัวสงลงไปใหราชสํานักทราบ
๑๕๔ ทําใหผูคนสามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการแลกเปลีย่นคาขาย
ไดมากขึ้นซึง่สงผลใหเมืองเตบิโตขึ้นดวย 

นับต้ังแตทศวรรษ ๒๓๙๐ เปนตนมาซึง่มเีมืองเกิดขึน้จาํนวนมากแลว เมืองเหลานั้น
ไดขยายตัวเตบิโตตามลําดบั เมืองในแองสกลนครเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง มีการขยายตวัของเมอืง 
มีการใชที่ดนิที่หลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากการเกษตรกรรม เชน มีเขตการคา อาคาร
บานเรือนหนาแนนขึ้น และมีการตัดถนนมากขึ้นตามการขยายตัวของเมือง โดยเฉพาะเมืองใหญที่
เปนเมืองชุมชนคาขาย ไดแก เมืองหนองคาย เมืองทาอุเทน เมืองนครพนม ที่สําคัญมีการ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้นเมื่อเร่ิมปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินในหวัเมอืงบริเวณนี ้ ทั้งการเมืองการ
ปกครอง การควบคุมกําลงัคน กฎหมาย และการจัดเก็บรายไดหรือภาษีอากร สงผลถึงรายไดของ
เจาเมืองกรมการ รายไดเขาหลวงและการใชเงินตราในเมืองดวย 

 

                                                 
๑๕๒ ชาญวิทย เกษตรศิริ และกัณฐิกา ศรีอุดม (บรรณาธิการ), ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม ๒ 

(กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๔๗), (๑๒). 
๑๕๓ ดูรายละเอียดไดในบทที่ ๓ หัวขอการควบคุมกําลังคนและการสักเลก 
๑๕๔ ธีรชัย บุญมาธรรม, ประวัติศาสตรสังคมอีสานตอนบน, ๑๔๗. 
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ภาพที ่๗  การกระจายตวัของกลุมเมืองที่เกิดขึ้นในพื้นทีแ่องสกลนคร ตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖. 
ที่มา : ปรับปรุงจาก  Auguste Pavie, The Pavie Mission Indochina Papers 1879-1895 ; 
Pavie Mission Exploration Work in Laos, Cambodia, Siam, Yunnan and Vietnam 
Translated by Walter E. J. Tips, (Bangkok : White Lotus Press, 1992). 

 
พัฒนาการของเมืองทัง้ ๓ ประการนี้ เปนเหตกุารณที่เกิดขึ้นในเวลาใกลเคียงกนัหรือ

พรอมๆ ภายในพืน้ที่แองสกลนคร กลาวคือ ภายหลังสงครามเจาอนุวงศมีการอพยพของผูคนเขา
มาตั้งถิน่ฐานในระหวางทศวรรษ พ.ศ.๒๓๗๐-๒๓๘๐ และมีการรับรองสถานภาพตั้งขึ้นเปนเมือง 
ซึ่งเมืองสวนใหญเกิดขึ้นจาํนวนมากในทศวรรษ พ.ศ.๒๓๘๐-๒๔๑๐ ในขณะเดยีวกนัเมืองตางๆ 
ไดเร่ิมขยายตัวเติบโตตั้งแตทศวรรษ พ.ศ.๒๓๙๐ เปนตนมา การอพยพของผูคนและการขอตั้ง
เมืองยงัคงมีอยูตอมาบาง จนถงึ พ.ศ.๒๔๒๘ ราชสาํนักสยามจงึใหงดการตั้งเมืองขึน้ใหม 

 
ภายหลงัสงครามเจาอนวุงศ ตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑ เปนตนมา เมืองในแองสกลนครกอตัว

อีกครั้งและเกดิชุมชนใหมข้ึนจํานวนมากในพืน้ทีจ่ากการอพยพทั้งกวาดตอนและเกลี้ยกลอมผูคน
จากฝงซายแมน้ําโขงเขามาตัง้ถิน่ฐาน ราชสํานักสยามเขามาปกครองเมืองในพืน้ที่แองสกลนคร
ดวยการควบคุมกําลังคนและผลประโยชนทางเศรษฐกจิทําใหชุมชนเติบโตขึ้นเปนเมือง โดยมี
พื้นฐานของสภาพพืน้ที่ ระบบนิเวศน แหลงทรัพยากร การพัฒนาทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจทัง้การ
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ผลิตและการติดตอการคา รวมถึงโครงสรางทางสังคมและพื้นฐานทางวัฒนธรรมของทองถิ่นเปน
ปจจัยสนับสนนุ 

เมืองในชวงนีย้ังอยูภายใตสังคมวัฒนธรรมแบบลาวลานชางซึ่งมีพืน้ฐานมาตั้งแตสมัย
อดีต ผูคนหลากหลายกลุมที่เคลื่อนยายเขามาในพืน้ทีน่ี้มีการรวมตัวกันตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนโดยมี
วัดเปนศนูยกลางและรวมตัวกันตามกลุมชาติพนัธุ ชุมชนหมูบานที่เกิดขึ้นเปนหมูบานของกลุม
ชาติพนัธุตางๆ และสงผลใหพัฒนาเปนเมืองตามกลุมชาติพนัธุดวย เชน ผูไทเมอืงเรณูนคร ยอ
เมืองทาอุเทน และโยยเมืองวานรนิวาส เปนตน 

การตั้งถิน่ฐานเกิดเปนชมุชน การยกสถานะขึ้นเปนเมือง และการขยายตัวเติบโตของ
เมืองในชวง พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖ เปนการขยายพื้นที่ทาํกินของผูคน การควบคุมกําลังคนและแหลง
ทรัพยากร ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางเมืองในพืน้ทีก่ับผูปกครองจากราชสํานกัสยามในทาง
การเมืองและเศรษฐกิจภายใตระบบสวยเปนสําคัญ ตั้งแตทศวรรษ พ.ศ. ๒๓๙๐ เปนตนมา เมือง
ในแองสกลนครไดขยายตัวและเติบโตตามลําดับ จากผลกระทบของเศรษฐกจิแบบตลาดทีเ่ร่ิม
ขยายตัวและมีอิทธพิลตอเมือง พรอมกันนั้นเมืองในแองสกลนครก็ไดรับอิทธิพลทางการเมืองการ
ปกครอง สังคม วัฒนธรรมจากสยามมากขึ้นดวย 

ในบทตอไปจะกลาวถงึพัฒนาการของเมอืงดานตางๆ ทั้งการเมืองการปกครอง สังคม 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ความเชื่อ ตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑ ที่เร่ิมกอต้ังเมืองเปนตนมา จนกระทั่งถงึ 
พ.ศ.๒๔๓๖ ซึง่เปนชวงเวลาที่เมืองตางๆ ในบริเวณนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึง่ 
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บทที่ ๓ 
 

การเมืองและสังคมของเมืองในแองสกลนคร พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖ 
 

เมืองในแองสกลนครภายหลังสงครามเจาอนวุงศเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยที่ราชสํานัก
เวียงจันทนยังคงมีบทบาท ทัง้สภาพการณภายในของแตละเมือง การรวมกลุมของเมืองในพื้นที ่
และความสัมพันธกับภายนอกที่มีความผกูพนักับราชสาํนักสยามมากขึ้น มีเหตกุารณตางๆ ที่
สงผลตอพัฒนาการทางการเมืองและสังคมของเมือง ตั้งแตการตัง้ถิน่ฐาน การรับรองสถานภาพ
หรือความเปนเมือง และการขยายตัวเติบโตของเมือง 
 

สังคมและการปกครองภายในของเมือง 
 
การปกครองภายในของแตละเมืองภายหลงั พ.ศ.๒๓๗๑ เมื่อมกีารตั้งเมืองขึ้นมาใหม 

ยังคงใชรูปแบบการปกครองที่สืบทอดมาตัง้แตสมัยลานชาง คือ ระบบอาญาสี ่ถงึแมวาจะไมมีราช
สํานักเวียงจนัทนคอยควบคุมก็ตาม โครงสรางของกลุมเมืองในพืน้ที่และความสมัพนัธกับภายนอก
ไดเปลี่ยนแปลงไปหลังสงคราม สวนภายในของเมืองและระดับทองถิ่นหมูบานยงัคงยึดถือปฏิบตัิ
เชนเดิม ราชสํานักสยามเขามาแทรกแซงเฉพาะคณะอาญาสีห่รือตําแหนงผูปกครองสูงสุดของ
เมืองเทานั้น 

 
ระบบอาญาสี ่

 
ระบบการปกครองที่เรียกวา”อาญาสี่”มีตําแหนงผูปกครองสูงสุดของเมือง ๔ ตาํแหนง 

เรียกวา คณะอาญาสี ่ ซึ่งประกอบไปดวย เจาเมือง อุปฮาด ราชวงศและราชบตุร ตามลําดบั 
ตําแหนงทัง้สีม่ักมีความสัมพันธกันทางสายเลือด๑ คือเปนพอ ลูก หรือหลาน หรือมคีวามเกี่ยวดอง
เปนเครือญาตกิัน เชน เปนลูกเขย หรือลูกพี่ลูกนอง แตเมื่อราชสํานกัเวียงจนัทนลมสลายไปการ
แตงตั้งคณะอาญาสี่ของเมืองเปลี่ยนเปนราชสํานักสยามแทน ความเครงครดัตามกฎเกณฑ

                                                 
๑ เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน, ๒๙๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๒

ดังกลาวก็ไมแนนอน ทัง้นี้ตามแตราชสํานกัสยามเหน็สมควร ดังเชนกรณีการแตงตั้งคณะอาญาสี่
ของเมืองหนองคายและเมืองสกลนคร๒ เปนตน แตโดยสวนใหญแลวราชสํานักมักจะแตงตั้งตาม
การเสนอชื่อยืน่ขอของกรมการเมืองนั้นๆ  

การคงระบบอาญาสี่ไวภายในเมืองตางๆ และสงวนอํานาจในการแตงตั้งคณะอาญาสี่
หรือตําแหนงผูปกครองสูงสดุสี่ตําแหนงเปนของราชสาํนกัสยาม โดยทีต่ัดทอนอํานาจสําคัญ
บางอยางที่เคยทําไดในสมัยลานชางออก เชน การประกาศสงคราม การกําหนดเขตแดนและการ
ตัดหัวคน เหลือไวแตอํานาจหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวกับการบาํบัดทุกขบํารุงสุขราษฎร การตัดสินคดี การ
แตงตั้งตําแหนงทาวเพี้ยชัน้รองลงมาและการควบคุมกําลังคน เปนตน ดังนั้นอาญาสี่จึงเปน
สถาบนัทางสงัคมของเมืองในเวลานี้ดวย ตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑ เปนตนมาจนยกเลิกไปเมื่อมกีาร
ปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.๒๔๓๕ ซึ่งอาํนาจหนาทีท่ี่เกี่ยวของกับการรักษาผลประโยชนใหแกราช
สํานัก ทั้งแรงงานหรือกาํลังคน ทรัพยากรและผลผลิตหรือสวย ถือเปนบทบาทที่สําคัญของคณะ
อาญาสี๓่ และอาจเปนเหตผุลหนึง่ทีท่ําใหราชสํานักสยามยงัคงยอมใหมีระบบการปกครองแบบนี้
ในหวัเมืองลาวตอไป ในเขตหลวงพระบางและจาํปาศักดิ์รวมถึงอบุลราชธานีมปีระเทศราชคอย
กํากับดูแลการจัดการปกครองแบบนี้อยู แตในแองสกลนครไมมปีระเทศราชอกีดังนัน้จงึยงัคงใช
รูปแบบของราชสํานกัเวยีงจนัทน บทบาทหนาที่ของคณะอาญาสี่และกรมการทาวเพีย้กลาว
ตามลําดับช้ันไดดังนี้๔ 

 
คณะอาญาสี่ ประกอบดวย 
 
๑. เจาเมือง เปนประมุขและมีอํานาจสงูสดุในเมือง สามารถประกาศออก กฎ ระเบยีบ 

ขอบังคับของเมืองของตนได แตไมสามารถปฏิบัติส่ิงที่เปนอํานาจหนาที่ของพระมหากษัตริยจาก
                                                 

๒ ตัวอยางเชน เม่ือ ปจอ สัมฤทธิศก ๑๕ จุลศักราช ๑๒๐๐ (พ.ศ.๒๓๘๑) โปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ราชวงศ (คํา) จากเมืองมหาชัยกองแกว เปนพระยาประเทศธานีเจาเมืองสกลนคร ใหราชวงศเมืองกาฬสินธุมา
เปนอุปฮาดเมืองสกลนคร ใหทาวอินบุตรอุปฮาดเมืองมหาชัยฯ (กิ่งหงษา) เปนราชวงศเมืองสกลนคร และใหราช
บุตรเมืองกาฬสินธุมาเปนราชบุตรเมืองสกลนคร เปนตน, ดู สุรัตน วรางครัตน, บรรณาธิการ, ตํานานพงศาวดาร
เมืองสกลนครฉบับพระยาประจันตประเทศธานี (โงนคํา พรหมสาขา ณ สกลนคร), ๑๕-๑๖. 

๓ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๑ (พ.ศ.๒๔๐๒) เลขที่ ๒๑๖, “บอก
เมืองสกลนคร พระยาประเทศธานีและทาวเพี้ย บอกสงเงินแทนผลเรวเกณฑ.” 

๔ หลวงผดุงแควนประจันต, “ลัทธิธรรมเนียมราษฎรภาคอีสาน,” ใน ลัทธิธรรมเนียมตางๆ (พระ
นคร : คลังวิทยา, ๒๕๐๘), ๓๔-๓๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๓

สวนกลางสยามได คือ อํานาจในการประหารชีวิตคน, อํานาจแตงตั้งถอดถอนคณะอาญาสี่ทีเ่หลอื
อีก ๓ ตาํแหนง, การตัดสนิใจในการสงคราม และอํานาจในการกําหนดเขตแดนของเมือง สวน
หนาที่อยางอืน่ที่เปนการบําบัดทุกขบํารุงสุขของประชาชนในเมืองของตนสามารถทาํได ไดแก การ
พิพากษาคดีความ การปราบปรามโจรผูราย ดูแลความสงบเรียบรอย ตั้งดานตรวจตราคนเขาออก 
และที่สําคัญคอื คอยสงขาวราชการสงครามและจัดสงสวยแกเมืองหลวง 

เจาเมืองและกรมการของเมอืงทุกคนไมมีเงินเดือนประจาํในสมยันี้ แตมีรายไดและ
ผลประโยชนจากเลกยก ที่เอาไวใชแรงงานและการผลิต เจาเมืองมักมทีีด่ินมากเพราะเปนกลุมสาย
ตระกูลที่มาตั้งเมืองในตอนแรก และจับจองที่ดนิไวไดไมจํากัด 

๒. อุปฮาด หรือ อุปราช เปนตําแหนงรองจากเจาเมือง มีอํานาจปฏิบตัิหนาที่แทนเจา
เมืองไดเมื่อเจาเมืองไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได อุปฮาดยงัเปนที่ปรึกษาของเจาเมืองและ
กรมการเมืองดวย และมหีนาที่โดยตรงอกี ไดแก รวบรวมบัญชีสวยสาอากรของเมือง เรงรัดและ
รวบรวมสวยสงเมืองหลวง ตรวจสอบทําบญัชีสํามะโนประชากร บัญชเีลก-ไพร ออกประกาศเกณฑ
ไพรพลเมืองเกดิสงครามหรือมีกบฏ 

สวนใหญแลวตําแหนงอุปฮาดมักจะเปนนองชายหรือบุตรชายคนโตของเจาเมือง และ
ไดสืบทอดเปนเจาเมืองคนตอไป 

๓. ราชวงศ และ ๔. ราชบุตร ราชวงศจะทาํหนาที่แทนอุปฮาดเวลาไมอยูหรือไม
สามารถปฏิบตัิหนาที่ได ราชบุตรเปนตําแหนงรองจากราชวงศและปฏิบัติงานแทนเมื่อราชวงศไม
สามารถดาํเนนิการได แตทัง้สองตําแหนงนี้จะทํางานเกีย่วของกนั กลาวคือ หากฝายหนึง่เปนแม
ทัพนําทัพออกสงคราม อีกฝายจะตองเปนฝายสนับสนนุ สงเสบียง อาวุธยุทธภัณฑ หรือเกณฑ
กําลังเสริม ทัง้ราชวงศและราชบุตร จะตองผลัดกันลาํเลียงจัดสงสวยไปใหแกเมืองหลวง ทาํบัญชี
กําลังพลสําหรบักองทัพและควบคุมไพรพลในกองของตน เปนผูชวยอุปฮาด เก็บรักษา
ผลประโยชนของเมือง นอกจากนี้ราชวงศยังสามารถสอบสวนและตัดสินคดีในเมืองไดอีกดวย ราช
บุตรมักจะไดเลื่อนขึ้นเปนราชวงศคนตอไป และมักจะเปนลูกหรือหลานของเจาเมือง 

คณะอาญาสีข่องเมืองในแองสกลนครระหวาง พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖๕ ไดรับการแตงตั้ง
จากราชสาํนกัสยามและเปลีย่นแปลงไปตามลําดับ จากการถกูถอดถอนฟองรองของกรมการเมอืง
หรือเพราะคณะอาญาสี่คนเกาถงึแกกรรมลง กรมการเมืองจะเสนอรายชื่อไปยงัราชสํานักเพือ่
แตงตั้ง หรือกรณีที่เจาเมืองใหญเสนอแตงตั้งคณะอาญาสี่ของเมืองบริวาร เปนตน ตัวอยางของ

                                                 
๕ ดูรายละเอียดตําแหนงคณะอาญาสี่ของเมืองในแองสกลนครเพิ่มเติมไดที่ ภาคผนวก ข. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๔

คณะอาญาสีข่องเมืองนครพนม เมืองสกลนคร ซึ่งเปนเมืองใหญ และเมืองทาอุเทน เมืองกุสุมาลย 
ซึ่งเปนเมืองบริวาร เปนดังนี ้

 
เมืองนครพนม๖ 

แตเดิมนั้นตําแหนงเจาเมืองนครพนม คือ พระบรมราชา มีมาตัง้แตสมยัลานชาง๗ เจา
เมืองนครพนมในตําแหนงนีค้นสุดทาย คอื พระบรมราชา (มงั) (พ.ศ.๒๓๔๘-๒๓๗๐) เมื่อเกิด
สงครามเจาอนุวงศ (พ.ศ.๒๓๖๙-๒๓๗๐) จงึถูกถอดจากตําแหนงเพราะเขาขางฝายเวียงจนัทน 
หลังจากนั้นราชสํานกัสยามจึงใหพระสุนทรราชวงศา (ทาวฝาย) เจาเมืองยโสธรขึน้มาดูแลเมือง
นครพนมอยูระยะหนึง่ ระหวาง พ.ศ.๒๓๗๑-๒๓๙๗ ในระยะเวลาการเกลี้ยกลอมผูคนใหเขามาตั้ง
ถิ่นฐานในแองสกลนครหลงัสงครามเจาอนุวงศ กลุมชาวเมืองนครพนมและกรมการเมืองดั้งเดิมที่
หนีขามไปอยูฝงซายไดอพยพกลับเขามาสวามิภักดิ ์ เมือ่ พ.ศ.๒๓๘๑ จงึโปรดเกลาฯ แตงตัง้
กรมการเมืองนครพนมชุดเดิมซึ่งเปนลูกหลานของพระบรมราชาใหปกครองเมืองตอไป แตได
เปลี่ยนราชทนินามเจาเมืองนครพนมเสียใหมเปน พระพนมนครานุรักษฯ ตั้งแต พ.ศ.๒๓๙๗ ดงันี ้

 
๑. พระพนมนครานุรักษฯ (จนัโท) บุตรพระบรมราชา (สุตตา) นองพระบรมราชา (มัง) 

(พ.ศ.๒๓๙๗-๒๔๑๐)๘ 
อุปฮาด (ทาวอรรคราช) บุตรพระบรมราชา (มัง) หรือ (อุนเมือง) ? 
ราชวงศ (ทาวโถง) บุตรพระบรมราชา (มงั) 
ราชบุตร (ทาวเลาคํา) บุตรพระบรมราชา (มัง) 
 
๒. พระพนมนครานุรักษฯ (ทาวอรรคราช) (พ.ศ.๒๔๑๑-๒๔๑๔)๙  
อุปฮาด (ทาวเลาคํา) นองเจาเมือง 
ราชวงศ (ทาวสนีวน) นองเจาเมือง 

                                                 
๖ เรียบเรียงจาก “พระพนมนครานุรักษ (เจาเมืองนครพนม),” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาค

อีสาน เลม ๙, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ๒๕๔๒), ๒๙๐๘-๒๙๑๒. 
๗ สิทธิพร ณ นครพนม, “ราชวงศเวียงจันทนที่คิดวาสูญส้ิน,” ศิลปวัฒนธรรม ๑๕, ๕ (มีนาคม 

๒๕๓๗) : ๑๔๐-๑๔๖. 
๘ ราชทินนามเต็มวา พระพนมนครานุรักษาธิบดี ศรีโคตรบูรหลวง 
๙ โปรดเกลาฯ แตงตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๓ ลาชาเพราะติดงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัว ราชทินนามเต็มวา พระพนมนครานุรักษ สิทธิศักดิ์เทพฤายศ ทศบุรีศรีโคตรบูรหลวง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๕

ราชบุตร (ทาวจันทชมพู) หลานเจาเมือง 
 
๓. พระพนมนครานุรักษฯ (ทาวเลาคาํ) (พ.ศ.๒๔๑๕-๒๔๒๓) 
อุปฮาด (ทาวสนีวน) นองเจาเมือง 
ราชวงศ (ทาวบุญมาก) 
ราชบุตร (ทาววรบุตรภักดี) 
 
๔. พระพนมนครานุรักษฯ (ทาวบุญมาก) (พ.ศ.๒๔๒๔-๒๔๓๒) 
อุปฮาด (บุญจันทร) บตุรพระบรมราชา (มงั) 
ราชวงศ (ทองคาํ) บุตรพระพนมนครานุรักษฯ (เลาคํา) 
ราชบุตร (ทาวสหีบุตร, ทองทิพย) บุตรพระพนมนครานุรักษฯ (ทาวบุญมาก) 
 
๕. พระพนมนครานุรักษฯ (ทาวทองทิพย) (พ.ศ.๒๔๓๓-๒๔๔๐) รักษาราชการเจา

เมือง  
รักษาราชการอุปฮาด  (ทาวศรีวชิัย) บุตรพระพนมนครานุรักษฯ (บุญมาก) 
รักษาราชการราชวงศ (ทาวราชภักดี, กา) 
รักษาราชการราชบุตร (ทาวสุริยะ, โกะ) 
 

เมืองสกลนคร๑๐ 
๑. พระยาประเทศธาน ี(คํา) (พ.ศ.๒๓๘๑-๒๔๑๙)๑๑ บุตรอุปฮาดพระนาคี (ทาวกิ่งหง

สา) เมืองมหาชัยกองแกว 
อุปฮาด ราชวงศเมืองกาฬสนิธุมาเปนอุปฮาดเมืองสกลนคร๑๒ 
ราชวงศ (ทาวอนิ) บุตรอุปฮาด (กิง่หงสา) 

                                                 
๑๐ เรียบเรียงจาก สุรัตน วรางครัตน, บรรณาธิการ, ตํานานพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับพระยา

ประจันตประเทศธานี (โงนคํา พรหมสาขา ณ สกลนคร) (สกลนคร : สกลนครการพิมพ, ๒๕๒๓),๑๔-๒๔ ; สุรัตน 
วรางครัตน, ประวัติศาสตรสกลนคร (สกลนคร : ภาควิชาประวัติศาสตร วิทยาลัยครูสกลนคร, ๒๕๓๗), ๘๘-๙๐. 

๑๑ ชาวเมืองสกลนครเรียกวา “อาญาหรืออัญญาหลวงองคเฒา” 
๑๒ อุปฮาดรับราชการได ๑๓ ป ถึงแกกรรม และราชบุตรจึงกลับไปอยูเมืองกาฬสินธุ พ.ศ.๒๓๙๓ 

โปรดเกลาฯ ใหทาวโถง บุตรพระพรหมอาสา (จุลนี) เจาเมืองมหาชัยกองแกว เปนอุปฮาด (โถง) และใหทาวเหม็น
นองชายทาวโถงเปน ราชบุตร (เหม็น) แทนตอมา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๖

ราชบุตร ราชบุตรเมืองกาฬสนิธุมาเปนราชบุตรเมืองสกลนคร 
 
๒. พระยาประจันตประเทศธาน ี(ปด) (พ.ศ.๒๔๑๙-๒๔๒๗)๑๓ บุตรอุปฮาดตีเจา (ทาว

คําสาย) เมืองมหาชยักองแกว 
อุปฮาด (โงนคํา) (ตั้งแต พ.ศ.๒๔๒๐) 
ราชวงศ (ทาวฟอง) บุตรพระยาประเทศธานี (คํา) (ตั้งแต พ.ศ.๒๔๒๐) 
ราชบุตร (ทาวจูม) บุตรอุปฮาด (โถง) 
 
๓. พระยาประจันตประเทศธานี (โงนคาํ) (พ.ศ.๒๔๒๗-๒๔๖๖)๑๔ บุตรราชวงศ 

(อินทร) สายอุปฮาดพระนาคี (ทาวกิง่หงสา) เมืองมหาชยักองแกว 
อุปฮาด (ทาวฟอง) (ตั้งแต พ.ศ.๒๔๓๓) 
ราชวงศ (ทาวจูม) ตั้งแต พ.ศ.๒๔๓๓ 
ราชบุตร (ทาวเมฆ) บุตรราชวงศ (อิน) ตั้งแต พ.ศ.๒๔๓๒ 
 

เมืองทาอุเทน 
๑. พระศรีวรราช (ทาวปทุม) พ.ศ.๒๓๗๗-๒๔๐๙๑๕  
อุปฮาด (ทาววังคฮาด) 
ราชวงศ (ทาวศรีสุราช) เมืองหลวงปงุเลง 
ราชบุตร (ทาวพรหมา) 
 
๒. พระศรีวรราช (เจาดวงจนัทร) พ.ศ.๒๔๑๑-๒๔๑๒ เปนบุตรเจาจันทรเทพฯ (เจา

หนู) เจาเมืองมุกดาหาร๑๖  

                                                 
๑๓ ชาวเมืองสกลนครเรียกวา “อาญาหลวงองคกลาง” โปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนทางการ พ.ศ.

๒๔๒๑ 
๑๔ ชาวเมืองสกลนครเรียกวา “อาญาหลวงหรือเจาคุณจันต” โปรดเกลาฯ แตงตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๐ 

จาก พ.ศ.๒๔๓๐-๒๔๓๕ เปนตําแหนงเจาเมือง ตั้งแต พ.ศ.๒๔๓๕-๒๔๖๖ เปนผูวาราชการเมือง 
๑๕ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๓๐ (พ.ศ.๒๔๑๑) เลขที่ ๖๐. 
๑๖ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๓๐ (พ.ศ.๒๔๑๑) เลขที่ ๑๐๖.และ 

สํานักหอสมุดแหงชาติ, เอกสาร ร.๕ สบ. ๒.๒๒ ร.ศ.๘๗-๙๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๗

อุปฮาด (ทาววังคฮาด) ถงึแกกรรมพรอมเจาเมือง (ทาวปทุม) ตั้งแต พ.ศ.๒๔๐๙ 
ตําแหนงวาง 

ราชวงศ (ทาวศรีสุราช) 
ราชบุตร (ทาวพรหมา) 
 
๓. พระศรีวรราช (พรหมา) พ.ศ.๒๔๑๓-๒๔๑๖๑๗  
อุปฮาค (ทาวพระพรหม) 
ราชวงศ (ทาวคาํกอน) 
ราชบุตร (ทาวบุญมาก) บุตรพระศรีวรราช (ทาวปทมุ) 
 
๔. พระศรีวรราช (บุญมาก) พ.ศ.๒๔๒๑-๒๔๔๙๑๘ 
อุปฮาด (ทาวคาํกอน) 
ราชวงศ (ทาวสทุธิสาร, สาย) 
ราชบุตร (ทาวพรหม) 
 

เมืองกุสุมาลยมณฑล 
๑. หลวงอรัญอาสา (เพี้ยเมอืงสูง) พ.ศ.๒๓๘๗-๒๔๑๙ 
อุปฮาด ราชวงศ และราชบตุร ไมปรากฏหลักฐาน 
 
๒. พระอรัญอาสา (ทาวกิ่ง) พ.ศ.๒๔๑๙-๒๔๖๗ เปนบตุรหลวงอรัญอาสา (เพี้ยเมอืง

สูง) 
อุปฮาด ราชวงศ และราชบตุร ไมปรากฏหลักฐาน 
 
ตําแหนง อุปฮาด ราชวงศ และราชบุตร ขางตน หากเปนเมืองเล็กหรือต้ังขึ้นใหมแลว 

จะเรียกวา อรรคฮาด หรือ อัคคอาด, อรรควงศ หรือ อัคควงศ และอรรคบุตร หรือ อัคคบุตร 

                                                 
๑๗ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสาร ร.๕ มท. เลม ๘, จ.ศ.๑๒๓๖ (พ.ศ.๒๔๑๗). 
๑๘ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสาร ร.๕ มท. เลม ๑๕, จ.ศ.๑๒๔๐ หนา ๑๔๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๘

ตามลําดับแทน เชน เมอืงอาฑมาตหรืออาจสามารถ๑๙ นอกจากคณะอาญาสีซ่ึ่งเปนตาํแหนง
ปกครองสูงสุดในเมืองแลว ตอไปเปนตําแหนงกรมการทาวเพีย้ชั้นรองลงไปซึ่งคณะอาญาสี่
สามารถแตงตัง้ไดเองในแตละเมือง แตอาจมีไมครบแลวแตความจําเปนหรือภารกิจของแตละเมือง 
มีดังนี ้

 
ผูชวยอาญาสี่ ประกอบดวย 
๑. ทาวสุริยะ หรือ ทาวขัติยะ 
๒. ทาวสุริโย 
๓. ทาวโพธิสาร 
๔. ทาวสุทธิสาร 
มีหนาที่พิจารณาตัดสินคดีความ และการปกครองแผนกตางๆ ตําแหนงทั้งสีน่ี้มกัเปน

ลูกหลานของคณะอาญาสี ่
 
ตําแหนงขื่อบานขางเมือง เปนตําแหนงรองจากคณะผูชวยอาญาสี่แตเปนกลไกของ

การบริหารงานดานตางๆ ของเมือง ประกอบดวย 
๑. เมืองแสน มหีนาที่ควบคุมกองทหารและดแูลกิจการทหาร 
๒. เมืองจนัทน มหีนาทีก่ํากับฝายพลเรือน 
เมอืงแสนและเมืองจนัทนยงัมีหนาที่ออกหนังสืออนุญาตใหกับราษฎรที่จะเดนิทางไป

ยังตางเมืองดวย สามารถตดัสินคดีความได ทําใบบอกแจงกิจการภายในเมืองใหเมอืงหลวงทราบ 
จัดเก็บบัญชีและรักษาอาวุธยุทโธปกรณของเมือง ดูแลบังคับบัญชาทาวฝาย ตาแสง กาํนนั จา
บาน เมื่อสมัยที่มีขาหลวงจากสวนกลางขึ้นมาตรวจราชการ เมืองแสนและเมืองจันทนมีหนาที่
เกณฑราษฎรเพื่อรับรองขาหลวงดวย ๒ ตําแหนงนีถ้ือเปน”ข่ือของเมือง” สวนขางของเมือง
ประกอบดวย  

๓. เมืองกลาง ๔. เมืองขวา ๕. เมืองซาย มหีนาทีประจําคอืดูแลสิ่งของพัสดุทุกอยาง
ของเมือง ดูแลเรือนจําและบัญชีนักโทษ ดูแลเร่ืองการปฏิสังขรณและบูรณะหรือสรางวัดวาอาราม 
ควบคุมการสกัเลก รักษาบญัชีเลกไพร โดยเฉพาะเลกเขยสูที่ไปอยูตางเมือง เมื่อสมัยรัชกาลที่ ๕ 
เมืองกลางมีหนาที่บริหารงานทัว่ไปและตัดสินคดีตางๆ ได 

                                                 
๑๙ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๒ (พ.ศ.๒๔๐๓) เลขที่ ๔๖, “ใบ

บอกเมืองนครพนม เร่ืองหลวงเอกอาษาผูรักษาเมืองและอักหาดเมืองอัตมาตถึงแกกรรม.” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๗๙

๖. เมืองคุก ๗. เมืองฮาม ๘. เมืองแพน มหีนาที่เปนผูชวยเมืองกลาง เมอืงขวา และ
เมืองซาย คอยดูแลควบคุมนักโทษ 

๙. นาเหนือ ๑๐. นาใต มีหนาที่เกี่ยวกบัการผลิตจัดหาเสบยีงไวใหยุงฉางของเมือง 
เตรียมพรอมยามสงคราม จดัเก็บสวยจากเลกของเมือง ตามเก็บสวยหรือเงินแทนสวยจากเลกเขย
สูที่ไปอยูทางเมือง สํารวจหรือสํามะโนประชากรของเมอืง ทาํการแทงจาํหนายเลกที่ตาย พกิาร 
ชรา เสยีจริต หน ีหายหรือออกบวช เปนตน และยังคอยควบคุมรักษาสัตวพาหนะตางๆ อยาง ชาง 
มา วัว ควายดวย 

๑๑. ซาเนตร ๑๒. ซานนท มหีนาที่คลายเสมยีนของเมือง ดูแลรักษาจัดเก็บหนงัสือ
ราชการของเมอืง ซาเนตรเปนเลขานุการของเมืองแสน ซานนทเปนเลขานุการของเมืองจันทน และ
ภายหลงัพบวาเปนผูชวยเมอืงแสนเมืองจนัทนในการพพิากษาคดีความอีกดวย 

๑๓. มหาเสนา ๑๔. มหามนตรี มีหนาที่เกี่ยวกับการนดัหมาย การประชุม หารือขอ
ราชการและประกอบพิธกีรรมตางๆ  

๑๕. ซาบัณฑติย มีหนาที่เกีย่วกับสารตรา ใบบอกจากเมืองหลวง อานประกาศแชงน้ํา
ในพิธถีือน้าํฯ อานประกาศหรือคําสั่งของเจาเมืองกรมการ ควบคุมงานเอกสาร รายงาน ใบบอก 
หนงัสือ บัญชตีางๆ ของเมือง ดูแลเร่ืองศักราช วนั เดือน ป แตงตําราตางๆ และรักษาหอสมุดดวย 

๑๖. กรมเมือง มีหนาที่เกี่ยวกับประเพณ ีธรรมเนียม ฮีต คองของเมือง 
๑๗. สุโพ เปนผูบัญชาการทหารหรือแมทัพของเมืองเวลาเกิดศึกสงคราม หากเปน

เมืองใหญเรียก พระยาสุโพ เมืองแสนเปนตําแหนงควบคุมสูงสุดฝายทหาร เวลาเกิดศึกสงครามสุ
โพจะเปนผุบญัชาการการรบ 

 
ตําแหนงพเิศษ หรือทาวเพี้ยผูนอย เปนตําแหนงพเิศษแลวแตงานหรือภารกิจของ

เมืองนัน้ๆ เมืองเล็กบางเมืองอาจไมมีแตหากเปนเมืองใหญอาจมีหลายตําแหนง ซึ่งตําแหนง
เหลานี้มีระบุในธรรมเนยีมการปกครองลานชาง ตําแหนงที่สืบทอดธรรมเนียมดังกลาวมาอาจจะมี
ไมครบในเมืองของแองสกลนคร ประกอบดวย 

๑. ซา๒๐ โนซิต ซาภธูร ราชตางใจ และคํามุงคุณ ทาํหนาที่เปนองครักษรับใชเจาเมือง 

                                                 
๒๐ “ซา” ตามความหมาย คือ มีความรูความสามารถดี และใชเรียกผูที่เคยบวชมาแลวผานการฮด

หรือสรงน้ําสองครั้งตามธรรมเนียมลานชาง ไดแก พระภิกษุที่ยังไมผานการฮด(สรง) สึกออกมาเรียกวา “ทิด” 
(บัณฑิต) ผานการฮด ๑ ครั้ง เรียก “สําเร็จ”หรือ “สมเด็จ” สึกออกมาเรียกวา “จารย” ผานการฮด ๒ ครั้ง เรียก 
“ซา”หรือ”อาซา” สึกออกมาเรียกวา “จารยซา” และถาผานการฮด ๓ ครั้ง เรียก “ญาครู” สึกออกมาเรียก “จารย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๐

๒. ซาบรรทม มีหนาที่จัดเก็บดูแลเร่ืองที่นอน หองนอน 
๓. ซาตีนแทนแลนตีนเมือง เปนพนักงานติดตามเจาเมืองกรมการ 
๔. ซาหลาบคํา เปนพนักงานเชิญดาบของเมือง 
๕. ซามณเฑียร เปนพนักงานรกัษาจวนเจาเมือง 
๖. ซาบุฮม เปนพนักงานกัง้กลดหรือพัดจามร 
๗. ซามาตยอาชาไนย เปนพนักงานการชาง วศิวกรรม 
๘. แขกขวา แขกซาย ทาํหนาทีป่ฏิคมหรือตอนรับแขกของเมือง 
๙. ศรีสุธรรม ศรีบุญเรือง มหีนาที่จัดการเรื่องการศึกษาและการศาสนาของเมือง๒๑ 

 
ตําแหนงตางๆ ดังกลาวเปนธรรมเนยีมตามอยางอาณาจักรลานชางเวยีงจนัทน 

บรรดาเมืองในที่ราบสูงโคราชและแองสกลนครสวนใหญยึดตามนี ้ แตมีความแตกตางใน
รายละเอียดหรือการแบงกลุมหนาที่ของแตละเมือง สวนเมืองอุบลราชธานีและจาํปาศักดิน์ั้นมทีี่
แตกตางเพิม่เติมออกไปอีกหลายตาํแหนง เมืองในแองสกลนครสวนใหญจะยึดตามธรรมเนียมของ
เวียงจันทนเปนหลกั นอกจากตําแหนงของคณะอาญาสี่และกรมการทาวเพีย้ของเมืองแลว ใน
ระดับทองถิน่ ตําบลและหมูบาน มีผูปกครองตามตําแหนงลดหลั่นกันลงไปเพื่อควบคุมดูแลผูคนใน
ชุมชน สวนใหญจะมีความสมัพันธแบบเครือญาติหรือเกีย่วดองกนัภายในชุมชน ตําแหนงดังกลาว
มีดังนี ้

 
ตําแหนงผูปกครองทองถิน่ระดับหมูบานและตําบล ประกอบดวย 
๑. ทาวฝาย มีหนาที่ดูแลหมูบานหลายๆ หมูบาน คือ หมูบานใหญและหมูบานเล็กที่

อยูละแวกใกลเคียงดวย อาจเปรียบเทียบไดกับนายอาํเภอในปจจุบนัเพราะเมืองสมัยนี้
ประกอบดวยหมูบานหลายหมูบาน 

                                                                                                                                            
ครู” นอกจากนี้ ตามสมณศักดิ์ของลานชาง “ซา” ยังใชเรียกตําแหนง”เจาหัว”หรือพระสงฆดวย ซึ่งมีลําดับชั้น
สมณศักดิ์เรียงจากสูงลงไป ดังนี้ เจาหัวครูยอดแกว เจาหัวครูลูกแกว เจาหัวครูหลักคํา เจาหัวครูดาน เจาหัวครู 
เจาหัวซา และเจาหัวสมเด็จ, คํา”เจาหัว”ใชเรียกพระสงฆทั่วไปดวย เชน เรียกสามเณรวา “จัวนอย”คือ เจาหัว
นอย ดูรายละเอียดใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคอีสาน เลม ๙, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ธนาคารไทยพาณิชย, ๒๕๔๒), ๓,๑๙๐-๓,๑๙๑. 

๒๑ สุวิทย ธีรศาศวัต, ประวัติศาสตรอีสาน พ.ศ.๒๓๒๒-๒๔๘๘, ๗๗-๘๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๑

๒. ตาแสง มหีนาที่ดูแลเขตแขวงซึ่งมีขนาดตําบลใหญๆ อาจเทียบกับตําแหนงกํานนั
ในปจจุบัน ตาแสงหรือนายแขวงและทาวฝายคอยรับรายงานเรื่องโจรผูราย รายงานเรื่อง
ผลประโยชนของบานเมือง รายงานน้าํฝนตนขาว พืชพรรณธัญญาหาร โรคระบาดตางๆ จากกํานนั 
จาบาน แลวรายงานตอเมืองแสนเมืองจนัทน 

๓. กํานนั หรือ นายบาน คือผูปกครองหมูบาน เทียบไดกับผูใหญบานในปจจุบนั 
สมัยนี้ไมพบวามีตําแหนงผูใหญบาน มีแตกํานนัและจาบาน คอยดูแลลูกบานในหมูบาน 

๔. จาบาน สารวัตรบาน เปนผูชวยของกาํนัน มีจาํนวนมากนอยตามขนาดของ
หมูบานนั้นๆ มีหนาที่คอยระวังโจรผูราย ระวังเรื่องวัวควาย ประกาศใหราษฎรออกมาเสียสวยเมื่อ
กรมการในเมอืงมาจัดเก็บสวย คอยตัดสินขอพิพาทในหมูบาน ดูแลเร่ืองงานบุญหรือพิธีกรรมตางๆ 
โดยปรึกษาหัวหนาคุมในหมูบาน เชน บุญบ้ังไฟ บุญขาวจี่ บุญผะเวสฯ และพิธีบวงสรวงปูตา เมือ่
สมัยที่เร่ิมมีขาหลวงจากสวนกลางเขามาตรวจการ กาํนนัและจาบานตองเกณฑคนผลัดเปลี่ยนกนั
มาหาบขาวของของคณะขาหลวง จัดหาขาวปลาอาหารและทีพ่ักรบัรอง พรอมทั้งดูแลความ
ปลอดภัยของขาหลวงดวย๒๒ 

หนาที่สําคัญของอาญาสีน่อกจากการปกครองและการศาลหรือพพิากษาคดีในเมือง 
คือ การควบคุมกําลังของเมืองและรักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจในรูปของสวยใหแกเมืองหลวง 
ความพยายามปกครองพืน้ที่หรือเมืองดวยการควบคุมผูคนและผลผลิตของราชสํานักสยาม
ดําเนนิการผานทางคณะอาญาสี่เปนสาํคญั มีการจัดทาํสํามะโนครัว การสักเลก แบงผูคนออกเปน
กองตามคณะอาญาสี่ ดงันัน้ประชากรของเมืองในเวลานี้จึงอยูกับการควบคุมของคณะอาญาสี ่
 

การรวมกลุมของเมืองในแองสกลนคร พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖ 
 

เมืองทีเ่กิดขึ้นในแองสกลนครเวลานี้ไดกระจายตวัไปตามทําเลที่ตั้งหลกัแหลง และ
เปนชุมชนตามกลุมชาติพันธุ สวนใหญจะตั้งในที่อุดมสมบูรณใกลแหลงน้ํา ไดแก รอบบริเวณแอง
ลุมต่ําหนองหารทั้งที่สกลนครและกุมภวาป ตามลุมแมน้ําสงครามและลําน้าํสาขา ลุมแมน้ําโขง
และสาขา ดงัไดกลาวมาแลวในบทที ่ ๒ เมืองทีเ่กิดขึ้นใหมไดรับการแตงตั้งหรือรับรองสถานภาพ
จากราชสาํนกัสยาม โดยจะรวมตัวกนัเปนกลุมเมืองและมีเมืองใหญหรือเมืองเกาที่สืบเนื่องมาจาก
สมัยลานชางเปนเมืองศูนยกลาง ทําใหเกิดเปนกลุมเมืองหลายกลุมในพืน้ที่แองสกลนคร ไดแก 
กลุมเมืองนครพนม กลุมเมอืงสกลนคร กลุมเมืองมกุดาหาร กลุมเมืองหนองหานและเมืองอืน่ๆ ที่

                                                 
๒๒ เร่ืองเดียวกัน, ๘๑-๘๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๒

ไมมีเมืองบริวาร กลุมเมืองทัง้หมดนี้จะอยูภายใตการควบคุมดูแลของศูนยกลางที่เมืองหนองคาย
อีกชั้นหนึง่ 

 
บทบาทของเมืองหนองคาย 

 
ชวงเริ่มแรกในสมัยพระปทุมเทวาภิบาล (บุญมา) เปนชวงของการฟนฟูบานเมือง มี

ความพยายามสนับสนุนเกลี้ยกลอมและกวาดตอนผูคนใหกลบัมาต้ังบานเรือน ในกาลสงคราม
ความขัดแยงระหวางสยามและเวียดนามทีก่ินเวลาตอมาอีก ๑๕ ป ระหวาง พ.ศ.๒๓๗๑-๒๓๘๖ 
บานเมืองแถบลุมน้ําโขง-ลานชางมีสภาพเปนสมรภูมิรบ ราชสํานักสยามมนีโยบายสนบัสนนุให
ผูคนอพยพเขามาตัง้บานเมอืงทางฝงขวาบริเวณแองสกลนครและที่ราบสูงโคราช ดังนัน้ประชากร
ของเมืองหนองคายและกลุมเมืองในแองสกลนครจึงประกอบดวย ชาวพวนจากเขตเชียงขวาง 
(ตรันนินท) ชาวเวยีดนาม และกลุมชนหลากหลายชาตพิันธุ เชน ผูไท โส ญอ กะเลงิ แสก และโยย
จากเมืองทางฝงซายแมน้าํโขง 

เมืองหนองคายในสมัยพระปทุมเทวาภิบาล (บุญมา) ใชระบบการปกครองตามระบบ
อาญาสี่ ซึง่เปนธรรมเนยีมเดิมตามอยางสมัยลานชาง และมีความพยายามตคีวามวาเมือง
หนองคายนาจะมีสถานภาพเปนประเทศราชแทนเวียงจันทนดวย และพระปทุมเทวาภิบาล (บญุ
มา) กน็าจะไดเปนเจาประเทศราชหนองคาย แตขณะนี้ยงัไมพบหลักฐานที่สามารถยนืยนัได 
เพราะประเทศราชของสยามทางหวัเมืองลาวตะวันออก นอกจากเมืองหลวงพระบางและจําปา
ศักดิ์ซึ่งเปนศนูยกลางของอาณาจักรลานชางเดิมแลว เมืองในที่ราบสูงโคราชที่พบวาเคยมีสถานะ
เปนประเทศราช คือ เมืองอุบลราชธานีและเมืองสวุรรณภูมิ (ในเขตจังหวัดรอยเอด็) สวนประเทศ
ราชเวียงจนัทนเมื่อถกูเผาทาํลาย ไมปรากฏหลักฐานวาราชสํานักสยามไดแตงตั้งเมืองใดเปนแทน 
เมืองหนองคายเปนหัวเมืองเอกชั้นนอก บริเวณแองสกลนครและลุมน้ําโขงในเขตของเวียงจนัทน
แตเดิมนั้นไมมเีมืองประเทศราชอีก 

ตั้งแตสมัยนี้ตอเนื่องมาจนถงึชวงกอนการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองและมีการยกเลิก
ระบบอาญาสี ่ราชบุตรเมืองหนองคายมีหนาที่ปกครองดูแลเมืองเวียงจันทนอีกหนาที่หนึ่งดวย โดย
มีตําแหนงเปนเจาเมือง”จันทบุรี” จนกระทัง่ พ.ศ.๒๔๓๖ ที่ดนิแดนฝงซายแมน้ําโขงถูกฝร่ังเศสยึด
ครองจึงไดยกเลิกตําแหนงดงักลาวนี ้ ราชบุตรเมืองหนองคายคนสดุทายที่ไดไปปกครองเปนเจา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๓

เมืองจนัทบุรี คือ พระกุประดิษฐบดี (ชาล ีหรือ สาลี)๒๓ ซึ่งตอมาไดเปนเจาเมืองทาบอ (เกลือ) คน
แรกและไดพาผูคนชาวเมืองเวียงจันทนอพยพหนีฝร่ังเศสขามมาอยูดวยอีกมาก 

เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๕๒๔ พระปทุมเทวาภิบาล (บุญมา) ถงึแกอนิจกรรม ทาวเคน อุปฮาด 
จึงไดรับพระราชทานโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงเจาเมืองแทน เปนทีพ่ระปทุมเทวาภิบาล (ทาว
เคน) เอกสารบางฉบับ อาทิ ประวัติศาสตรอีสานของ เติม วิภาคยพจนกิจ กลาววา ทาวเคนเปน
บุตรทาวสวุอธรรมมา (บุญมา) แตก็ยังไมสามารถยนืยันไดชัดเจนนกั มีแตหลักฐานเพียงวา ทาว
เคนเปนราชบตุร (ตําแหนง) จากเมืองยโสธรเทานัน้ ในเอกสารแผนเมอืงระบุวา...  

 
...ศักราชได ๑๒๑๖ (พ.ศ.๒๓๙๗) ปกาบยี (ขาล) เดือน ๔ ขึ้น ๑๑ ค่ํา วัน

อังคาร เจาราชบุตรบานสิงโคกผูเปนอุปฮาด (เมืองหนองคาย) ขึ้นนั่ง (ครอง) เมืองหนองคาย
ม้ือ (วัน) นั้น...๒๕ 

 
พระปทมุเทวาภิบาล (ทาวเคน) ปกครองเมืองหนองคายในฐานะเมืองหลกัของหัว

เมืองลาวฝายเหนือหรือลาวพวน ดูแลหัวเมืองทัง้สองฝงของแมน้ําโขงบริเวณนี ้ จนกระทัง่ชวงเวลา
การปฏิรูปการปกครองและเสียดินแดนลาวฝงซายใหแกอาณานิคมฝร่ังเศสเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๖ 
หลังจากนั้นบทบาทและอํานาจจงึลดลง โดยมีสถานะเปนเพียงที่ปรึกษาของขาหลวงใหญ (กรม
หมื่นประจักษศิลปาคม) ในที ่ “พระยาวฒุาธิคุณวิบูลยศักดิ์อัครสุรินทรมหินทรภักดี” แลวใหทาว
เสือ บุตรชายซึ่งไดไปเปนเจาเมืองจนัทบุรี (เวียงจันทน) เขามาดาํรงตําแหนงพระปทุมเทวาภิบาล 
แทนบิดา 

การพยายามแสดงบทบาทความเปนผูนําของกลุมเมืองในแองสกลนครของเจาเมือง
หนองคาย ในเอกสารแผนเมืองหรือพงศาวดารยอเมืองเวียงจันทน ไดกลาวถึงเหตุการณในทองถิน่
ดังกลาวนีว้า... 

 
                                                 

๒๓ คณะกรรมฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร 
เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดหนองคาย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๓), ๔๗, ๕๒. 

๒๔ ในเอกสารทองถิ่น(แผนเมือง) ระบุวา “...ศักราชได ๑๒๑๔ (พ.ศ.๒๓๙๕) ปเตาไจ (ชวด) เดือน 
๕ ขึ้น ๑๑ ค่ํา วันอาทิตย ยามกองงาย (๓ โมงเชา) เจาสุวรวงศา ผูเปนพระปทุมเทวาภิบาลเจาเมืองหนองคาย
นิพพาน ม้ือ (วัน) นั้นแล...” ตอมาเมื่อศักราชได ๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) จึงไดเผาศพ 

๒๕ “พงศาวดารยอเมืองเวียงจันทน,” ใน ประชุมพงศาวดาร ภาค ๗๐ (ตอ) เลม ๔๔, (กรุงเทพฯ : 
คุรุสภา, ๒๕๑๒), ๑๔๙-๑๕๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๔

...ศักราชได (๑)๒๐๓ ปฮวงเปา (ฉลู) เดือน ๑๐ แรม ๑๐ ค่ํา วันพฤหัสบดี ทัพ
เมืองหนองคายไปตีเมืองวัง(มล)๒๖ ครั้งกอน... ศักราชได (๑)๒๐๔ ปเตายี (ขาล) ขึ้น ๑๑ ค่ํา 
วันพุธ ไปทัพเมืองวัง ทีกลาง... ศักราชได (๑)๒๐๕ ปกาเมา (เถาะ) เดือน ๕ ขึ้น ๓ ค่ํา วัน
อังคาร ไปทัพเมืองวัง ทีลุน (ครั้งปลายหรือหลังสุด)... ศักราชได ๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) 
ปฮวยสงา (มะแม) เดือน ๑๑ แรม ๘ ค่ํา เจาเมืองคายลงไปให(ทอด)กฐินธาตุพนมปนั้น... 
ศักราชได ๑๒๑๐ ตัว ปเบิกสัน (วอก) เดือนยี่ ขึ้น ๓ ค่ํา วันอังคาร เจาเมืองหนองคายลงไป
ปลงศพ (เผาศพ) พระบรมราชา เมืองลคร (นครพนม) แล... ศักราชได ๑๒๑๑ ปกัดเฮา 
(ระกา) วันเสาร เดือน ๕ ขึ้น ๑๑ ค่ํา ทาวพรหมลูกเจานอยเมืองพวนออกมาถึงเมือง
หนองคายมื้อ (วัน) นั้น...๒๗ 

 
บทบาททีป่รากฏดังกลาวเปนภาระหนาทีก่ารปกครองหวัเมืองลาวทัง้บริเวณฝงซาย

และฝงขวาแมน้ําโขง ราษฎรสวนใหญของเมืองหนองคายเปนชาวเวียงจันทนเดิม ชาวลาวเวียง
ที่มาจากเมืองยโสธรและเมอืงหนองบวัลําภู เมืองหนองคายมีสถานะเปนเมืองเอก ๑ ใน ๑๕ เมอืง
รวมหวัเมืองบริวารขึ้น ๕๒ เมือง นับวาเปนเมืองที่มีอิทธิพลทางการเมืองการปกครองมากที่สุดใน
พื้นที่แองสกลนครและลุมแมน้ําโขงบริเวณนี้ สวนเมืองในพื้นที่แองสกลนครโดยเฉพาะนอกจาก
เมืองหนองคายจะควบคุมดูแลเมืองศูนยกลางของกลุมเมืองตางๆ อยางเมืองนครพนม เมือง
สกลนคร เมอืงมุกดาหาร หรือเมืองหนองหานแลว เมืองหนองคายยังมีเมืองบรวิารที่อยูในกาํกับ
ของตัวเองดวย ไดแก เมืองโพนพิสัย เมอืงกุมภวาป ครอบคลุมไปถึงบริเวณเมืองเชียงคาน เมอืง
เลย และเมืองรัตนวาปในเวลาตอมา๒๘ 

 
กลุมเมืองนครพนม 

 
เมืองนครพนม หรือ มรุกขนคร เปนเมืองเกาแกโบราณสืบยอนกลับไปเปนเมืองสําคัญ

ของแควน/อาณาจักรศรีโคตรบูร ซึ่งเปนชื่อเรียกแควนทางตอนใตของลานชาง ปรากฏชือ่ใน
พงศาวดารลานชางตั้งแตรัชสมัยพระเจาสามแสนไทไตรภูวนาทเปนอยางนอย ในจารึกพระธาตุ

                                                 
๒๖ เมืองวังมล อยูในเขตอํานาจของเมืองนครพนม มุกดาหาร และติดตอกับเขตของเวียดนามดวย 

ซึ่งตองสงสวยใหแกทั้งเมืองมุกดาหารและเวียดนาม 
๒๗ “พงศาวดารยอเมืองเวียงจันทน,” ใน ประชุมพงศาวดาร ภาค ๗๐ (ตอ), ๑๔๙-๑๕๐. 
๒๘ มหาสีลา วีระวงศ, ประวัติศาสตรลาว, ๑๒๑-๑๒๒, ๑๔๑-๑๔๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๕

พนม ๒. ทีเ่ชือ่วาสรางขึ้นใน พ.ศ.๒๑๕๗ ไดกลาวถงึชื่อของเจาเมืองศรีโคตรบูรวา “(เจา)พระยา
นครหลวงพิชติราชธานีศรีโคตรบอง” ดังนี ้

 
...สังกราช ๙๗๖ ปกาบยี่ เดือน ๕ ขึ้น ๔ ค่ํา วัน ๕... พระเปนเจา พระยานคร

หลวงพิชิตราชธานีศรีโคตรบองเจา เปนประธานแกเจาพระยา เสนามนตรีทั้งหลาย... (จารึก
พระธาตุพนม ๒ บรรทัดที่ ๑-๓ )๒๙ 

 
เมื่อ วัน วูสตอฟ ทูตการคาชาวฮอลันดาเดินทางเขามาอาณาจักรลานชางใน พ.ศ.

๒๑๘๔ เพือ่เขาเฝาพระเจาสุริยวงศาธรรมิกราชทีน่ครหลวงเวียงจนัทน โดยทวนน้ําขึน้มาตาม
แมน้ําโขงจากเมืองละแวกของกัมพูชา เมือ่เดินทางผานมาถงึบริเวณพระธาตพุนมและเมืองมรุกขน
ครของแควนศรีโคตรบูร ไดบันทกึไววา 

 
...องคพระธาตุพนมเปนสีทองสะทอนแสงระยิบระยับกับน้ําในแมน้ําโขง ครั้น

เดินทางขึ้นตอไปอีก ๑ วัน ก็ถึงแควนศรีโคตรบูร อันมีเมืองมรุกขนครเปนเมืองหลวง และยัง
กลาวอีกวาเปนเมืองใหญ มีชุมชนใหญกวาเมืองละแวกของกัมพูชาถึง ๒ เทา มีเจาชายผู
ยิ่งใหญปกครองเมืองโคตรบูร อันเปนที่รูจักกันทั่วไปในนครเวียงจันทน...๓๐ 

 
ในสมัยลานชางมกีารยายเมืองหลายครั้งและสับเปลี่ยนอยูทั้งสองฟากฝงของแมน้าํ

โขง เดิมนัน้เมืองศรีโคตรบูรต้ังอยูทางฝงซายตรงขามกบัพระธาตพุนม หางจากพระธาตุพนมขาม
น้ําโขงไปทางตะวันออกราว ๕ กโิลเมตร ในสมัยพระบรมราชา (แอวกาน) เจาเมือง พ.ศ.๒๒๘๑-
๒๓๐๘ เนื่องจากกระแสน้ํากัดเซาะตลิง่พงัทลาย ทานจงึไดยายจากเมืองศรีโคตรบูรข้ึนไปทางตอน
เหนือแตยงัอยูทางฝงซายตามเดิม ตั้งเมอืงใหมตรงบริเวณที่ประดิษฐานองคพระธาตุศรีโคตรบอง 
หรือพระธาตุเมืองเกา เมืองทาแขก อยูคนละฟากกับตัวเมืองนครพนมในปจจุบัน และไดเปลี่ยนชื่อ
เปนเมืองมรุกขนคร ตอมาในสมัยพระบรมราชา (กูแกว) (พ.ศ.๒๓๐๙-๒๓๒๑) บตุรพระบรมราชา 
(แอวกาน) หลังจากจัดการความขัดแยงกบันองเขย (ทาวคําสงิห) ซึง่พระเจาสิริบญุสารทรงตั้งให

                                                 
๒๙ ธวัช ปุณโณทก, “ศรีโคตรบอง, ตํานาน,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เลม ๑๒ 

(กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ๒๕๔๒), ๔๑๖๘-๔๑๖๙. 
๓๐ บันทึกของ วัน วูสตอฟ อางถึงใน เร่ืองเดียวกัน, และดูรายละเอียดใน “บันทึกสองฉบับเกี่ยวกับ

การเดินทางผานลาวในศตวรรษที่ ๑๗,” ใน จารุวรรณ ธรรมวัตร, แลลอดพงศาวดารลาว (มหาสารคาม : 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, ๒๕๓๐), ๕๖-๖๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๖

เปนเจาเมืองแลว เมื่อไดครองเมืองแทนบิดาทานไดยายเมืองมรุกขนครมาตั้งอยูทางฝงขวาแมน้ํา
โขงบริเวณบานธาตนุอยศรบีุญเรืองริมหวยบังฮวกในเขตอําเภอธาตุพนมปจจุบนั หางจากอําเภอ
เมืองลงไปทางใตราว ๓๐ กโิลเมตร๓๑  

สมัยพระบรมราชา (กูแกว) นี้เมืองนครพนม (มรุกขนคร) ไดยอมสวามภัิกดิ์ตอกองทพั
สยามที่ยกขึน้มาตีเวยีงจนัทนทางลาํน้าํโขงและขึ้นตรงตอกรุงเทพฯ ตอมา และเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๙ ใน
สมัยพระบรมราชา (พรหมา) บุตรของพระบรมราชา (กูแกว) เห็นวาเมอืงมรุกขนครทีบ่านธาตุนอย
ศรีบุญเรืองมีปญหาเรื่องกระแสน้ํากัดเซาะตลิ่งพงัอยูเนอืงๆ จงึไดยายเมืองขึน้ไปทางเหนือ ตั้งใหม
ที่บานหนองจนัทนหางจากตัวเมืองนครพนมปจจุบนัลงไปทางใตประมาณ ๓ กิโลเมตร ในรัชสมัย
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟาจฬุาโลก โปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนนามเมืองจากมรุกขนครเปนเมือง
นครพนมจนถงึปจจุบนั๓๒ 

สมัยพระบรมราชา (พรหมา) แมเมืองนครพนมจะขึ้นกับกรุงเทพฯ แตยังคงสัมพนัธกับ
ราชสํานกัเวยีงจันทนดวย ซึ่งเปนความสัมพนัธที่มีมาตั้งแตเมื่อเวยีงจนัทนเปนอาณาจักรเอกราช 
เมื่อพระบรมราชา (พรหมา) ถึงแกกรรม พระเจาสิริบุญสาร (องคบุญ) พระเจาเวียงจนัทนไดแตงตั้ง
ทาวสุตตาพี่เขยพระบรมราชา (พรหมา) เปนเจาเมืองนครพนมแทน สวนบุตรทัง้ ๓ ของพระบรม
ราชา (พรหมา) คือ ทาวจลุนี ทาวกิง่หงษา และทาวคําสาย ไมพอใจและมีความขัดแยงกับพระ
บรมราชา (สุตตา) (พ.ศ.๒๓๓๗-๒๓๔๗) ซึ่งเปนเขยแตไดเปนเจาเมือง จงึอพยพพาครอบครัว
หลบหนีไปต้ังหลักอยูเมืองมหาชยักองแกวซึ่งปูคือพระบรมราชา (กูแกว) เคยมาตั้งหลักแหลง
รวบรวมผูคนที่นีก่อนที่จะกลับเขามาทวงสิทธิ์การเปนเจาเมืองคนืจากพระบรมราชา (คําสิงห) ซึ่ง
เปนนองเขยดงักลาวมาแลว กลุมบุตรของพระบรมราชา (พรหมา) กาํลังจะเตรียมทพัยกเขาโจมตี
พระบรมราชา (สุตตา) ที่เมอืงนครพนม แตพระยามหาอํามาตย (ปอม อมาตยกุล) ข้ึนมาราชการ
หัวเมืองลาวเขตประเทศราชเวียงจันทนไดไกลเกลี่ยใหสงบศึกระหวางสายเลือดไวทัน หลังจากนั้น
ไดแตงตั้งใหทาวจุลนี เปน “พระพรหมอาสา” เจาเมืองมหาชยักองแกว๓๓  
                                                 

๓๑ สุวิทย ธีรศาศวัต, ประวัติศาสตรอีสาน พ.ศ.๒๓๒๒-๒๔๘๘, ๕๔. 
๓๒

 สุรจิตต  จันทรสาขา, “นครพนม, เมือง,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เลม ๖ 
(กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ๒๕๔๒), ๑๙๕๔-๑๙๕๗. 

๓๓ เมืองมหาชัยกองแกว ซึ่งพระบรมราชา (กูแกว) ไดเคยมารวบรวมผูคนสรางใหเปนชุมชนใหญ
ถือไดวาเปนฐานกําลังคนของเจาเมืองนครพนมสายนี้ เมืองนี้อันที่จริงก็คือ มหาชัยกูแกว แตเดิมนั้นชื่อบานแกง
เหล็ก ตั้งอยูบริเวณตอนในริมแมน้ําเซบั้งไฟสาขาทางฝงซายแมน้ําโขง กลุมคนเมืองมหาชัยกองแกวนี้ครั้นหลัง
สงครามเจาอนุวงศ พ.ศ.๒๓๗๑ ไดอพยพขามแมน้ําโขงเขามาตั้งชุมชนที่เมืองสกลนคร ดูเพิ่มเติมในหัวขอกลุม
เมืองสกลนครในบทเดียวกันนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๗

เมื่อเกิดความขัดแยงในเมืองนครพนมระหวางสายพระบรมราชา (พรหมา, กูแกว, 
แอวกาน) กับเจาเมืองที่มาจากสายเขย (ทาวคําสงิห, ทาวสุตตา) ซึ่งราชวงศเวียงจันทนขณะนั้นให
การสนับสนุน ราชสํานักสยามไดเขามาระงับขอพิพาทและไดจัดการเรื่องตําแหนงเจาเมือง
นครพนมใหลงตัวอยูเสมอ เพราะเมอืงนี้มีความสาํคัญในการควบคุมกลุมเมอืงในแองสกลนคร
และบริเวณแมน้ําโขงฟากตะวันออกติดตอกับเขตเวียดนาม  

พ.ศ.๒๓๔๗ พระบรมราชา (สุตตา) ถงึแกกรรม ราชสาํนักสยามรัชสมัย
พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที ่ ๒) ไดเขามากาํกับการแตงตั้งเจาเมือง
นครพนมโดยโปรดฯ ใหทาวอุนเมือง (บุตรพระบรมราชา (กูแกว) นองพระบรมราชา (พรหมา) หรือ
เปนอาของทาวจุลน ี ทาวกิง่หงษา และทาวคําสายทีต่ั้งอยูเมืองมหาชัยกองแกว) ไดเปนพระบรม
ราชา (อุนเมือง) (พ.ศ.๒๓๔๗-๒๓๔๘) ดํารงตําแหนงไดเพียง ๖ เดือนก็ถงึแกกรรมอาจเพราะชรา
ภาพมาก ราชสํานักเวียงจนัทนสนับสนุนใหทาวมงั บุตรพระบรมราชา (สุตตา) ซึ่งเปนสายเขยได
เปนเจาเมืองนครพนมตอมา พระบรมราชา (มงั) ครองเมืองตัง้แต พ.ศ.๒๓๔๘-๒๓๗๐ ก็เกดิ
สงครามเจาอนุวงศ เจาเมอืงทานนี้ไดใหความรวมมือหรือเขาขางเจาอนวุงศตามความสัมพันธอัน
ดีดังไดกลาวมาแลว ความเคลื่อนไหวของเจาอนุวงศทางเมืองนครพนมไมเคยรายงานใหทางราช
สํานักสยามทราบเลย เมื่อฝายเวียงจนัทนแพสงครามเมืองนครพนมจงึไดรับผลกระทบโดยถูก
กวาดตอนประชาชนใหไปไวที่เมืองพนมสารคาม เมืองสนามชัยเขต ในจงัหวัดฉะเชิงเทราปจจุบนั 
สวนพระบรมราชา (มงั) และกรมการทาวเพี้ยพรอมประชาชนที่เหลอืไดหลบซอนอยูตามปาเขา
บริเวณฟากแมน้ําโขงดานตะวันออก จนกระทัง่เมื่อโปรดฯ ใหพระสุนทรราชวงศา (ทาวฝาย) เจา
เมืองยโสธรผูมีเชื้อสายฝายพระวอพระตาขึ้นมากาํกับดูแลเมืองนครพนม และไดขามไปเกลี้ย
กลอมชาวเมืองนครพนมที่ยงัหลบซอนภัยสงครามใหกลบัเขามาตัง้ถิน่ฐานในแองสกลนครดังเกา 
ตั้งแต พ.ศ.๒๓๘๑ ไดผูคนอพยพกลับเขามาจาํนวนมากและตั้งชมุชนอยูบริเวณเมอืงนครพนมและ
สกลนคร ทําใหเมืองทัง้สองนี้มีเมืองบริวารจํานวนมาก๓๔ 

ทั้งเมืองหนองคายและเมืองนครพนมตางมีความสาํคัญ กลาวคือ เมืองหนองคาย
ตั้งขึ้นแทนเวยีงจันทน เมืองนครพนมเคยเปนเมืองลูกหลวงของเวียงจนัทน ภายหลังสงครามเจา
อนุวงศทัง้สองเมืองลวนผลัดเปลี่ยนกลุมผูปกครองเปนกลุมใหม จากราชวงศเวียงจันทนมาเปน
กลุมลูกหลานเชื้อสายพระวอพระตา ซึ่งมีอํานาจปกครองอยูเมืองยโสธรและอุบลราชธาน ี พระ
ปทุมเทวาภิบาล (สุวอธรรมาหรือบุญมา) เจาเมืองหนองคายคนแรกเคยเปนอุปฮาดเมืองยโสธร

                                                 
๓๔ ดูรายละเอียดของกลุมเมืองตางๆ ที่เกิดใหมไดในบทที่ ๒. 
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และพระสุนทรราชวงศา (ทาวฝาย) เจาเมอืงยโสธรไดมอํีานาจปกครองทัง้เมืองยโสธรและ
นครพนม ดังกลาวแลว 

พื้นฐานที่เคยเปนเมืองสําคญัสมัยอาณาจักรลานชางและความสามารถในการเกลีย้
กลอมผูคนของเจาเมืองกรมการ ทําใหเมืองนครพนมมีเมืองบริวารจํานวนมากซึ่งตั้งอยูตามทําเล
เหมาะสมใกลเคียงบริเวณลุมแมน้ําสงครามตอนลางและริมฝงแมน้าํโขงจนถงึแถบธาตุพนม ไดแก 
เมืองไชยบุรี เมืองทาอุเทน เมืองอาฑมาตหรืออาจสามารถ เมอืงรามราช เมืองเรณูนคร เมือง
อากาศอํานวย เมืองวานรนิวาส (ระยะหนึ่ง) และเมืองธาตุพนม นอกจากนีเ้มืองนครพนมมี
ขอบเขตของอํานาจครอบคลุมไปถึงเมืองทางฝงซายของแมน้าํโขงดวย บริเวณเมืองคําเกิด คํามวน 
จนถงึชายแดนเวยีดนาม ซึง่เปนความสมัพันธที่มพีืน้ฐานมาตัง้แตสมัยลานชาง 

การจัดการปกครองเมืองนครพนมของราชสํานักสยาม โดยใหกรมการทาวเพี้ยที่
จงรักภักดีและไวเนื้อเชื่อใจไดกํากับดูแล แสดงถงึการไมวางใจตอบรรดากลุมผูปกครองเดิมของ
เมืองนครพนมที่มีความสัมพนัธอันดกีับราชวงศเวียงจันทนสายเจาอนวุงศ โดยใหอยูภายใตการ
ควบคุมของทาวเพี้ยสายพระวอพระตาทีภั่กดีตอกรุงเทพฯ และมีความดีความชอบจากการ
สงครามเจาอนุวงศ ทั้งนี้เพราะเมืองนครพนมนับวามีอิทธิพลตอกลุมเมืองบริเวณแองสกลนครและ
ลุมแมน้ําโขงแถบนี้จนถงึเขตแดนเวียดนาม หากสามารถควบคุมเมืองนครพนมไดอํานาจของราช
สํานักสยามเหนือเมืองเหลานี้จะมมีากขึน้ดวย และที่สําคัญสามารถใชเมืองนครพนมเปนเมือง
หลักหนาดานในการสืบขอราชการทางหวัเมืองฟากตะวนัออกที่ติดตอกับเวียดนาม เชน บริเวณ
เมืองแซรกหรอืเมืองแสก๓๕ โดยทีท่างราชสํานกัสยามยังสงคนมาคอยตรวจสอบการสืบราชการ
ของผูปกครองเมืองนครพนมอีก๓๖  

นอกจากนีเ้มืองนครพนมยงัเปนหวัเรี่ยวหวัแรงในการเกลีย้กลอมผูคนใหเขามาตั้งถิน่
ฐานในพืน้ที่แองสกลนครหรือทางฝงขวาของแมน้าํโขงไดอยางมีประสิทธิภาพ๓๗ และเปนเมืองที่

                                                 
๓๕ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขที่ ๑๒๖, 

“สารตราตอบเมืองนครราชสีมาสงตนหนังสือเมืองนครพนมสืบราชการเมืองแซรก.” 
๓๖ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) เลขที่ ๓๙, “ใบ

บอกหลวงอนุรักษภูเบศน เร่ืองสืบขอราชการทางเมืองนครพนม.” 
๓๗ พระสุนทรราชวงศา เจาเมืองยโสธรและเมืองนครพนม มีผูคนนับถือมากโดยเฉพาะบรรดาเจา

เมืองกรมการของเมืองทางฝงซายแมน้ําโขง และเปนผูมีบทบาทในการชักชวนเกลี้ยกลอมใหผูคนอพยพเขามาอยู
ในแองสกลนครจํานวนมาก และทําใหเมืองนครพนมมีเมืองบริวารจํานวนมากดวย ดังเชนกรณีของชาวโยยเมือง
วานรนิวาส ที่ตั้งอยูใกลเขตแดนเมืองสกลนคร แตขึ้นกับเมืองนครพนม ตอมาเมื่อพระสุนทรราชวงศาเหลือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๘๙

ไดรับการยอมรับนับถือจากกลุมเมืองในแองสกลนครจาํนวนมาก (มากกวาเมืองหนองคายที่ตั้งขึ้น
ใหม) โดยเฉพาะเมืองที่อยูตามริมฝงแมน้ําโขง ลุมน้ําสงคราม และบริเวณรอบหนองหาร ทําให
เมืองนครพนมรวมทัง้กลุมเมอืงสกลนครและมุกดาหารมีความสาํคัญและสามารถแสดงบทบาท
หรือกลับมามอิีทธิพลไดอีก ทัง้นี้เพราะพื้นฐานของกลุมเมืองดงักลาวที่มีมาตั้งแตอดีต และ
สถานการณทางการเมืองการปกครองในเขตแองสกลนครและลานชางเวยีงจนัทนทีเ่ปลี่ยนแปลง
ไปภายหลังสงครามเจาอนุวงศ 

เอเตียน แอมอนิเย ไดบันทกึและตั้งขอสังเกตเกีย่วกับความสาํคญัของเมืองละคอน
หรือเมืองนครพนม ไวในบันทึกการเดินทางในลาว ภาคที่ ๑ วา... 

 
...ขุนนางเมืองละคอนกําลังติดงานคุมการกอสรางอาคารหลายหลัง ...เพื่อ

เตรียมการตอนรับสมเด็จเจาฟามหามาลา “นายกรัฐมนตรี”๓๘ คนที่แจงขาวการเดินทางมา
กอน แตไมไดมา ...เจาเมืองซึ่งเพิ่งไดรับตําแหนงในเดือนพฤศจิกายนที่แลวมานี้ มียศเปน 
“พระพนมนครเทพพิสุทธิ์พุทธบุรีศรีโคตรบูรหลวงเจาเมืองละคอน”๓๙ ...บงบอกวาขุนนางคน
นี้เปนคนดูแลรักษาธาตุพนม ดินแดนแหงอารยธรรมที่ประเทศลาวอยางเปนทางการ ...ได
กลาวมาแลววา(ขุนนาง)ทุกๆ คนกําลังติดงานกอสรางอาคารไมไผ ๕๕ หลัง ที่ใตเมือง
ละคอน เพื่อตอนรับสมเด็จมหามาลา ซึ่งไมไดมาที่นั่นเลย ตามคําส่ังของบางกอก เจาเมือง
บางมุก (มุกดาหาร) เมืองอุเทน (ทาอุเทน) ไชยบุรี สะขุน (สกลนคร) และละคอน จําตอง
รวมกันสรางอาคารดังกลาว อาจจะตั้งคําถามไดวาดวยเหตุใด เมืองละคอนจึงถูกเลือกเอา
เปนที่ชุมนุมชน แทนที่จะเลือกเอาเมืองหนองคาย ในโอกาสนั้นเจาเมืองทุกคน ไดเก็บภาษี
เพิ่มจํานวนขาวเปลือกหนึ่งหมื่น (๑๒ กิโลกรัม) จากชาวบานชาวเมือง...๔๐ 

 
 

                                                                                                                                            
อํานาจปกครองเมืองยโสธรเพียงเมืองเดียว ชาวโยยกลุมนี้ก็ขอขึ้นกับเมืองยโสธร จนเมื่อเจาเมืองผูนี้ถึงแกกรรม 
เมืองวานรนิวาสถึงไดขึ้นกับเมืองสกลนคร ดูรายละเอียดใน สุรัตน วรางครัตน, ประวัติศาสตรสกลนคร, ๕๐. 

๓๘ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟามหามาลา กรมสมเด็จพระบําราบปรปกษ สมุหนายกใน
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, รัชกาลที่ ๕. 

๓๙ ในตนฉบับบันทึกของเอเตียน แอมอนิเย เขียนเปน (Phrah Phenom Nakha Nurah Sethi Sah 
Tep Binhout Poutra Bouri Sikout Boun Luong Chau Moeuong Lokhon) ซึ่งยศเจาเมืองนครพนมตามบันทึก
นี้ควรถอดความเปน “พระพนมนครานุรักษสิทธิศักดิ์เทพพิสุทธิ์พุทธบุรีศรีโคตรบูรหลวงเจาเมืองละคอน.” 

๔๐ ทองสมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต, แปล, บันทึกการเดินทางในลาว, ภาคหนึ่ง พ.ศ.
๒๔๓๘, ๑๕๒-๑๕๓. 
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กลุมเมืองสกลนคร 
 
เมืองสกลนคร ตั้งอยูบนทาํเลของเมืองเกาที่เคยรุงเรืองมากอนทัง้ในสมัยขอม เรียกวา

เมืองหนองหานหลวง๔๑ แตในสมัยลานชางเรียกเมืองเชียงใหมหนองหานตามชื่อที่ปรากฏอยูใน
ศิลาจารึกสมยัพระเจาสุริยวงศาธรรมมิกราช๔๒ พอพนรัชสมัยของพระองคและอาณาจกัรลานชาง
วุนวายเมืองนีไ้ดเสื่อมถอยลงเปนหมูบานเชียงชุมหรือบานธาตุเชงิชุมทีต่ั้งอยูริมหนองหาร๔๓ ตอมา
ในสมัยพระยาไชยสุนทรเจาเมืองกาฬสนิธุซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟาจฬุา
โลก เกิดความขัดแยงภายในเมืองกาฬสนิธุกลุมอุปฮาด ทาวหมาปอง ทาวฟอง ไดแยกผูคนออกมา
ตั้งอยูที่บานธาตุเชิงชุมริมหนองหาร และไดรับการยกขึ้นเปนเมืองจากราชสาํนกัสยาม เจาเมือง
เปนทีพ่ระธาน ีเปลี่ยนชื่อเมอืงเปนเมืองสกลทวาป เมื่อ พ.ศ.๒๓๔๕๔๔ 

ในระหวางระยะสงครามเจาอนวุงศ พระธานีเจาเมืองสกลทวาปทําผิดกฎอาญาศึกมี
พฤติกรรมเขาขางฝายเวยีงจนัทน โดยไมยอมเตรียมเสบียงและอาวธุพรอมไพรพลไวคอยกองทพั
หลวงจากสยามที่จะยกขึ้นมาจึงถูกประหารชีวิตที่บานหนองทรายขาว ชาวเมืองสกลทวาปกถ็กู
กวาดตอนลงไปไวที่เมืองกบนิทรบุรีและเมอืงประจันตคามจํานวนมาก แตที่ยังคงเหลือไวใหเฝา
ดูแลพระธาตุเชิงชุมอยูประมาณ ๘-๙ หมูบาน เชน บานธาตุเชงิชุม บานธาตุนาเวง บานนาดี บาน
วังยาว บานผาขาวและบานพนันา เปนตน หลังจากนี้ประมาณ พ.ศ.๒๓๗๓ เมืองสกลทวาปก็
ข้ึนกับเมืองนครพนมซึง่พระสุนทรราชวงศา (ทาวฝาย)๔๕ กาํกับดูแลอยูและไดแตงตั้งกรมการไป
เกลี้ยกลอมผูคนจากเมืองทางฝงซายแถบเมืองพนิ เมืองนอง เมืองตะโปน เมืองวงัและเมืองมหาชยั

                                                 
๔๑ ธาดา สุทธิธรรม การใชที่ดินและผังเมืองสายวัฒธรรมเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๑๓๗-

๑๔๖. 
๔๒ ดูรายละเอียด “ศิลาจารึกบานทาวัด,” ใน สุรัตน วรางครัตน, ประวัติศาสตรสกลนคร, ๖๒-๖๕. 
๔๓ นิวัฒน พ. ศรีสุวนันท, ประวัติศาสตรไทยลาว-อีสาน, พิมพครั้งที่ ๓ (อุดรธานี : โรงพิมพ

อุดรธานี, ๒๕๓๙), ๑๕๕. 
๔๔ สุรัตน วรางครัตน, บรรณาธิการ, ตํานานพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับพระยาประจันต

ประเทศธานี (โงนคํา พรหมสาขา ณ สกลนคร), ๑๑-๑๒. 
๔๕ พระสุนทรราชวงศา (ทาวฝาย) เปนบุตรพระสุนทรราชวงศา (สีชา) เจาเมืองยโสธรซึ่งเปนหลาน

พระวอพระตา ไดมากํากับดูแลเมืองนครพนมดวย คือปกครองทั้งเมืองยโสธร (ยศสุนทร) และเมืองนครพนม 
เพราะมีความดีความชอบในสงครามเจาอนุวงศ 
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กองแกว โดยมีอุปฮาดติเจา (คําสาย)๔๖ ราชวงศ (คํา) และทาวจันทร (อิน) ของเมอืงมหาชัยฯ 
รวมอยูดวย ซึง่ตอมาไดเปนหัวเรี่ยวหวัแรงในการอพยพพาผูคนจากเมอืงมหาชัยฯ ใหเขามาตั้งถิน่
ฐานอยูบริเวณเมืองสกลทวาป๔๗ เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๘ โปรดเกลาฯ ใหอุปฮาดติเจา (คําสาย) เมือง
มหาชยักองแกวเปนพระยาประเทศธานีเจาเมืองสกลทวาป ตอมาเมื่อทาวคําสายถงึแกกรรม 
ราชวงศ (คํา) เมืองมหาชัยฯ บุตรชายจึงไดเปนเจาเมืองแทน เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๑ และไดเปลี่ยนชื่อ
เมืองจากสกลทวาปเปนเมืองสกลนครตั้งแตนั้น และโปรดฯ ใหแบงเขตเมืองนครพนม เมอืง
มุกดาหารและเมืองหนองหาร ใหเปนเขตแดนเมืองสกลนคร๔๘ 

ถึงแมเมืองสกลนครจะถูกกวาดตอนประชาชนออกไปและเคยขึ้นกับเมืองใหญอยาง
เมืองนครพนม แตดวยพืน้ฐานความเปนเมืองเกามีความสําคญัมาตั้งแตสมยัลานชางและ
ยอนกลับไปจนถงึสมัยวัฒนธรรมเขมรโบราณ ซึ่งทําเลการตั้งเมืองนับวาอยูบนทําเลที่ดีเหมาะสมมี
แหลงทรัพยากรที่เอื้อตอการเจริญเติบโตของเมือง กลาวคือ ใกลแหลงน้ําขนาดใหญที่หนองหาร
หลวงและมีเขตปาเขาคือเทอืกเขาภูพาน ประกอบเปนภูมิสัณฐานของเมืองสงผลใหชุมชนเมอืง
หนาแนนหรือขยายใหญโตไดอยางรวดเรว็ พื้นฐานดงักลาวทําใหเมอืงสกลนครสามารถเปนเมือง
ศูนยกลางของกลุมเมืองได ภายหลังทีแ่ยกตัวออกมาจากเมืองนครพนมแลวขึน้ตรงตอราชสํานัก
กรุงเทพฯ และเจาเมืองเปนทีพ่ระยาประเทศธานีซึง่มีความสมัพนัธกับกลุมเมืองทางฝงซายแถบ
เมืองมหาชยักองแกว (กลุมเชื้อสายเจาเมืองดั้งเดิมของเมืองนครพนม) ไดไปเกลี้ยกลอมผูคนให
อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานเปนบริวารของเมอืงสกลนครไดไมนอย สงผลใหเมืองสกลนครมกีลุมเมอืง
ในบริวารจาํนวนมากเชนเดยีวกนักับเมืองนครพนม ไดแก เมืองพรรณานิคม เมอืงจําปาชนบท 
เมืองสวางแดนดิน เมืองกุสุมาลยมณฑล เมืองโพธิไพศาลนิคม เมืองวาริชภูมิ (เคยขึ้นเมืองหนอง
หาน) เมืองอากาศอํานวย (เคยขึ้นเมืองนครพนม) และเมอืงวานรนวิาส (เคยขึ้นเมืองนครพนมและ
ยโสธร)  

 
                                                 

๔๖ ทาวคําสาย อุปฮาดเมืองมหาชัยกองแกว เปนนองของพระพรหมอาสา (จุลนี) เจาเมือง ซึ่งเปน
กลุมลูกของพระบรมราชา (พรหมา) อดีตเจาเมืองนครพนม (เปนสายวงศเจาเมืองดั้งเดิมที่ถูกแยงอํานาจโดย
สายเขยซึ่งราชสํานักเวียงจันทนเวลานั้นใหการสนับสนุน) จึงพาผูคนอพยพไปตั้งหลักอยูเมืองมหาชัยกองแกว มี
ฉายาวาอุปฮาดติเจา เพราะมีเทาเทากัน คือเรียกวา อุปฮาดตีนเจา (คําสาย) 

๔๗ จารุบุตร เรืองสุวรรณ, สอบคน, พื้นเวียง (กลอน ๗) : พงศาวดารเวียงจันทน สมัยพระเจาอนุรุ
ทธาธิราช (พระเจาอนุวงศ), ๑๑๕-๑๑๖. 

๔๘ สุรัตน วรางครัตน, บรรณาธิการ, ตํานานพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับพระยาประจันต
ประเทศธานี (โงนคํา พรหมสาขา ณ สกลนคร), ๑๕-๑๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๒

กลุมเมืองมุกดาหาร 
 
เมืองมุกดาหาร เจาเมืองเปนกลุมลูกศิษยของพระครูยอดแกวโพนสะเม็กหรือยาครูข้ี

หอม ตอนที่พาผูคนอพยพออกจากเวยีงจันทนลงมาตามลําน้ําโขงจะไปยังเขตจาํปาศักดิ ์ เจา
จันทรสุริยวงศไดรับมอบหมายใหปกครองผูคนอยูบานโพนสิม เมืองตะโพน เมืองพนิ เมืองนองอยู
ทางฝงซายน้ําโขงซึ่งประชากรสวนใหญเปนผูไท ตั้งศนูยกลางของเมืองหรือจวนเจาเมืองอยูที่บาน
หลวงโพนสิม (ปจจุบันอยูบริเวณพระธาตุอิงฮัง แขวงสะหวนัเขต ส.ป.ป.ลาว) ตอมาเจาจันทกนิรี 
บุตรเจาจันทรสุริยวงศ เห็นวาพื้นที่บริเวณปากหวยมกุทางฝงขวาแมน้ําโขงมทีําเลดีและเคยเปน
เมืองโบราณมากอนจึงพาผูคนอพยพขามมาตั้งเปนเมือง เมื่อ พ.ศ.๒๓๑๓ กองทัพสยามสมยักรงุ
ธนบุรียกขึน้มาตีเวียงจนัทนผานมาตามลาํน้าํโขงเมืองมกุดาหารจึงขึน้ตรงสยามตัง้แต พ.ศ.๒๓๒๑ 
(กอนยึดเวียงจันทนใน พ.ศ.๒๓๒๒) เชนเดียวกับเมืองนครพนมดังกลาวมาแลว เจาจันทกินรีไดรับ
แตงตั้งใหเปนที่ พระยาจนัทรศรีสุราชอุปราชามนัทาตุราช เจาเมือง อาณาเขตของเมืองมุกดาหาร
ครอบคลุมทั้งสองฝงคือทัง้ฝงขวาที่เปนจังหวัดมกุดาหารปจจุบันและฝงซายบริเวณแขวงสะหวนันะ
เขตจนถึงแดนเวียดนามดวย๔๙ 

บริเวณปากหวยมุกเคยเปนที่ตั้งของเมืองเกามาตั้งแตสมัยโบราณดังที่เจาจนัทกนิรี
เห็นวาเปนทําเลดี ทาํใหเมืองขยายตัวเติบโตมีความสาํคญัตั้งแตสมัยลานชางกอนที่เวียงจันทนจะ
ถูกทาํลาย และถึงแมกลุมผูปกครองเมืองมุกดาหารจะเปนสานุศิษยของหลวงพอข้ีหอมซึ่งสามารถ
ครองอํานาจไดที่เมืองจาํปาศักดิ์ จนมอิีทธิพลจนกลายเปนศูนยกลางของอาณาจักรลานชางอีก
แหงหนึง่ แตก็มีสัมพนัธภาพกับกลุมราชวงศเวยีงจันทนและเจาเมืองนครพนมดวย เพราะอยูใกล
พระธาตพุนมซึ่งอยูในเขตอํานาจของเจาเมืองนครพนม กษัตริยลานชางเวียงจนัทนจะเสด็จมา
นมัสการ บูรณะและกัลปนาพระธาตุเปนประจํา ดงัเชนในรัชสมยัพระเจาอนุวงศแมจะเปนกษัตริย
ประเทศราชแตทรงพยายามแสดงบทบาทของผูนาํลานชางทีเ่คยปฏิบัติ พระองคทรงรวมกับเจา
เมืองนครพนม พระบรมราชา (มัง) และเจาเมืองมุกดาหารสมัยเจาจนัทรสุริยวงศ (กิ่ง) มาบูรณะ
พระธาตุและสรางสะพานหนาวัดไปลงทาน้าํริมฝงโขง เมือ่ พ.ศ.๒๓๔๙ และ ๒๓๕๐๕๐ เปนตน 

ภายหลงัสงครามเจาอนวุงศเมืองมุกดาหารตองถูกกวาดตอนประชากรออกไป
เชนเดียวกนักบัเมืองในแองสกลนครอื่นๆ ที่เคยอยูในเขตอาณาจักรลานชางเวียงจนัทน เพราะเปน

                                                 
๔๙ สุรจิต จันทรสาขา, “มุกดาหาร, เมือง,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เลม ๑๑ 

(กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ๒๕๔๒), ๓๖๒๖. 
๕๐ พระเทพรัตนโมลี, ประวัติยอพระธาตุพนม, พิมพครั้งที่ ๑๒ (ม.ป.ท., ๒๕๓๗), ๓๘-๔๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๓

ฝายแพสงคราม แตพืน้ฐานความเปนเมืองเกาสําคัญมาตั้งแตสมัยลานชางและไดข้ึนตรงตอ
กรุงเทพฯ กอนหนาสงครามเจาอนุวงศ ทําใหเมืองมุกดาหารคงสถานภาพเปนเมืองและกลายเปน
เมืองศูนยกลางของเมืองบริวารทั้งในแองสกลนครและเมอืงทางฝงซายแมน้ําโขง เมืองบริวารของ
เมืองมุกดาหารในแองสกลนคร ไดแก เมืองหนองสงู และเมืองพาลกุากรภูมิ 

 
กลุมเมืองหนองหาน 

 
เมืองหนองหาน เปนเมืองของกลุมจารยแกวที่แยกตัวออกมาจากเมืองทงหรือสุวรรณ

ภูมิ ซึ่งเปนสายสานุศิษยของราชครูหลวงยอดแกวโพนสะเม็กเชนเดียวกันกับกลุมเมืองมุกดาหาร 
สวนใหญแลวกลุมลูกหลานของจารยแกวจะตั้งบานเมืองอยูบริเวณลุมน้ําชีและมูลหรือในแอง
โคราชหรืออีสานตอนกลาง เมืองหนองหานเปนเมืองเดียวของกลุมนี้ที่อยูนอกพืน้ที่ดังกลาว การ
ยายถิ่นฐานมาอยูในเขตแองสกลนครของกลุมนี้จากเมืองสุวรรณภูมิ ไมมีสาเหตุที่ชัดเจนแตอาจ
เปนเพราะความขัดแยงกนัเองภายในของกลุมผูนาํ กลาวคือ เมื่อ พ.ศ.๒๓๑๐ พระรตันวงศา (ทาว
เชียง) เจาเมืองสุวรรณภูมิถงึแกกรรม ทาวสูนนองชายไดครองเมืองแทน ทําใหทาวเพบุตรทาวเชยีง
ไมพอใจจึงไดพาครอบครัวผูคนแยกตัวออกมาตั้งเมืองใหม เมื่อ พ.ศ.๒๓๓๐ ในรัชสมัย
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟาจฬุาโลก ทรงแตงตั้งทาวเพเปนพระพิทกัษเขื่อนขันธ เจาเมอืง
หนองหาน  

เมืองหนองหานเปนเมืองที่กอต้ังมากอนเหตุการณสงครามเจาอนวุงศและภายหลงัยัง
สามารถฟนตัวไดอีก และถือเปนเมืองใหญที่มีบทบาทและเมืองบริวารที่อยูในเขตแองสกลนคร 
ไดแก เมืองวาริชภูมิ (ภายหลังไดยายมาขึน้กับเมืองสกลนคร)  

 
กลุมเมืองอื่นๆ  

 
นอกจากกลุมเมืองขางตนแลว ในพื้นทีแ่องสกลนครยังมีเมืองที่ไมมีเมืองบริวารอีก 

ไดแก เมืองหนองบวัลําภู เมืองเชียงคาน และเมืองเลย เมืองหนองบวัลําภูเปนชุมชนเกาแกเติบโต
ข้ึนเปนเมืองสาํคัญเมื่อพระวอพระตาไดพาผูคนอพยพออกมาจากราชสํานักเวียงจนัทนเมื่อ พ.ศ.
๒๓๐๘-๒๓๑๑ เนื่องจากมีความขัดแยงกับพระเจาสิริบุญสารพระราชบิดาของพระเจาอนวุงศ 
แลวตั้งเปนเมอืงไมยอมขึ้นตอเมืองเวยีงจนัทนชื่อวา นครเขื่อนขันธกาบแกวบัวบาน ในระหวาง
เหตุการณสงครามเจาอนุวงศเมืองหนองบัวลําภูเปนทัง้คาย ที่ตั้งมั่นของกองทัพและสมรภูมิรบ ใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๔

ระยะหลงัสงครามเมืองนี้ไดฟนตัวเปนชมุชนและเมืองตอมา ในรัชกาลที่ ๔ ใชชื่อเมืองกมทุธาสยั
บุรีรัมษและไดเปลี่ยนกลับไปใชชื่อเดิมคือหนองบัวลาํภูภายหลงัในรัชกาลที ่๕  

บริเวณเขตพื้นที่ทางทิศตะวนัตกของแองสกลนครซึ่งเปนเขตเทือกเขา เปนที่ตั้งของ
เมืองในหุบเขาและที่ราบลุมแมน้ําแคบๆ คือ เมืองเลย เมืองดานซาย เมืองปากเหอืงหรือเมืองเชยีง
คาน เมืองเหลานี้เปนชุมชนเกาตั้งแตสมัยลานชางและสามารถเติบโตไดอีกเมื่อภายหลงัสงคราม
เจาอนวุงศแลว ถงึแมวาในชวงแรกจะขึน้กับเมืองหลมสักและผูกพนักับเมืองปากลาย เมืองแกน
ทาวทางเทือกเขาดานตะวนัตกของแองสกลนคร แตภายหลงัก็ไดยายมาขึ้นกับศูนยกลางทีเ่มือง
หนองคายดวย อาทิ เมืองเลยเติบโตมาจากชุมชนหมูบานแฮหรือบานเซไลเกา๕๑ เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๖ 
ทาวแสนหัวหนาชุมชนไดรับโปรดเกลาฯ ใหเปนหลวงศรีสงคราม เจาเมืองเลยขึ้นกับเมืองหลมสัก 
ตอมาข้ึนกับเมืองเพชรบูรณ และภายหลังยายมาขึน้กับมณฑลอดุร สวนเมืองปากเหืองหรือเมือง
เชียงคานนั้นเปนเมืองเกาแกตั้งแตสมัยลานชางซึง่มีอาณาบริเวณครอบคลุมสองฝงแมน้าํโขง  

 
ศูนยกลางของกลุมเมืองในแองสกลนครไดยายจากเวียงจันทนมาเปนเมืองหนองคาย

และเปนเมืองสําคัญทั้งทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจการคา บรรดาเมอืงที่มีบทบาทมา
ตั้งแตสมัยอาณาจักรลานชางอยางเมืองนครพนม สกลนคร และมุกดาหารตางพยายามแสดง
บทบาทและความสาํคัญของตนในระหวางกลุมเมืองแองสกลนครในเวลานี้ดวย เมืองเหลานี้มีศา
สนสถานสาํคัญที่เปนศนูยกลางของกลุมเมืองมาตัง้แตสมัยอาณาจักรลานชางอยูในความดูแล 
ไดแก พระธาตุพนมและพระธาตุเชงิชุม ซึ่งมีตํานานอุรังคธาตหุรือพืน้พระธาตุพนมเปนสิง่รับรอง
ความสาํคัญทัง้ของศาสนสถานและของกลุมเมืองเหลานีด้วย (ดูรายละเอียดในบทที่ ๕) 

ดานการเมืองการปกครองถงึแมเมืองหนองคายจะไดรับมอบหมายบทบาทและหนาที่
จากราชสาํนกัสยาม แตเมืองเกาอยางเมืองนครพนม สกลนคร และมกุดาหารตางกเ็ปนศูนยกลาง
ของกลุมเมืองบริวารดวย เพราะการปกครองเมืองคือการควบคุมกาํลังคน เร่ิมต้ังแตการเปนผู
นําไปเกลีย้กลอมผูคนจากเมืองทางฝงซายแมน้ําโขง เจาเมืองนครพนม สกลนคร และมุกดาหารมี
บทบาทนาํในเรื่องนี้ เพราะมีความสมัพนัธคุนเคยกับเจาเมืองและผูคนแถบนัน้มากอน เชน เมือง
มหาชยักองแกว เมืองวงั เมืองพนิ เมืองนอง เมืองคําเกิด คํามวน เปนตน เมืองใหมทีเ่กิดขึ้นสวน
ใหญแลวจะเปนเมืองบริวารของเมืองเกาเหลานี้ เมืองนครพนมม ี๗ เมือง เมืองสกลนครมี ๖ เมอืง 

                                                 
๕๑ สุริยา บรรพลา, “เจาเมืองเลยกอนป พ.ศ.๒๓๖๙ จากเอกสารประวัติศาสตรลาวและทองถิ่น

จังหวัดเลย และบริบททางสังคมวัฒนธรรม,” ใน เจาเมืองเลยกับความสัมพันธเมืองหลวงพระบาง, พิมพครั้งที่ ๒ 
(เลย : รุงแสงธุรกิจการพิมพ, ๒๕๔๖), ๑๔-๑๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๕

(ตอมาเพิ่มเปน ๗) เมืองมุกดาหารม ี๒ เมอืง และแตละเมืองนี้ลวนมีอํานาจดูแลควบคุมไปถึงพืน้ที่
เมืองทางฝงซายดวย เชน เมืองมุกดาหารดุแลไปถึงเขตชายแดนเวียดนาม เปนตน สัมพนัธภาพ
ของกลุมเมืองในแองสกลนครในชวงเวลาตั้งแตมีการตั้งเมืองจนถงึ พ.ศ.๒๔๓๖ เปนดังนี ้
 

กลุมเมืองในแองสกลนครกลุมเมืองในแองสกลนคร

หนองคายหนองคาย

หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู หนองหานหนองหาน นครพนมนครพนม สกลนครสกลนคร

โพนพิสัยโพนพิสัย

มุกดาหารมุกดาหาร

ไชยบุรีไชยบุรี

หนองสูงหนองสูง

พาลุกากรภูมิพาลุกากรภูมิ

กุสุมาลยกุสุมาลย

พรรณาพรรณานิคมนิคม

วานรนิวาสวานรนิวาส

สวางแดนดินสวางแดนดิน

จําปาชนบทจําปาชนบท

ธาตุพนมธาตุพนม

ทาอุทาอุเทนเทน

อาจสามารถอาจสามารถ

รามราชรามราช

โพธิโพธิไพศาลไพศาลเรณูนครเรณูนคร

อากาศอํานวยอากาศอํานวย

วาริชภูมิวาริชภูมิ

เชียงคานเชียงคาน,,  เลยเลย

 
ภาพที ่๘  การรวมกลุมของเมืองในแองสกลนคร พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖ 

 
กลุมเมืองในแองสกลนครมศีูนยกลางใหญอยูที่เมืองหนองคาย และมีศูนยกลางของ

กลุมเมืองแตละกลุมแยกยอยออกไปอีก นอกจากเมืองนครพนม สกลนคร และมุกดาหารแลวยังมี
เมืองหนองหานและเมืองหนองบัวลาํภูหรือกมุทธาไสยบุรีรัมย เมืองเหลานี้เปนเมืองเกาที่สืบเนื่อง
มาตั้งแตสมัยลานชางและเปนเมืองที่ตัง้อยูบนทําเลใกลแหลงน้ําที่เหมาะสมแกการตัง้ถิน่ฐาน ทาํ
เกษตรกรรมและการคมนาคม เชน ตัง้อยูริมแมน้ําโขงหรือแหลงน้ําขนาดใหญ คือ หนองหารหลวง 
หนองหารนอยและหนองบวัลําภู อยางกรณีของเมืองหนองหานซึ่งเปนเมืองเกาและผูคนชาวเมอืง
มีความเกี่ยวของหรือแยกตวัมาจากกลุมจารยแกวลกูศิษยพระราชครูหลวงโพนสะเม็กและกลุม
พระวอพระตา เมืองนี้เคยมขีอพิพาทกับเมืองสกลนครในเรื่องเขตแดนและผูคนเมอืงวาริชภูม ิตอน
แรกตัดสินใหเมืองวาริชภูมิข้ึนเมืองหนองหานแตตอมาใหข้ึนกับเมืองสกลนครดังไดกลาวมาแลว 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๖

ความสมัพันธระหวางกลุมเมืองในพื้นที่แองสกลนคร พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖  
 
เมืองหนองคายมีความสําคญัขึ้นมาจากการแตงตั้งของราชสํานกัสยาม และพยายาม

สืบทอดบทบาทหนาที่ตอจากเวียงจนัทนทัง้การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจการคา แตเมืองเกา
ที่เปนเมืองศนูยกลางของกลุมเมืองบริวารอยางเมืองนครพนม สกลนคร และมกุดาหาร ตาง
พยายามแสดงบทบาทความสําคัญตอกลุมเมืองในแองสกลนครดวย เพราะมพีืน้ฐานสืบทอดมา
ตั้งแตสมยัอาณาจักรลานชางทั้งที่ตั้งของเมืองและศาสนสถานในเมือง ซึ่งเปนศูนยรวมจิตใจของ
ผูคนและทาํใหเมืองขยายตวัเติบโตมีประชากรอพยพเขามาตัง้หลกัแหลง เปนแรงงานและกาํลัง
การผลิตเกษตรกรรมซึ่งเปนพื้นฐานของเมอืง ความสําคัญและเครือขายของกลุมเมืองเหลานีม้ี
ตํานานอุรังคธาตุเปนสิง่สะทอนไดอยางดี (ดูรายละเอียดเรื่องตํานานอรัุงธาตุกับกลุมเมืองไดในบท
ที่ ๕)  

เมืองทีเ่ปนศนูยกลางของกลุมเมืองตางเคยมีความเกีย่วของกับราชสํานักลานชาง
เวียงจันทน อาท ิ เมืองนครพนมเปนเมอืงสําคัญรองจากเวียงจันทนในสมยัลานชาง เคยเปน
ศูนยกลางทางการเมืองการปกครองของเมืองทางตอนใตของอาณาจกัรติดตอไปถึงเขตลาวใต 
กัมพูชาและเวยีดนาม เมืองธาตุพนมเคยเปนศูนยกลางทางศาสนาและชุมชนการคาดวย๕๒ เมือง
สกลนครเปนเมืองทีม่ีพืน้ฐานมาตัง้แตเมืองหนองหานหลวงสมยัวัฒนธรรมขอม ตั้งอยูบนทําเลที่
เหมาะสมสาํหรับการตั้งถิน่ฐานและการผลติ มีแหลงน้าํขนาดใหญ มีเขตที่ราบลุมเพาะปลูก มีเขต
ปาเขาที่อุดมไปดวยทรพัยากรทั้งพืชและสตัวและเปนเมอืงสําคัญของพื้นที่ตอนในของแอง
สกลนคร เคยเปนเมืองใหญและสามารถควบคุมผูคนจํานวนมากทําการผลิตจนเปนเมอืงที่มี
ความสาํคัญในระดับภูมิภาคมาแลว๕๓ เมืองสกลนครสามารถควบคุมเครือขายของเมืองไปยังเมือง
หนองหานนอยถึงเมืองเวียงคุกและเวียงจนัทน-ทรายฟองดวยดังไดกลาวมาแลว 

เมื่อพิจารณากลุมผูปกครองของบรรดาเมืองศูนยกลางหรือเมืองเกาในแองสกลนคร 
ซึ่งไดแก เมืองนครพนม เมืองสกลนคร และเมืองหนองคาย จะเห็นไดวาการลมสลายของราชสํานัก
เวียงจันทน แทจริงแลวเปนสิ้นราชวงศหรือบทบาทของสายเจาอนวุงศเทานั้น ซึง่ราชวงศสายนีน้บั
ยอนกลับไปจนถงึพระเจาไชยองคเว(ราชบดิาของพระเจาสิริบุญสาร) เปนราชตระกูลทีม่ี

                                                 
๕๒ โยชิยูกิ มาซูฮารา, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวลานชาง สมัยคริสตศตวรรษ

ที่ ๑๔-๑๗, ๘๙-๙๐. 
๕๓ ธาดา สุทธิธรรม, การใชที่ดินและผังเมืองสายวัฒนธรรมเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 

๑๓๗-๑๔๖, ๑๑๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๗

ความสัมพันธอยางใกลชิดกบัราชสํานกัเวยีดนามที่เว มีความขัดแยงกับกลุมพระวอพระตาและ
กลุมพระบรมราชา (กูแกว, แอวกาน) เชื้อสายราชวงศเวียงจนัทนดัง้เดิมทีม่าปกครองกลุมเมือง
นครพนม๕๔ ทาํใหอาณาจักรลานชางเวียงจันทนขาดเสถยีรภาพทางการเมอืงการปกครองจน
นําไปสูการตกเปนประเทศราชของสยามเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๑-๒๓๒๒ ในที่สุด  

การทาํลายเมอืงเวียงจนัทนไดและตั้งเมืองหนองคายขึน้มาแทนเปนชัยชนะของสยาม
ตอลานชาง แตในขณะเดียวกนัถือเปนชยัชนะของกลุมผูปกครองลานชางเชื้อสายพระวอพระตาที่
สามารถกําจัดราชวงศสายพระเจาไชยองคเวไดและกลับข้ึนมามีอํานาจปกครองแทน ภายหลัง
สงครามเจาอนุวงศกลุมเชื้อสายพระวอพระตาไดมีอํานาจปกครองตั้งแตเมืองอุบลราชธานี เมือง
ยโสธร เมืองนครพนม(ในชวงแรก) จนถึงเมืองหนองคาย ซึง่เปนอาณาบริเวณทีก่วางขวางตั้งแตลุม
น้ํามูล ลุมน้าํชี และลุมน้าํโขงในแองสกลนคร อยางไรก็ตามกลุมผูปกครองเมืองนครพนมดั้งเดมิที่
หนีภัยการเมืองไปตั้งอยูแถบเมืองมหาชยักองแกวอพยพไดกลับเขามาตัง้ถิน่ฐาน เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๑ 
และมีอํานาจปกครองกลุมเมืองนครพนมและสกลนครไดในเวลาตอมา พระพนมนครานุรักษฯ (จัน
โท) เจาเมืองนครพนมไดรับการแตงตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๗ สวนพระยาประเทศธานี (คํา) เจาเมือง
สกลนครแตงตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๘๑๕๕ ทาํใหเมืองในแองสกลนครมีกลุมราชวงศเวียงจันทนดั้งเดมิ
กลับเขามีอํานาจปกครองดวยนอกเหนือจากกลุมพระวอพระตา 

เมืองหนองคายเปนเมืองที่ไดรับมอบหมายจากราชสํานกัสยามใหมีบทบาทและทาํ
หนาที่แทนเมอืงเวียงจนัทน ดวยทําเลที่ตั้งของเมืองซึ่งตั้งอยูในบริเวณเขตเวียงจนัทนเดิมคนละ
ฟากของแมน้าํโขง เมืองหนองคายจึงสามารถสานตอบทบาทเมืองศูนยกลางทางการคาจาก
เวียงจันทนได และการเปนหวัเมืองชัน้นอกของสยามทําใหเมืองหนองคายมีเครือขายทางเศรษฐกิจ
การคาทีก่วางออกไปมากกวาเวยีงจนัทน คือสามารถติดตอกับชายฝงทะเลของสยามในลุมน้ํา
เจาพระยาโดยผานทางเมืองโคราช ความสําคัญทางเศรษฐกิจของเมืองหนองคายจะไดกลาวถงึ
รายละเอียดในบทตอไป 

ความสัมพันธระหวางกลุมเมืองในแองสกลนครภายใตการควบคุมดูแลของราชสํานกั
สยามผานทางเมืองหนองคาย สามารถแสดงเปนแผนภาพไดดังนี ้

 

                                                 
๕๔ ดูรายละเอียดไดใน สิทธิพร ณ นครพนม, “ราชวงศเวียงจันทนที่คิดวาสูญส้ิน,” ศิลปวัฒนธรรม 

๑๕, ๕ (มีนาคม ๒๕๓๗) : ๑๔๐-๑๔๖. 
๕๕ ดูรายละเอียดไดในหัวขอ คณะอาญาสี่ ในบทเดียวกันนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๘

 
 

ภาพที ่๙  ความสัมพนัธระหวางกลุมเมืองในพืน้ที่แองสกลนคร พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖ 
 
เมืองจํานวนมากทีก่ระจายทัว่ไปในพืน้ที ่สงผลตอโครงสรางทางการเมอืงการปกครอง

และสภาพสังคมของกลุมเมอืง มีการจัดระเบียบกลุมเมอืงใหมเพื่อใหสามารถรักษาสถานภาพของ
เมืองและควบคุมกําลังคนไวใหได ศูนยกลางของกลุมเมืองยายจากเมืองเวยีงจนัทนมาที่เมือง
หนองคายตัง้แต พ.ศ. ๒๓๗๑ ทาํใหเมอืงในแองสกลนครมีความสมัพันธกับราชสํานักสยามมาก
ข้ึน เมืองหนองคายเปนหัวเมืองเอกชัน้นอก ตางจากเดิมที่เปนเขตเมืองประเทศราชเวยีงจนัทน 
การเมืองการปกครองของเมืองในแองสกลนครจึงผูกพนักับราชสาํนกัสยาม การจัดการปกครอง
ของสยามผานทางเมืองหนองคายเปนการควบคุมกําลงัคนโดยมีความสัมพนัธกับระบบสวยและ
การสักเลก ทําใหโครงสรางทางการเมืองการปกครองในเวลานี้สงผลตอสภาพสังคมของเมือง 

 
 

หนองคาย 

นครพนม 

มุกดาหาร 

สกลนคร 

หนองหาน 

หนองบัวลําภู 

เลย, เชียงคาน 

วาริชภูม ิ

สวางแดนดิน 

โพนพิสัย

กุสุมาลย 

โพธิไพศาล 

พรรณานิคม 
จําปาชนบท 

วานรนิวาส 

หนองสงู 
พาลุกากรภูม ิ

ธาตุพนม 

เรณูนคร 

ทาอุเทน 

ไชยบุรี
อาจสามารถ

รามราช 

อากาศอํานวย

กุมภวาป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๙๙

ความสมัพันธกับสวนกลางสยาม 
 
เมืองในแองสกลนครมีความสัมพนัธกับราชสํานักสยามใกลชิดมากขึ้น เปลี่ยนจาก

กลุมเมืองที่ข้ึนตอราชสํานกัเวียงจันทนมาขึ้นตอราชสํานกัสยามแทน โดยผานทางเมืองหนองคาย 
หลังจากเหตุการณสงครามเจาอนวุงศบริเวณอาณาจกัรเวียงจันทนไมมีเมืองประเทศราชอีก ใน
เขตลานชางคงเหลือเพียงประเทศราชหลวงพระบางและประเทศราชจําปาศักดิ์เทานั้น แถบลาว
ตอนกลางหรือเขต”ลาวเวยีง”รวมถึงบริเวณแองสกลนคร บรรดาผูนําทองถิน่อยางเจาเมอืง
นครพนม สกลนคร และมกุดาหาร๕๖ ตองมีปฏิสัมพันธกบัอิทธิพลของราชสํานกัสยามที่พยายาม
เขามาควบคมุแทรกแซงโดยมีเมืองหนองคายเปนตัวแทน สภาพทางการเมืองการปกครองที่ตอง
สัมพันธกับภายนอกดงักลาวเปนลกัษณะเดนของพฒันาการของเมืองในแองสกลนครในเวลานี ้

 
ผูปกครองทองถิ่นกับราชสํานกัสยาม 

 
สถานภาพและบทบาทของชนชั้นนาํลานชางกลุมเจาอนุวงศไดหมดลงพรอมกับการ

ลมสลายของราชสํานักเวียงจันทน นับต้ังแต พ.ศ.๒๓๗๑ เปนตนมาในแองสกลนครบรรดาผูนํา
ทองถิน่ของแตละเมืองมีบทบาทและอทิธพิลเฉพาะตนมากขึ้น กลุมที่ข้ึนมามีอํานาจปกครองเมอืง
เหลานี้เคยมีความขัดแยงทางการเมืองกับกลุมราชวงศเวียงจันทนมากอน อยางเชน กลุมเชื้อสาย
พระวอพระตาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนสยามในสงครามเจาอนวุงศ และเชื้อสายราชวงศ
เวียงจันทนดั้งเดิม(ที่ไมใชสายเจาอนุวงศหรือสายเจาไชยองคเว)ซึ่งสืบทอดตอมาทางกลุมชนช้ัน
ปกครองของเมืองนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร ในสายสกุล ณ นครพนม, พรหมสาขา ณ 
สกลนคร และจันทรสาขา๕๗ 

กลุมผูนาํในแตละเมืองไมวาจะเปน เจาเมือง อุปฮาด ราชวงศ และราชบุตร ตลอดจน
ทาวเพีย้กรมการลวนเปนคนกลุมใหม หรือมีความสัมพนัธกับผูนํากลุมเดิมแตมีความจงรักภักดีตอ
ราชสํานกัสยามโดยการควบคุมผานเมืองหนองคาย พระปทุมเทวาภบิาล (สุวอธรรมมา/บุญมา) 
เจาเมืองหนองคายเคยเปนอุปฮาดเมืองยโสธร๕๘ เปนเชือ้สายฝายพระวอพระตาซึง่มคีวามขัดแยง

                                                 
๕๖ สิทธิพร ณ นครพนม, “ราชวงศเวียงจันทนที่คิดวาสูญส้ิน,” ศิลปวัฒนธรรม ๑๕, ๕ (มีนาคม 

๒๕๓๗) : ๑๔๐-๑๔๖. 
๕๗ เร่ืองเดียวกัน. 
๕๘ เติม  วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน, ๒๕๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๐

กับราชวงศของเจาอนุวงศมาแตคร้ังรัชสมัยพระเจาสิริบญุสาร และถึงแมราชวงศเวยีงจนัทนดั้งเดมิ
จะกลับเขามาอยูแถบนครพนม สกลนครและมุกดาหารดังกลาวแลว แตกลุมผูนําทองถิน่ในเวลา
นั้น (หลัง พ.ศ.๒๓๗๑ เปนตนมา) อยูในระเบียบใหมทางการเมืองการปกครองโดยผูกพนัอยูกบั
อํานาจของราชสํานกัสยามมากขึ้น 

เมื่อลูกหลานเชื้อสายพระวอพระตามีอํานาจปกครองกลุมเมือง ทําใหมีความพยายาม
ขยายวงศของกลุมตนใหเขามาปกครองเมอืงสําคัญในแองสกลนครซึง่เคยเปนเขตอทิธิพลของฝาย
เวียงจันทน หลังจากที่ตองเคลื่อนยายไปตั้งถิ่นฐานแถบอุบลราชธานี ยโสธร และเมืองทุง (สุวรรณ
ภูมิ)๕๙ จะเหน็ไดวาแมแตเมืองนครพนมซึง่เปนฐานของราชวงศเวียงจันทนเดิม ผูปกครองกลุมใหม
ในชวงแรกหลงัสงครามเจาอนุวงศมีความเกี่ยวของกับเมืองยโสธร ไดแก เชื้อสายพระสนุทรราช
วงศา เจาเมืองยโสธร ซึ่งเปนตนสายสกุลจิตตะยโสธร และสายสกุล “ปทุมชาติ” เปนตน 

บรรดาเจาเมืองกรมการทาวเพี้ยที่ข้ึนมามีอํานาจในชวงเวลานี้มีสวนนาํพาเมืองใน
แองสกลนครเขาไปผูกพนักบัอํานาจของราชสํานักสยาม นอกจากบรรดากลุมเชือ้สายพระวอพระ
ตาที่ยอมรับในอิทธพิลของสยามมาตั้งแตแรกในสมัยกรุงธนบุรีแลว กลุมผูนาํของกลุมชนตางๆ ที่
เขามาสวามิภักดิ์จะแสวงหาผลประโยชนและการรับรองสถานภาพ ความปลอดภัยของพวกตน
และผูคนที่อยูในการควบคุมดูแล เมื่อกลุมเหลานี้เขามาตั้งถิน่ฐานไดในแองสกลนครแลวจะ
พยายามเสนอไปยังราชสํานกัสยามขอยกสถานะชุมชนของตนจากบานขึ้นเปนเมือง เพื่อใหไดสิทธิ
ตางๆ ตามศกัดิ์และสิทธิ์ของเจาเมืองและความเปนเมอืงพงึมีพงึได ถึงแมวาสยามจะจัดแบงกลุม
เมืองชัน้นอกเหลานี้ใหอยูภายใตการดูแลของหัวเมืองใหญในพื้นที ่ แตทุกเมืองจะพยายามตดิตอ
กับราชสํานักสยามเองโดยตรง 

ความสัมพันธระหวางผูคนชาวเมืองในแองสกลนครกับชนช้ันปกครองในราชสํานัก
สยามยงัถือวาหางไกลกนั สวนใหญแลวจะเปนความสัมพันธระหวางผูนําทองถิ่นกับราชสาํนัก
มากกวา สยามพยายามควบคุมประชาชนผานทางผูนําเหลานัน้ แลวใหผูนาํของแตละเมอืง
ควบคุมดูแลจัดการกันเอง ภายใตระบบสวย (ซึ่งจะไดกลาวถึงตอไปขางหนา) ผูนําทองถิ่นของ
เมืองในแองสกลนครจะตองแสดงความจงรักภักดีตอราชสํานักผานพิธกีารถือน้าํพระพิพัฒนสัตยา 
นอกจากนีย้ังมีการแตงตั้งตาํแหนงผูปกครองในคณะอาญาสี่และพธิกีารงานศพซึ่งราชสํานกัสยาม
จะเขามาจัดการพิธีการทัง้สองอยางนี้ไมใหบกพรอง เพราะมีความหมายถงึความสามารถควบคุม
ใหผูนาํทองถิน่อยูในอาณตัิของราชสํานักไดอยางใกลชดิ เปนการคอยๆ กลมกลืนธรรมเนยีม
เปลี่ยนจากลานชางเปนสยามดวย 
                                                 

๕๙ บําเพ็ญ ณ อุบลฯ, เลาเรื่องเมืองอุบลราชธานี, ๒๙-๕๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๑

ดังเชนกรณีของเมืองสกลนครในสมัยพระยาประจันตประเทศธาน ี (โงนคํา) (พ.ศ.
๒๔๓๐-๒๔๖๖) เจาเมืองนอกจากมีหนาที่ตองคอยทํานุบํารุงพระศาสนาตามพระบรมราโชวาทใน
สารตราตั้งแลว ยังตองมีหนาที่จัดพธิีพระราชทานน้ําพระพิพัฒสัจจาสําหรับขาราชการ กรมการ
เมืองดวย ดังปรากฏในสารตราตั้งเจาเมืองสกลนคร วา... 

 
...ถาถึงเทศกาลพระราชพิธีกรุตสาตร ก็ใหพระยาประจันตประเทศธานีเจา

เมือง ไปพรอมดวยพระอุปฮาด ราชวงศ ราชบุตรทาวเพี้ย ณ อุโบสถ ฉเภาะพระพุทธเจา พระ
ธรรมเจา พระสงฆเจา บายนาลงไปตอใตฝาละอองธุลีพระบาท ณ กรุงเทพมหานคร กราบ
ถวายบังคมกระทําสัตยานุสัจ รับพระราชทานน้ําพิพัฒสัจาปละ ๒ ครั้ง ตามอยางธรรมเนียม
เสมอจงทุกปสืบไป...๖๐ 

 
พิธีถือน้ําพระพิพัฒสัจจานีพ้ระยาประจันตประเทศธานไีดกําหนดใหมีข้ึนในวัน ข้ึน ๓ 

เดือน ๕ คร้ังหนึ่ง และในวันแรม ๑๓ ค่ํา เดือน ๑๑ อีกครั้งหนึ่ง งานพธิีแตละครั้งจะมี ๒ วนั วันแรก
เปนการอัญเชญิพระบรมรูปพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัออกจากศาลากลางแลวแหขบวนไปยงั
อุโบสถวัดพระธาตุเชิงชุม สวนวนัที่สองเปนวันถือน้าํพระพิพัฒสัจจาซึ่งประกอบพิธีในอุโบสถวดั
พระธาตุเชงิชมุ๖๑ 

การแสดงความจงรักภักดีดวยการดื่มน้าํสาบานหรือพธิถีือน้ําพระพิพฒันฯนั้น๖๒ ไม
พบหลกัฐานแนนอนวาเมืองในแองสกลนครเริ่มมีตั้งแตเมื่อใดแน เพราะกอนหนา พ.ศ.๒๓๗๑ คง
ข้ึนอยูกับเมืองเวียงจันทน อยางไรก็ตามนบัต้ังแตเวียงจนัทนเปนประเทศราชของสยามในสมยักรุง
ธนบุรีเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๑ ถอืเปนภาระหนาที่เของเจาประเทศราชที่จะตองลงไปถือน้าํพระพิพัฒนฯ 
อยูแลว สวนหัวเมืองอืน่นัน้ไมชัดเจนแตคงจะติดตอผานทางเจาประเทศราช เร่ิมปรากฏวามีหมาย
รับส่ังการถือน้าํพระพิพัฒนสัตยาของเมืองอื่นในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลานภาลัย 
(รัชกาลที่ ๒) มีรายงานวามีชาวเมืองคาํเกิด เมืองคํามวนซึง่อยูตรงขามกับเมืองนครพนมทางฝง
ซายแมน้ําโขงพรอมกับเจาเมืองอื่นๆ ที่เขามาสวามิภักดิ์ไดลงไปรับพระราชทานถือน้ํา ณ อุโบสถ

                                                 
๖๐ สุรัตน วรางครัตน, ประวัติศาสตรสกลนคร, ๙๐. 
๖๑ เร่ืองเดียวกัน, ๙๑. 
๖๒ พิธีถือน้ําพระพิพัฒนฯ เดิมคือ พิธีถือน้ําพระพิพัทธฯ แปลวา ผูกมัด เปนการดื่มน้ําสาบาน หรือ

แชงน้ํา ซึ่งเปนความหมายที่ตรงกับวัตถุประสงคอยางยิ่ง แตเปล่ียนเปน พระพิพัฒนฯ ภายหลัง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๒

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม๖๓ แตเมื่อสถานการณเปลีย่นไปเนื่องจากปรากฏวามกีารเกิดเมืองใหม
ข้ึนมากในบริเวณหัวเมืองลาว การถือน้ําพระพิพัฒนฯ ทางกรงุเทพฯ ไดกําหนดใหเจาเมืองกรมการ
กระทาํพิธ ีณ วัดในเมืองของตนแทนปละ ๒ คร้ัง แตถาเปนการตั้งเมอืงขึ้นมาใหมคร้ังแรกจะใหลง
ไปประกอบพธิีที่กรุงเทพฯ  

ความสัมพันธดังกลาวเปนการแทรกแซงของราชสํานักสยามตอเมืองในแองสกลนคร
และหัวเมืองลาวแถบนี้ตั้งแตเมืองเวยีงจนัทนยังคงเปนประเทศราช และเมื่อเมืองเวยีงจนัทนลม
สลายลงเมืองหนองคายนาจะไดควบคุมดูแลเร่ืองเหลานี้แทน การถอืน้ําพระพพิัฒนฯ ผูกพนัและ
ชัดเจนมากยิง่ขึ้นเพราะบรรดาเมืองที่เกิดข้ึนใหมตองการติดตอกับราชสํานักสยามเองโดยตรง
ดังกลาวแลว การถือน้าํฯ จงึเปนเครื่องหมายหรือสัญลักษณแทนอํานาจของสยามในหวัเมืองลาว 
การอางสิทธธิรรมเชนนี้มีความตอเนื่องมาจนถงึชวงการเผชิญหนากับอาณานิคมฝร่ังเศสใน
ดนิแดนลาว การบงชี้วาเมืองใดขึ้นตอสยามยังคงใชวิธกีารนี้อยู 

นอกจากการถอืน้ําพระพพิัฒนฯ แลว การพยายามแพรขยายอํานาจเขามาของสยาม 
เพื่อปกครองผูคนผานทางผูนําทองถิ่นในเชิงสัญลักษณทางการเมืองการปกครองนัน้ ยงัมีการตอง 
“โกนหัว” เมื่อมีการสวรรคตของกษัตริยสยามหรือมีมรณกรรมของขุนนางชัน้ผูใหญดวย บรรดาหวั
เมืองชัน้ในที่อยูใกลราชสํานกัและหวัเมืองชั้นถัดออกมาตองโกนหวัเดอืนละครั้งจนกวาการพระ
เมรุฯ หรืองานศพจะเสร็จส้ิน๖๔ ในสมัยแรกๆ เมื่อรัชกาลพระพทุธยอดฟาจฬุาโลก (รัชกาลที่ ๑) 
สวรรคตนั้น การปฏิบัติเชนนี้บังคับถงึแคเมืองนครราชสมีาเทานั้น หวัเมืองชายแดนหรือเมืองหนา
ดานไดรับการยกเวน ดวยเหตุผลเกรงวาอริภายนอกจะลวงรูความเคลื่อนไหวภายในราชสาํนกั 
เพียงแตมีใบบอกสงขาวใหจดักองลาดตระเวนรักษาหนาดานใหเขมงวดเทานั้น๖๕ 

ปรากฏมีหลกัฐานที่กลาวถึงการตองปฏิบตัิตามธรรมเนยีมดังกลาวนี ้ ในหัวเมืองลุม
แมน้ําโขงแถบแองสกลนครดวย ในจารึกใบลาน (พงศาวดารเมืองมกุดาหาร) ซึ่งมีขอความตรงกัน
กับพงศาวดารยอเมืองเวียงจนัทน ไดระบุวา “...สังกาด (ศักราช) ได ๑๖๕ ปไค (กนุ) เจาบางกอก

                                                 
๖๓ สํานักหอสมุดแหงชาติ, กอง, หมายรับส่ังรัชกาลที่ ๒, จ.ศ.๑๑๗๙ (พ.ศ.๒๓๖๐) เลขที่ ๑, 

“หมายกําหนดการ เร่ืองแขกเมืองคําเกิด เมืองคํามวน กราบถวายบังคมรับพระราชทานอุทิศถือ
น้ําพระพิพัฒนสัตยา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม,” อางถึงใน ธีรชัย บุญมาธรรม, ประวัติศาสตร
สังคมอีสานตอนบน, ๗๔. 

๖๔ เร่ืองเดียวกัน, ๗๕. 
๖๕ เร่ืองเดียวกัน. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๓

องคนองนพิพาน คนทั้งหลายแถหวั (โกนผม) กะแมนปนั้น... “๖๖ เหตุการณดังกลาวอาจจะปฏิบัติ
ตามขาวสารทีไ่ดรับผานทางเมืองเวียงจันทนก็ได เพราะเปนการแสดงความจงรักภักดีของราช
สํานักเวียงจนัทนตอกรงุเทพฯ ในรัชสมยัรัชกาลที่ ๑-๒ จนถงึสมัยของเจาอนุวงศ สะทอนใหเห็นวา
ราชสํานกักับผูนําทองถิ่นมคีวามสัมพันธกันมาแลว 

ชวงเวลานับต้ังแตตั้งเมืองหนองคายเปนตนมา ราชสํานักสยามพยายามควบคมุและ
ติดตอสัมพันธกับบรรดาผูนาํทองถิน่มากขึ้นกวาเดิม อาจเพราะลวงรูสถานการณของกลุมเมอืงใน
บริเวณนี ้ การเผาทาํลายเมืองเวยีงจนัทนประเทศราชที่คอยควบคุมดูแลเมืองบริวารแลวตั้งเมือง
หนองคายใหทําหนาที่แทน ผูนําทองถิ่นของแตละเมืองตางมีอํานาจคอนขางอิสระ ดังนัน้ราชสํานกั
กรุงเทพฯ จงึตองควบคุมผูนาํทองถิน่ดวยอีกทางหนึง่ โดยการแตงตั้งชนชั้นปกครองของแตละเมอืง
เฉพาะตําแหนงอาญาสี่ ไดแก เจาเมือง อุปฮาด ราชวงศ และราชบุตร ในพิธกีารแตงตั้งจะสง
สารตราแตงตั้งและเครื่องประกอบยศ๖๗ และเมื่อมีการงานศพจะจัดสงเครื่องประกอบหีบศพมาให
๖๘ เปนความพยายามควบคมุและกระชับความสัมพันธกับผูนาํทองถิน่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ใน
ลักษณะที่ตองพึ่งพาราชสํานกัสยาม 

ในสมัยรัชกาลที่ ๓ มีกลุมเจาเมืองกรมการที่ไมไดเปนเจาประเทศราชและไมไดเปน
เจาเมืองชั้นเอก โท ตรี จัตวา ตามทาํเนยีมกฎหมายตราสามดวงมาแตเดิม สวนใหญเปนเจาเมือง
ที่เกิดขึ้นใหมในพืน้ที่แองสกลนครและลุมน้ําโขงใกลเคียง ซึง่มีอิสระในการเมอืงการปกครอง
ภายในเมืองของตนคอนขางมาก เจาเมืองเหลานี้เดินทางลงไปเฝาฯ รับพระราชทานเครื่องยศจาก
พระเจาแผนดนิสยามในวาระการยกฐานะชุมชนขึ้นเปนเมืองใหม และก็มีเจาเมืองที่ตั้งขึ้นเกาแลว
ก็ลงไปเฝาฯ ดวยเพื่อแสดงความจงรักภักดี ราชสํานักตองจายสิง่ของและเงนิตอบแทนเจาเมือง
เหลานี้ทัง้ตอนเขาเฝาฯ และตอนลาเดนิทางกลับทุกเมือง โดยที่มีบางเมืองยังสงกรมการเมืองมา
หลายชุดอีก อาทิ ใน พ.ศ.๒๓๗๘ อุปฮาดเมืองมหาชยัฯ สงกรมการเมืองลงมาเฝา ๒ ชุด ไดรับ
พระราชทาน... 

 
เงินตรา   ๑ ชั่ง 

                                                 
๖๖ มีเนื้อความตรงกันกับ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๗๐ (ตอ) เลมที่ ๔๔, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุ

สภา, ๒๕๑๒), ๑๓๔. 
๖๗ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, เลขที่ ๓๕, “บัญชีจํานวนสิ่งของ,” จ.ศ.

๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐), “เครื่องยศพระราชทาน....เจาเมืองโพนพิสัย.” 
๖๘ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, เลขที่ ๔๔, “บัญชี,” จ.ศ.๑๒๑๖ (พ.ศ.

๒๓๙๗), “ส่ิงของพระราชทานในงานศพเจาเมืองกรมการ.” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๔

แพรหงอนไกลาย ๑ ผืน 
แพรโล  ๑ ผืน 
ผาปูม  ๑ ผืน 
ผาเชิง  ๑ ผืน 

 
เมื่อจะกราบบงัคมทูลฯ ลาเดินทางกลับ กไ็ดรับพระราชทานสิ่งของ ดงันี ้
 

เงินตรา  ๒ ชั่ง 
เส้ือเขมขาบแยง ๑ ตัว 
แพรหงอนไกลาย ๑ ผืน 
ผาหมนอนปกไหม ๑ ผืน 
ผาลายวิลาศ ๑ ผืน 
ผาชายสะบัด ๑ ผืน 

 
เจาเมืองกรมการของเมืองในแองสกลนครอืน่ๆ พรอมกับหวัเมืองในเขตใกลเคียงที่

ตรวจสอบรายชื่อพบวาไดลงไปเฝาฯ เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๘ เชนกนั ม ี พระยาคําแดง เจาเมืองคาํมวน 
อุปฮาดและราชวงศเมืองคําเกิด เมืองวัง เมืองพลาน เมอืงมุกดาหารสงไป ๒ ชุด เมอืงแสก เมือง
หนองสูง เมืองคําออ เมืองสกลนคร เมืองกะปอง เมืองกุศมาลย เมอืงพรรณา เมอืงหนองลหาร 
เมืองไชยบุรี เมืองเหลานี้มีเจาเมืองกรมการที่ไดเลื่อนตาํแหนงสงูขึ้นดวย เจาเมืองกรมการเหลานัน้
จะไดรับพระราชทานเครื่องยศจํานวนมากและคุณภาพดีกวาสิง่ของตอบแทน๖๙ 

 
เขตการปกครองหัวเมืองลาวฝายตะวนัออก พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๓ 

 
เมืองหนองคายไดรับมอบหมายจากราชสาํนักสยามใหปกครองดูแลกลุมเมืองในแอง

สกลนครและเมืองในเขตอํานาจเดิมของเวียงจันทน บริเวณแควนพวนและเมืองทางฝงซายแมน้ํา
โขง ซึ่งอยูในเขตหัวเมืองลาวฝายตะวนัออกของสยาม หมายถงึดินแดนลาวลานชางเดิมคูกับหวั
เมืองลาวฝายตะวันตกซึ่งเปนดินแดนลานนา บทบาทหนาที่ของเมืองหนองคายดงักลาวมีตอเนื่อง
เร่ือยมาจนถงึเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๓ มีการเปลีย่นแปลงการควบคุมหัวเมืองลาวเมืองหนองคายจึงไดเปน

                                                 
๖๙ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ จ.ศ.๑๑๙๗ (พ.ศ.๒๓๗๘) เลขที่ ๕๔, “บัญชี

ส่ิงของเครื่องยศ พระราชทานแกเจาเมือง.” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๕

ศูนยบัญชาการหัวเมืองลาวฝายเหนือ๗๐ แตอยูในฐานะหัวเมืองเอกชัน้นอกไมใชเมอืงประเทศราช
เหมือนเวยีงจนัทน มเีพียงหลวงพระบางและจําปาศักดิ์ที่ยังคงสามารถดํารงสถานภาพความเปน
ประเทศราชไวไดตอมา  

ถึงแมอิทธิพลของเมืองหนองคายในแองสกลนครจะไดรับการสนับสนนุและควบคุม
โดยราชสํานักสยาม แตตัวแทนของราชสํานักสยามแหงนี้ไดทําหนาที่ดูแลหัวเมืองที่เคยอยูในเขต
อํานาจของเวยีงจนัทนไดเปนอยางดี โดยเฉพาะในเขตที่ราบสูงแควนพวนหรือบริเวณเมืองเชยีง
ขวาง จะเหน็ไดจากภารกจิการปราบปรามพวกฮอที่เขามากอความไมสงบและปลนสะดม เมือ่ 
พ.ศ.๒๔๑๘, ๒๔๒๖, ๒๔๒๘ และ ๒๔๓๐-๒๔๓๒ ตามลาํดับ๗๑ เมืองหนองคายถือเปนศนูย
บัญชาการและฐานทพัที่สําคัญ โดยสามารถเกณฑกําลังพลจากเมืองตางๆ ในแองสกลนครไปใน
การศึกครั้งนี้ไดจํานวนมาก การรักษาผลประโยชนของสยามในแควนพวนถือเปนบทบาทหนาที่
และความสาํเร็จสําคัญของเมืองหนองคาย๗๒ 

 

                                                 
๗๐ ในสมัยปฏิรูปการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลเปลี่ยนเปนมณฑลลาวพวน มณฑลฝาย

เหนือ และมณฑลอุดร ตามลําดับ 
๗๑ บุญจิตต ชูทรงเดช, “ศึกฮอ, เหตุการณ,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เลม ๑๒ 

(กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ๒๕๔๒), ๔๓๒๙-๔๓๔๔. 
๗๒

 ในปจจุบันมีอนุสาวรียปราบฮออยูในตัวเมืองหนองคาย เพื่อเปนอนุสรณสถานถึงเหตุการณ
และบทบาทของเมืองหนองคานในอดีต 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๖

 
 
ภาพที ่๑๐  ระบบความสัมพนัธของเมืองในแองสกลนครกับราชสํานักสยาม พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๓ 

 
การปฏิรูปการปกครองหัวเมือง พ.ศ.๒๔๓๓-๒๔๓๖ 

 
การเมืองการปกครองที่สัมพันธกับราชสาํนักสยามเมื่อถึง พ.ศ.๒๔๓๓ จึงไดเร่ิมมกีาร

เปลี่ยนแปลงจากผลของการพยายามปฏิรูปการปกครองหัวเมืองของราชสํานักสยามสมัย
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กลุมเมืองในแองสกลนครใหอยูภายใตการควบคุมดูแล
ของขาหลวงใหญ คือ พระยาอํามาตยาธบิดี .(หรุน ศรีเพ็ญ) ประจําอยูทีจ่ําปาศักดิ์ซึ่งราชสาํนกั
สยามสงขึ้นมาควบคุมดูแลหัวเมืองลาวภาคตะวนัออกทั้งหมด ขณะเดียวกนัในแองสกลนครเองมี
เมืองทีเ่ปนเมอืงเอกขึ้นตรงตอราชสํานกัสยามอีกหลายเมืองดวย ทัง้นี้เปนไปตามการจัดแบงการ
ปกครองหวัเมอืงชั้นนอกของสยาม๗๓ ทาํใหกลุมเมืองในแองสกลนครไมมีเมืองศนูยกลางที่แทจริง
หรือไมมีศูนยกลางเพียงแหงเดียวหรือเมืองเดียว 

                                                 
๗๓ เมืองตางๆ ในแองสกลนครไดถูกสยามจัดใหอยูในกลุมหัวเมืองลาวพวน โดยมีเมืองหนองคาย

เปนศูนยบัญชาการ ตอมาไดเปล่ียนเปนหัวเมืองลาวฝายเหนือ และมณฑลอุดร ตามลําดับ. ดู มหาสีลา วีระวงศ, 

พระมหากษัตริย
(กรุงเทพฯ) 

สมุหนายก (กรุงเทพฯ) 

พระปทุมเทวาภิบาล (เจาเมืองหนองคาย) 

หัวเมืองเอก 

เมืองบริวารของเมืองเอก 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๗

นอกจากตองอยูภายใตการกํากับดูแลของขาหลวงใหญที่นครจําปาศักดิ์และมีเจา
เมืองคือพระปทุมเทวาภิบาลแลว ราชสาํนักสยามยังสงขาหลวงขึน้มาคอยควบคมุดูแลตางพระ
เนตรพระกรรณอีก ไดแก พระยาสุริยเดชวิเศษฤทธิ์ (จัน อิทนรกาํแหง) ซึง่มาประจําการที่เมอืง
หนองคายใน พ.ศ.๒๔๓๓ เปนศนูยบญัชาการหัวเมอืงลาวฝายเหนือ และตอมาอีกไมนานมกีาร
ปรับปรุงแกไขอีกครั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๔ โดยมีขาหลวงใหญ คือ พระเจาบรมวงศเธอฯ กรมหลวง
ประจักษศิลปาคม๗๔ ข้ึนมากาํกับดูแลหวัเมอืงหนองคายโดยตรงในสถานะศูนยบัญชาการหวัเมือง
ลาวพวน ดังนัน้เมืองหนองคายจงึเปนผูนําของกลุมเมืองและเปนตัวแทนของราชสํานักสยามใน
แองสกลนครดวย 

 

 
ภาพที ่๑๑  ระบบความสัมพนัธของเมืองในแองสกลนครกับราชสํานักสยาม พ.ศ.๒๔๓๓ 

                                                                                                                                            
ประวัติศาสตรลาว, สมหมาย เปรมจิตต, แปล, (เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๕), 
๑๒๑-๑๒๒, ๑๔๐-๑๔๓, ๑๔๕. 

๗๔ พระนามเดิมวา พระองคเจาชายทองกองกอนใหญ ทรงเปนตนราชสกุล “ทองใหญ.” 

พระมหากษัตริย
(กรุงเทพฯ) 

สมุหนายก (กรุงเทพฯ) 

ขาหลวงใหญ 
พระยามหาอํามาตยาธิบดี (หรุน ศรีเพ็ญ) (จําปาศักดิ์) 

ขาหลวงประจําหัวเมืองลาวฝายเหนือ 
พระยาสุริยเดชวิเศษฤทธิ์ (จัน อินทรกําแหง) (หนองคาย) 

หัวเมืองเอก 

เมืองบริวารของเมืองเอก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๘

 

 
 
ภาพที ่๑๒  ระบบความสัมพนัธของเมืองในแองสกลนครกับราชสํานักสยาม พ.ศ.๒๔๓๔-๒๔๓๖ 

 
มูลเหตุจากวกิฤตการณ ร.ศ.๑๑๒ ทาํใหดินแดนลาวทางฝงซายแมน้ําโขงตองอยู

ภายใตอาณานิคมฝร่ังเศส แมน้าํโขงบริเวณแองสกลนครตองกลายเปนเสนพรมแดนและพืน้ที่ริม
ฝงแมน้าํโขงในระยะ ๒๕ กโิลเมตรตองเปนเขตปลอดกําลังทหาร ดังนัน้เมืองหนองคายซึง่เปน
ศูนยกลางบัญชาการของกลุมเมืองในแองสกลนครจึงตองยายออกมานอกเขตดังกลาวตามเงื่อนไข
ในสนธิสัญญาระหวางสยามกับฝร่ังเศส วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๓๖ และตองยุติบทบาทเมอืง
ศูนยกลางลงโดยที่บานเดื่อหมากแขงหรือเมืองอุดรธานถีูกตั้งขึ้นมาทาํหนาที่แทน 

 

พระมหากษัตริย
(กรุงเทพฯ) 

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

ขาหลวงใหญหัวเมืองลาวพวน (หนองคาย) 
กรมหม่ืนประจักษศิลปาคม 

ขาหลวง ๑๑ คน ประจําหัวเมือง ๑๓ เมือง 

เจาเมือง 

นายเสน, นายแขวง 

(หมูบาน) 
ตาแสง, กํานัน, นายบาน, จาบาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๐๙

ระบบสวยกบัสังคมและการเมืองในแองสกลนคร 
 
ระบบสวย มคีวามสาํคัญตอสัมพันธภาพระหวางราชสาํนักสยามกับหัวเมืองชัน้นอก 

ดูผิวเผินเหมือนจะเปนเรื่องของผลประโยชนทางเศรษฐกจิโดยเฉพาะ แตความจรงิแลวเปนรายได
หรือผลประโยชนที่ผูกติดอยูบนความสัมพนัธเชงิอํานาจทางการเมืองการปกครอง และสงผลตอ
สภาพสังคมของเมืองดวย ความสาํคัญของระบบสวยตอการเมอืงการปกครองของเมืองในแอง
สกลนคร ไดแก การควบคุมกําลังคนและความสมัพนัธทางการเมอืงระหวางผูปกครองทองถิ่นกับ
ราชสํานกัสยาม 

ความตองการผลิตผล ส่ิงของจากหวัเมืองในรูปของสวย ทําใหราชสํานักตองเขามาทํา
สํามะโนประชากรของแตละเมืองดวยการ “สักเลก” เพื่อใหทราบจํานวนกาํลังคนหรือแรงงานใน
การผลิตที่ชัดเจน ดังไดกลาวมาแลวในหวัขอการควบคมุกําลงัคน เลก ก็คือไพรที่ตองเสียสวย
นั่นเอง เมื่อมีการสักเลกแลวทาํใหผูคนในแองสกลนครตองมีเมืองสงักัด และเขาเปนเลกในกอง
ตางๆ ไดแก กองเจาเมือง กองอุปฮาด กองราชวงศ และกองราชบุตร 

ในดานความสัมพันธระหวางกลุมผูปกครองทองถิ่นกับราชสํานกัสยามแลว ตองถือวา
อยูบนพื้นฐานของระบบสวยเปนสําคัญ เพราะเจาเมืองและกรมการของแตละเมืองมกัจะเปนผูรวม
กอต้ังเมืองและมีอิทธพิลบารมีมากที่สุดในเมืองนัน้ๆ ทางราชสํานักจะตองปกครองผูคนและเมือง
ผานกลุมผูนาํเหลานี้ ระบบสวยเปนการแบงปนผลประโยชนของเมอืงระหวางเมืองหลวงกับกลุม
ผูนําทองถิ่น เพราะเจาเมืองกรมการสมัยนั้นยังไมมีเงนิเดือนหรือเบี้ยหวัด การสงสวยใหแกเมือง
หลวงเปนการยอมรับอํานาจและการตอบแทนที่ราชสํานักรับรองความเปนเมือง และทรงแตงตั้ง
ตําแหนงอาญาสี่ของแตละเมืองพรอมกับพระราชทานสงเครื่องประกอบยศขึ้นมาให 

ยกตัวอยางเครื่องประกอบยศที่ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทาน แตงตั้งเจาเมืองและ
กรมการในตาํแหนงอาญาสีข่องเมืองสกลนคร ในคราวที่ทรงแตงตั้งพระยาประเทศธาน ี (คํา) เปน
เจาเมือง เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๑ มดีังนี ้

 
คนโฑเงนิถม  ๑ ใบ 
ขันหมากเงิน  ๑ ใบ 
เครื่องถมสํารับ ๑ 
กระบี่เงนิ  ๑ เลม 
ปนคาบศิลา  ๑ กระบอก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๐

 
สวนตําแหนงอุปฮาดและราชวงศ เมืองสกลนคร ไดรับพระราชทานเครื่องประกอบยศ

ตําแหนงละ ๒ อยาง คือ ถาดหมากและคนโฑสาํรับ ๑๗๕ 
 
การพระราชทานเครื่องประกอบยศในคราวแตงตั้งเจาเมอืงและกรมการ จะถือวาเปน

การแลกเปลี่ยนกับส่ิงของสวยที่จัดสงไปใหเมืองหลวงก็ได แตคงไมใชการแลกเปลี่ยนในเชงิ
เปรียบเทยีบมลูคาสิ่งของหรือเทียบความคุมคา การสงสวยหมายถงึการยอมรับอํานาจของเมือง
หลวง และการพระราชทานเครื่องประกอบยศก็เปนการรับรองสถานภาพของเมืองนัน้ๆ จากราช
สํานัก ดังนัน้สวยจึงเปนสือ่สัญลักษณของอํานาจทางการเมืองการปกครองของเมืองหลวงตอหัว
เมืองชัน้นอกเหลานี้ ทั้งการผูกพนักับกลุมผูปกครองของเมืองและการควบคุมกําลงัคนในเมืองดวย 

 
การควบคุมกาํลังคนและการสกัเลก 

 
ประชากรของเมืองในแองสกลนครในเวลานี้แบงออกตามการกาํกับดูแลของคณะ

อาญาสี่ เปนกองเจาเมือง กองอุปฮาด กองราชวงศ และกองราชบุตร ตามลําดับ เพือ่สะดวกในการ
ควบคุมผูคนทีเ่พิ่มข้ึนอยางรวดเร็วจากการอพยพเขามาจากภายนอก และเพื่อการเกณฑแรงงาน
และการเก็บภาษีหรือสวยใหแกเจาเมืองกรมการของเมืองนัน้ๆ และจัดสงใหแกเมอืงหลวง ดงั
รายละเอยีด ดังนี ้

 
เจาเมือง กองเจาเมืองควบคุมเลก-ไพร ๕๐๐ คนขึน้ไปไมมีกําหนด 
อุปฮาด กองอุปฮาดควบคุมเลก-ไพร ๕๐๐-๑,๐๐๐ คน 
ราชวงศ กองราชวงศควบคุมเลก-ไพร ๔๐๐-๕๐๐ คน 
ราชบุตร กองราชบุตรควบคุมเลก-ไพร ๓๐๐-๔๐๐ คน 
แตละกองมนีายกอง ๑ คน ปลัดกอง ๑ คน คอยดูแลกาํลังพล๗๖ 
 

                                                 
๗๕ สุรัตน วรางครัตน, บรรณาธิการ, ตํานานพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับพระยาประจันต

ประเทศธานี (โงนคํา พรหมสาขา ณ สกลนคร), ๑๕-๑๖. 
๗๖ บุญชวย อัตถากร, ประวัติศาสตรภาคอีสานและเมืองมหาสารคาม (พิมพเนื่องในงาน

พระราชทานเพลิงศพ นางอารีรัตน อัตถากร ณ เมรุววัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๑๖), ๓๖-๓๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๑

การจัดสรรประชากรออกเปนกองใหเจาเมอืงกรมการภายในแตละเมืองควบคุม โดยที่
ราชสํานกัรอรับผลประโยชนไมวาจะเปนแรงงานหรือผลิตผล เชน สวย บรรณาการ ไมเพียงพอและ
ไมสามารถรับประกันรายไดที่จะเกิดขึ้นได ดังนั้นจงึตองเขามาทําบัญชีสํามะโนประชากรของแตละ
เมืองเพื่อใหทราบจํานวนคนที่แทจริงและรับประกันรายไดที่จะไดรับ ชวงระยะเวลาหลังจาก
สงครามเจาอนุวงศและการอพยพของผูคนจํานวนมากเขามายงัพืน้ทีแ่องสกลนคร ราชสํานัก
สยามปลอยใหเจาเมืองกรมการของแตละเมืองจัดการดูแลประชากรกนัเองเปนสาํคัญในชวงแรก 

เมื่อราชสํานักสยามปลอยใหเจาเมืองกรมการของแตละเมืองจัดการดูแลประชากร
กันเอง ปรากฏวาเกิดปญหาการแบงสรรควบคุมผูคนและจํานวนสวยที่สงไปยังกรุงเทพฯ จึงมีการ
ปรับปรุงแกไขการควบคุมกาํลังคนโดยการจัดทําสํามะโนประชากรหรอืการสักเลกเพิ่มอีกหลาย
คร้ังในเวลาตอมา การปรับปรุงการสักเลกเริ่มต้ังแตทศวรรษ พ.ศ.๒๓๙๐ เปนตนมา แตมีการสัก
เลกครั้งใหญในชวง พ.ศ.๒๔๐๒-๒๔๐๗ ซึง่เปนการสาํรวจประชากรภายหลังการทําสนธิสัญญา
การคากับอังกฤษและชาติตะวันตกอื่นๆ เพื่อใหทราบจํานวนเลกและผลิตผลจากสวยที่แนนอน
และมีประสิทธิภาพมากขึน้ การเขามาสักเลกในทีร่าบสูงโคราชและหัวเมืองลาวตะวันออกของ
สยาม๗๗ ในชวงปตางๆ มีดงันี ้

๑. พ.ศ.๒๓๗๒ มีการขึ้นมาสักเลกในเขตอีสานตอนลาง ตั้งกองสักเลกอยูที่บานจุดปะ
ไท เขตเมืองสขีรภูมิ  

๒. พ.ศ.๒๓๘๐ ข้ึนมาสกัเลกในเขตอีสานตอนกลางบริเวณลุมน้าํชี น้าํปาว ตั้งกองสัก
เลกอยูทีเ่มืองกาฬสนิธุและเมืองหนองหาน๗๘ 

๓. พ.ศ.๒๓๘๙ ประกาศสักเลก๗๙ 
๔. พ.ศ.๒๓๙๐ โปรดเกลาฯ ใหพระยาราชวรานุกูลเปนแมกองสกัเลก ข้ึนมาสักเลก

แถบเมืองนครพนม การสํารวจประชากรครั้งนี้ไดแบงประเภทของเลกออกอยางละเอียดทําใหทราบ
                                                 

๗๗ การเขามาสักเลกในเขตหัวเมืองลาว-ที่ราบสูงโคราช ปรากฏหลักฐานครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๓๖๗ 
ซึ่งเปนปแรกในรัชกาลสมเด็จพระนั่งเกลาฯ (พ.ศ.๒๓๖๗-๒๓๙๔) มีพระสุริยภักดี (ปอม อํามาตยกุล) เปนแม
กองสักเลก ตั้งกองสักเลกอยูที่เมืองกาฬสินธุ เมืองรอยเอ็ดและเมืองสุวรรณภูมิ ภารกิจยังไมเสร็จเรียบรอยก็เกิด
สงครามเจาอนุวงศฯ เสียกอน เมื่อ พ.ศ.๒๓๖๙ บรรดาขุนนางขาราชการในกองสักเลกถูกฆาตายหมด ยกเวนแม
กองสักเลกเพราะมีมารดาเปน”ลาว” การสักเลกครั้งนี้ถือเปนมูลเหตุหนึ่งของสงครามตอตานราชสํานักสยาม 

๗๘ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๑๙๙ (พ.ศ.๒๓๘๐) เลขที่ ๑, “ราง
สารตราเจาพระยาจักรีฯ ถึงเจาเมืองหนองคาย เจาเมืองหนองหาร.” 

๗๙ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๘ (พ.ศ.๒๓๘๙) เลขที่ ๑๔๔, 
“หมายประกาศ ประกาศสักเลก.” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๒

จํานวนเลกฉกรรจที่สามารถเปนแรงงานการผลิตและสงสวยของเมืองนครพนมที่ชัดเจนขึ้น ทราบ
จํานวนเลกทีย่ายออกหรือตาย และจํานวนคนที่ไมไดข้ึนทะเบียนเปนเลกฉกรรจแตเปนประชากรที่
อาศัยรวมอยูในเมืองดวย เชน พระสงฆ สามเณร ขาพระ ชรา พิการ เปนทาวเพี้ยหรอืทาส เปนตน 

 
ตารางที่ ๒  สํามะโนประชากร (ชาย) ของเมืองนครพนม พ.ศ.๒๓๙๐ 
 

ประเภท จํานวน (คน) 
พระสงฆ, สามเณร ๕๓๓ 
ขาพระ ๑๓๓ 
ฉมบ๘๐ ๓๕ 
ชรา, พิการ ๒๔๘ 
ทาวเพยี ๓๐๖ 
ทาส, เชลย ๑๘๗ 
ไปทุกขยากตางเมือง ๑๔๐ 
ฉกรรจเดิมที่ยงัมีชีวิต ๘๘๙ 
ฉกรรจที่ข้ึนทะเบียนใหม ๓๖๔ 

รวมจาํนวนในวันสํารวจ ๒๘๓๕ 
ยายไปเมืองเรณูนคร ๑๗๑ 
ยายไปเมืองอรัญประเทศ ๘๒ 
ตาย ๔๖๐ 

รวมจาํนวนทีแ่ทงจําหนาย ๗๑๓ 
รวมจาํนวนเลกฉกรรจ (ไพรสวย) ๑๒๕๓ 

 
ที่มา : สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขที่ ๑๕๙, 
“บัญชีสวยเรวเมืองนครพนม.” 

 

                                                 
๘๐ ฉมบ ในภาษาเขมร แปลวา หมอตําแย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๓

๕. พ.ศ.๒๓๙๒ เจาพระยาบดินทรเดชามีคําสัง่ใหนายชํานาญ นายเวรมหาดเลก็
ข้ึนมาทําการสกัเลกในเขตอีสานตอนกลางและเขตแองสกลนคร ตั้งกองสกัเลกที่เมืองสกลนคร 
เมืองนครพนม เมืองกาฬสินธุ และเมืองอบุลราชธาน ี

๖. พ.ศ.๒๓๙๖ พระราชวรินทราลักษณเปนขาหลวงมาชาํระและเรงรัดสวยหวัเมือง
ลาวตะวันออกและเขมรปาดง คร้ังนี้ไดมีการกําหนดอัตราใหเจาเมืองกรมการตองจาย
คาธรรมเนียมใหแกขาหลวงดวย๘๑ 

๗. พ.ศ.๒๔๐๒-๒๔๐๗ มีการสํารวจและสักเลกครั้งใหญในที่ราบสงูโคราชและรวมทั้ง
บริเวณแองสกลนครดวย๘๒ โดยเจาพระยากาํแหงสงคราม (แกว) เจาเมอืงนครราชสีมา เปนแมกอง
สักเลก ทําใหราชสํานกัทราบจํานวนคนทีช่ัดเจนขึ้น และปรากฏวาในแตละเมืองมีจาํนวนเลกเพิม่
มากขึ้นตามบญัชีเลก๘๓ 

 
ตารางที่ ๓  จํานวนเลกของเมืองในแองสกลนคร ระหวาง พ.ศ.๒๔๐๒-๒๔๐๗ 
 

เมือง จํานวนเดิม พ.ศ.๒๔๐๒-๒๔๐๗ เพิ่มขึ้น 
หนองคาย ๑,๗๖๔ ๔,๙๒๙ ๓,๑๖๕ 
โพนพิสัย ๕๒๙ ๑,๗๘๔ ๑,๒๕๕ 
นครพนม ๑,๗๑๗ ๕,๖๑๖ ๓,๘๙๙ 
ไชยบุรี ๓๖๔ ๑,๑๒๓ ๗๕๙ 
ทาอุเทน ๕๒๙ ๒,๗๗๑ ๒,๒๔๒ 
อาฑมาต, อาจสามารถ ๑๘๑ ๔๕๐ ๒๖๙ 
รามราช ๔๙ ๑๕๒ ๑๐๓ 
เรณูนคร, เว ๖๒๐ ๑,๓๕๐ ๗๓๐ 
                                                 

๘๑ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๑๗๔, “คัด
บอกเมืองนครพนม เร่ืองใหชําระเลกสวยเมืองนครพนมและเมืองที่ขึ้นตอเมืองนครพนม.” ; จดหมายเหตุรัชกาลที่ 
๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๑๘๒/๒, “หนังสือพระยาราชวรานุกูลถึงพระจันทสุริยวงศ เร่ืองใหชําระเลก
ขาพระธาตุพนมที่ตกคาง.” ; จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๑๘๒/๓, “หนังสือพระยา
ราชวรานุกูลถึงกรมการเมืองนครพนม เร่ืองใหชําระบัญชีเลกขาพระธาตุพนม.” 

๘๒ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๐ (พ.ศ.๒๔๐๑) เลขที่ ๑๔๑/๒, 
“จดหมายแจกหนังสือพิมพ เร่ืองตั้งแมกองสักเลก ไปสักเลกหัวเมืองลาว จ.ศ.๑๒๒๐-๑๒๒๖.” 

๘๓ ธีรชัย บุญมาธรรม, ประวัติศาสตรสังคมอีสานตอนบน พ.ศ.๒๓๑๘-๒๔๕๐, ๑๔๔-๑๔๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๔

อากาศอํานวย ๑๔๒ ๓๙๑ ๒๔๙ 
มุกดาหาร ๑,๗๗๓ ๗,๕๑๓ ๕,๗๔๐ 
หนองสูง ๑๓๗ ๖๒๘ ๔๙๑ 
สกลนทวาป, สกลนคร ๒,๕๙๓ ๖,๕๗๖ ๓,๙๘๓ 
กุสุมาลยมณฑล ๖๐๘ ๑,๕๕๒ ๙๔๔ 
พรรณานิคม ๑๗๙ ๕๕๗ ๓๗๘ 
วานรนิวาส ๑๑๕ ๓๙๓ ๒๗๘ 
หนองหาร ๕๔๓ ๒,๒๘๓ ๑,๗๔๐ 
เชียงคาน ๔๔๘ ๗๘๐ ๓๓๒ 
(รวม) ๑๒,๒๙๑ ๓๘,๘๔๘ (๒๖,๕๕๗) 

 
ที่มา : ปรับปรุงจาก สํานกัหอสมุดแหงชาติ, หมูจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๑-๑๒๒๖, 
เลขที่ ๒๐๒, “บัญชีสักเลกหวัเมืองลาวฝายตะวนัออก.” 

 
ราชสํานกัสยามมีการประนปีระนอมกับเจาเมืองกรมการของแตละเมืองดวยการ

จัดสรร”เลกยก”เพื่อใหเจาเมืองกรมการเรยีกเก็บผลประโยชนและใชแรงงานไดเปนสวนตัว๘๔ โดย
ไมเบียดบังจาํนวนเลกคงเมอืงที่ตองทําหนาที่ผลิตหรือเปนแรงงานและหาสวยสงใหแกเมืองหลวง 
แตในทางปฏิบัติแลวนับวาเกิดปญหาความไมชัดเจนและการจัดการอยูมาก ถงึแมทางการจะ
พยายามเขามาควบคุมแทรกแซงแตอํานาจสวนใหญยังคงอยูที่เจาเมอืงกรมการ ผลประโยชนและ
ขอมูลตางๆ ที่ทางการไดรับยังคงผานบรรดาผูปกครองทองถิน่เหลานี ้ ซึ่งสวนมากแลวจะเปนผูนาํ
กลุมหรือวงศตระกูลที่กอต้ังเมืองมาตั้งแตเร่ิมแรก ทาํใหมีอิทธพิลบารมีมาก 

ความสัมพันธของระบบสวยกับการควบคมุกําลงัคนกรณีเมืองสกลนคร พบวา เมือง
สกลนครรับผูกผลเรวสวย (หมากแหนง) มีเลกฉกรรจ ๓,๐๐๐ คน ใหผูกสวย ๒,๐๐๐ คน ยกใหเจา
เมืองกรมการ ๑,๐๐๐ คน เลกผูกเรวคนละ ๕ ชั่ง ปหนึง่เปนผลเรว ๒๐๐ หาบ สวนเลกยกจาํนวน 
๑,๐๐๐ คนนัน้ เจาเมืองกรมการไดจัดแบงเลกกนัดังนี ้ เจาเมืองได ๖๐ คน อุปฮาดได ๕๐ คน 
ราชวงศได ๔๐ คน ราชบุตรได ๓๐ คน ผูชวยได ๒๐ คน กรมการรองลงไป ๘ ตาํแหนง คือ เมอืง

                                                 
๘๔ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๙ (พ.ศ.๒๔๑๐) เลขที่ ๓๔๔/๒, 

“รางตรานยอเจาพระยาภูธราภยัฯ ถึงพระพิไสยสุรเดชเจาเมืองโพนพิไส และพระไชยราชวงศาเจาเมืองชัยบุรี 
เร่ืองใหแบงทาวเพี้ยและตัวเลก.” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๕

แสน เมืองจนัไดคนละ ๑๕ คน ซาเนตร ซานนทไดคนละ ๑๐ คน เมืองขวา เมืองซายไดคนละ ๘ 
คน กรมการผูนอยลงไปไดคนละ ๓ คนบาง ๔ คนบาง เลกยกหรือเลกทนายนี้ตองเสยีเงนิประจําป
ใหกรมการผูนายของตนคนละ ๔ บาทตอป๘๕ 

นอกจากนีย้ังมีปญหาเรื่องเลกกองนอกและเลกเขยสูอีกทีท่างการไมสามารถทราบ
จํานวนที่แนนอนได และก็เปนปญหาการเรียกเก็บสวยของแตละเมืองดวย มาตรการที่ราชสํานกั
สยามใชแกไขปญหามทีั้งการลดและยกเลิกหนี้สวยที่คงคางของแตละเมือง และการแกกฎระเบียบ
การเรียกเก็บทัง้กรณีเลกกองนอก เลกเขยสู และเปลี่ยนแปลงจาํนวนพกิัดภาษีสวยของเลกแตละ
คน๘๖ 

 
ตารางที่ ๔  การแบงผลประโยชนจากเลก (ไพรสวย) ระหวางเจาเมืองกรมการกับราชสํานกั 

 
พ.ศ.๒๓๘๘ พ.ศ.๒๓๙๓ เมือง 

เลก (ไพรสวย) เลกยก ราชสํานัก เลก (ไพรสวย) เลกยก ราชสํานัก 
สกลนคร ๓,๑๖๙ ๒,๑๖๙ ๑,๐๐๐ ๒,๕๘๙ ๘๖๙ ๑,๗๒๐ 
กุสุมาลย ๖๗๙ ๔๒๙ ๒๕๐ ๖๕๙ ๒๒๙ ๔๓๐ 
เรณูนคร ๕๙๕ ๓๙๕ ๒๐๐ ๖๖๒ ๒๒๒ ๔๔๐ 
อาฑมาต ๒๐๔ ๑๒๙ ๗๕ ๗๐๖ ๒๓๖ ๔๗๐ 
รามราช ๖๕ ๔๐ ๒๕ ๙๑ ๓๑ ๖๐ 

 
ที่มา : สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๙, เลขที ่๑๕๙, “บัญชีเรวสวย,” 
; จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๑๖, เลขที่ ๒๕. 

 
                                                 

๘๕ สุรัตน วรางครัตน, บรรณาธิการ, ตํานานพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับพระยาประจันต
ประเทศธานี (โงนคํา พรหมสาขา ณ สกลนคร), ๑๖-๑๗. 

๘๖ การศึกษาเรื่องสวยโดยตรงนั้นมีผูศึกษาไวแลว โปรดดูรายละเอียดใน ธีรชัย บุญมาธรรม, “การ
เก็บสวยในหัวเมืองลาวฝายตะวันออกในชวงตนรัตนโกสินทร,” วารสารธรรมศาสตร ๑๒ (ธันวาคม ๒๕๒๖) : 
๑๕๔-๑๖๕; บุญรอด แกวกัณหา, “การเก็บสวยในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน พ.ศ.๒๓๒๕ – ๒๔๑๑” 
(วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๑๘); Junko Koizumi, “The Commutation of Suai from Northeast Siam in the Middle of the 
Nineteenth Century,” Journal of Southeast Asian Studies 23 (2) : September, 1992. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๖

กฎหมายและฮีตคอง 
 
กฎหมายที่ใชควบคุมสังคมของเมืองในแองสกลนครในเวลานี้ ยังเปนกฎหมายที่มมีา

ตั้งแตสมัยอาณาจักรลานชาง (ตัง้แต พ.ศ.๒๑๐๓ เปนตนมา) ซึง่เปนกฎหมายทีใ่ชกับสังคมลาน
ชางโดยทัว่ไป ออกและบังคับใชโดยราชสํานักหรือศูนยกลางของอาณาจักรทัง้ทีห่ลวงพระบางและ
ตอมาที่เวียงจนัทน รวมถงึที่จาํปาศักดิด์วย ปรากฏหลักฐานกฎหมายเกาของลาวที่ไดรับการ
ปริวรรต ไดแก กฎหมายโพธิสาลราช (โคสาราษฎร) อาณาจกัรหลักคํา คองคดัคํา และมนู
ธรรมศาสตร(กฎหมายเกาของลาว) เปนตน แตที่พบและเชื่อวามีใชในเขตแองสกลนคร ไดแก 
กฎหมายพิจารณาอาณาจักรและธรรมจักรเทียบกนั และกฎหมายหนองบัวลาํภูฉบับบานเหลาหมี  

กฎหมายพิจารณาอาณาจักรและธรรมจักรเทียบกนั๘๗ ปริวรรตเปนภาษาไทยปจจุบนั
โดยอาจารยจารุบุตร เรืองสุวรรณ เดิมนั้นภาษาที่ใชนาจะเปนภาษาลาวหรืออักษรตัวธรรม โดยใช
ในพืน้ที่ตัง้แตลานนา ลานชางและที่ราบสูงโคราช โดยเฉพาะแถบแองสกลนคร ในชวงสมัยพทุธ
ศตวรรษที่ ๒๒-๒๔ (อยุธยาตอนกลาง-ตนรัตนโกสนิทร) เชื่อวานาจะตราขึ้นในสมัยพระเจาโพธิ
สาลราช (พ.ศ.๒๐๖๓-๒๐๙๐) เมื่อพิจารณาเนื้อหาแลวกฎหมายฉบับนี้มีสาระสําคัญคลายกับ
กฎหมายโคสาราษฎร ซึ่งตราขึ้นในรัชสมยัพระเจาโพธิสาลราช (พ.ศ.๒๐๖๓-๒๐๙๐) และตอมาใน
รัชสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราชซึ่งเปนราชโอรสและไดครองราชยทั้งลานนาและลานชางดวย 
พระองคนาจะไดนํากฎหมายดังกลาวมาใชในอาณาจักรลานชางรวมทั้งแองสกลนครดวย 

กฎหมายหนองบัวลาํภู ฉบับบานเหลาหม๘ี๘ ปริวรรตเปนภาษาไทยปจจุบันโดย 
ร.ต.ต.สุวรรณ นันทจักร จารดวยอักษรไทนอย ภาษาลาว เชื่อวานาจะตราขึ้นภายหลัง พ.ศ.๒๓๒๒ 
มาแลว และใชในเขตพื้นที่อีสานตอนบนหรือเมืองแถบแองสกลนคร ชวงเวลาที่นาํใชกฎหมายนี้อยู
ในชวง พ.ศ.๒๓๒๒-รัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว หรือชวงที่สยามเริ่มเขามามี
อํานาจในหัวเมืองลาวบริเวณดังกลาวนี ้ กฎหมายฉบับนี้พบที่บานเหลาหม ี ตําบลเหลาหมี อําเภอ
ดอนตาล จังหวัดมกุดาหาร ชาวบานแถบนี้มีประวัตวิาอพยพมาจากเมืองหนองบัวลําภู เชื่อวา
นาจะไดนํากฎหมายนีม้าดวย จึงเรียกวา”กฎหมายหนองบัวลาํภู”  

                                                 
๘๗

 จารุบุตร เรืองสุวรรณ, “กฎหมายอาณาจักรและธรรมจักรเทียบกัน,” ใน เชิดชูเกียรติ ฯพณฯ 
จารุบุตร เรืองสุวรรณ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๒๗), ๑๙๙-๒๑๔. 

๘๘
 ร.ต.ต.สุวรรณ นันทจักร, ถอดความ, “กฎหมายหนองบัวลําภูฉบับบานเหลาหมี,” ใน อรรถ 

นันทจักร, กฎหมายภาคอีสานจากเอกสารประเภทใบลาน (อุบลราชธานี : โรงเรียนอํานาจเจริญ, ๒๕๓๑), ๑-
๑๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๗

ถึงแมวากฎหมายนี้จะเชื่อวานาํมาจากเมอืงหนองบวัลําภูซึ่งเปนกลุมของพระวอพระ
ตาที่แยกตวัออกมาจากราชสํานักเวียงจนัทนก็ตาม แตจากเนื้อหาแลวกฎหมายฉบับนี้นาจะไดทํา
ข้ึนภายหลังทีส่ยามเขามามอิีทธิพลในที่ราบสูงโคราชและหัวเมืองลานชางแลว ตั้งแต พ.ศ.๒๓๒๒ 
เพราะมเีนื้อหาหลายสวนทีค่ลายกับกฎหมายตราสามดวง เชื่อวานาจะไดคัดลอกและดังแปลงมา
จากกฎหมายตราสามดวงของสยาม โดยเฉพาะพระอยัการเบ็ดเสร็จ วาดวยบทลงโทษผูกระทํา
ความผิด เชน ขับเกวียนไปเหยียบขาวกราที่เปนตนเปนรวงแลว ถกูปรับเปนววัหรือควาย ๑ ตวั กับ
เงินเทาคาเกวยีน ๑ เลม เปนตน 

จะเหน็ไดวา กฎหมายทีพ่บและเชื่อวามีใชในแองสกลนครในชวงตนรัตนโกสนิทร มี
พื้นฐานมาจากกฎหมายของลานชาง และไดมีอิทธิพลของกฎหมายจากสยาม-กฎหมายตราสาม
ดวงเขามาแทรกดวย ดังเหน็ไดจากกฎหมายหนองบัวลําภูฉบับบานเหลาหมี ทัง้นีเ้พราะอาณาจกัร
ลานชางไดตกเปนประเทศราชของสยาม ตั้งแต พ.ศ.๒๓๒๒ เปนตนมา และภายหลัง พ.ศ.๒๓๗๑ 
เชื่อวานาจะยงัคงใชกฎหมายดังกลาวนี้ในหัวเมืองลาวตอมาอีกจนถงึสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ควบคูกับการปกครองของเมืองในระบบอาญาสี ่ อยางไรกต็ามใน
ระหวางนั้นราชสํานกัสยามไดพยายามเขามาเปลี่ยนแปลงกฎหมายและจารีตใหเปนแบบสยาม
มากขึ้น จะเหน็ไดจากการพยายามปรับฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ซึ่งเปนธรรมเนียมลานชางใหเปน ฮีต ๑๒ 
คอง ๒๔๘๙ เปนกฎหมายที่ตราข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั 

 
ระยะเวลาตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖ การเมืองและสังคมของเมืองในแองสกลนครมี

ความสัมพันธกัน เพราะมูลเหตุของการเกดิชุมชนและพฒันาเปนเมืองมาจากเงื่อนไขทางการเมือง
และเศรษฐกิจเปนสําคัญ เมืองคือการใชอํานาจทางการเมืองการปกครองควบคุมกําลังคนในพืน้ที่
แหลงทรัพยากรเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ทําใหสังคมของเมืองในชวงนี้อิงอยูกับการเมือง ซึ่ง
เปนสถานการณทางการเมืองและสภาพสงัคมของเมืองหลังจากราชสํานักเวียงจันทนซึ่งเปน
ศูนยกลางของกลุมเมืองบริเวณนี้ลมสลาย และเปนระยะกอนที่จะถกูจัดการปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาลซึง่นําไปสูการเปนสวนหนึ่งของรัฐอาณาจกัรสยาม  

ชุมชนหมูบานที่เกิดขึ้นจากการอพยพของผูคนจํานวนมากเขามาในชวงเริ่มแรก
ภายหลงัสงครามเจาอนวุงศ ไดกระจายตวัตั้งถิน่ฐานตามทําเลที่เหมาะสมตามแหลงทรัพยากรใน
พื้นที่ เมื่อมผูีคนมากขึ้นและเริ่มทาํการผลิตจึงไดรับการแตงตั้งยกสถานภาพขึน้เปนเมอืงในเวลา

                                                 
๘๙ อรรถ  นันทจักร.  “กฎหมายอีสานกับการเปลี่ยนแปลงตามจารีตและประเพณีนิยมราชสํานัก

กรุงเทพฯ,” ศิลปวัฒนธรรม ๗, ๕ (มีนาคม, ๒๕๒๙) : ๗๑-๗๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๑๘

ตอมา โดยการรับรองจากราชสํานักสยามทําใหเจาเมอืงกรมการมีอํานาจในการควบคุมผูคนและ
พื้นที่แหลงทรพัยากรสําหรับการผลิตของเมืองและสงเปนสวยแกราชสํานัก ขณะเดียวกนัก็มี
ความสัมพันธกับเมืองใหญและเมืองใกลเคียงในพื้นที่ดวย โดยรวมตัวกันเปนกลุมเมือง ตอมาได
ขยายตัวเติบโตขึ้นตามลําดบั แตละเมืองมีอํานาจตอรองมากขึ้นทั้งกบัสวนกลางและกับราชสาํนกั
เพราะจาํนวนประชากรทีเ่พิม่ข้ึนและความสามารถในการสงสวย  

สวนเมืองที่ตั้งขึ้นกอนสงครามเจาอนุวงศ สวนใหญเปนเมืองทีม่ีมาตัง้แตสมัยลานชาง
แลว ไดแก เมอืงนครพนม เมืองสกลนคร เมืองมุกดาหาร และเมืองหนองหาน ในชวงหลังสงคราม
นี้ไดฟนตวัขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อชุมชนที่เกิดใหมไดรับการยกสถานภาพขึน้เปนเมืองบรรดาเมอืง
เกาเหลานี้ไดกลายเปนเมืองศูนยกลางหรือเมืองหลกัของกลุมเมืองที่เกดิใหม มีความสัมพันธกัน
แบบเมืองใหญกับเมืองเลก็หรือเมืองศนูยกลางกับเมืองบริวาร เมื่อเมืองในพืน้ที่แองสกลนคร
ขยายตัวเติบโตเมืองศูนยกลางเหลานี้ซึง่เปนทัง้ตลาดและมีศาสนสถานสําคัญประจาํเมือง ไดมี
บทบาทเปนศูนยกลางของการเมืองการปกครองและสังคมของกลุมเมอืงดวย 

การเมืองและสังคมของเมืองเปนการควบคุมผูคนและเกี่ยวของกับเปาหมายทาง
เศรษฐกิจ มีการคํานวณผลผลิตหรือรายไดจากจํานวนไพรสวยหรือเลก การใชอํานาจทางการเมอืง
การปกครองในการเกณฑแรงงานเพื่อทาํการผลิตหรือเปนกาํลังคนของเจาเมืองกรมการหรือราช
สํานัก ในบทตอไปจะไดกลาวถึงเศรษฐกิจของเมืองในแองสกลนครในระหวาง พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖ 
ซึ่งมีความสัมพันธกับการเมอืงและสังคมของเมืองจากทีก่ลาวแลวในบทนี้ดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๑๙ 

 
 

บทที่ ๔ 
 

เศรษฐกิจของเมืองในแองสกลนคร พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖ 
 

เศรษฐกิจของเมืองในแองสกลนคร ตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖ มีการฟนตวัและ
พัฒนาเปลีย่นแปลงตามลําดับ ในชวงเริ่มแรกที่มีผูคนอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มจาํนวนประชากร
หลังจากที่ถูกกวาดตอนออกไปจากสภาวะสงคราม ทําใหเมืองตางๆ เร่ิมมีแรงงานหรือกําลงัคนอกี
คร้ัง เมื่อผูคนเหลานัน้ตั้งหลักแหลงเกิดเปนชุมชนและไดรับการยกสถานะขึ้นเปนเมืองโดยผูกพัน
กับราชสํานักสยามผานระบบสวย ทาํใหมีการกระจายตัวของเมืองออกไปควบคุมแหลงทรัพยากร
เพื่อจัดหาสิ่งของสงเปนสวย ทั้งของปา เขาหนังสัตว ผลเรว และการรอนทองตามแหลงน้ํา ตอมา
เมื่อมีการขยายตัวของเศรษฐกิจแบบตลาด ตั้งแต ทศวรรษ ๒๓๙๐ เปนตนมา๑ ความตองการ
ส่ิงของสวยที่เปลี่ยนไปจากสิ่งของทีห่าไดจากแหลงธรรมชาติหรือประเภทของปามาเปนสิ่งของที่
ตองใชแรงงานในกระบวนการหรือกิจกรรมการผลิต๒ เปนปจจัยกระตุนใหมกีารทําเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนมากขึ้น สงผลใหเมืองขยายตัวและเติบโต ในขณะเดียวกนัการ
แลกเปลี่ยนและการคาของเมืองในแองสกลนครไดกลับมาหมุนเวียนอีกครั้ง ทัง้การติดตอกับสยาม
หรือลุมแมน้าํเจาพระยาและกับเขตอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศส 

 
สภาพเศรษฐกิจของเมืองหลังสงครามเจาอนุวงศ 

 
สภาวะสงครามสงผลตอเศรษฐกิจของเมืองในแองสกลนคร ทั้งสงครามเจาอนุวงศ 

(พ.ศ.๒๓๖๙-๒๓๗๐) และสงครามระหวางสยามกบัเวยีดนามที่มีระยะเวลาตอมาอีกกวาทศวรรษ 
(พ.ศ.๒๓๗๖-๒๓๙๐)๓ กิจกรรมการผลติของชาวเมืองตองหยุดไปเพราะประชาชนถูกกวาดตอน
                                                 

๑ ชาญวิทย เกษตรศิริ และกัณฐิกา ศรีอุดม, บรรณาธิการ, ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม ๒ 
(กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๔๗), (๑๒). 

๒ ศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล, หาอยูหากิน เพื่อคาเพื่อขาย เศรษฐกิจไทยรัตนโกสินทรตอนตน 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๔), ๖๒. 

๓ วอลเตอร เอฟ เวลลา, เมืองไทยในสมัยรัชกาลที่ ๓, ม.ล. อมร คเนจร,  แปล, (พิมพเปนอนุสรณ
ในงานพระราชทานเพลิงศพพระชาติตระการ (ม.ร.ว.จิตร คเนจร) ณ วัดเทพศิรินทราวาส, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๑). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๐

เปนเชลยหรือตองถูกเกณฑเปนทหาร การแลกเปลี่ยนและการคาขายที่เคยคึกคกัในสมัยลานชาง
ตองซบเซาลงเพราะความขัดแยงทางการเมือง ผูคนตางแตกหนีภัยสงครามหลบซอนตามปาเขา
โดยเฉพาะตามหัวเมืองทางฝงซายแมน้าํโขงฟากตะวนัออกที่ติดตอกบัเขตแดนเวียดนาม๔ 

ความสงบภายหลงัสภาวะสงครามทาํใหเศรษฐกิจของเมืองเริ่มกลับมาฟนตัวอกีครั้ง 
ทั้งการผลิตและการคาขาย ซึ่งเมืองในแองสกลนครเคยเปนแหลงผลติที่สําคัญและเปนบริเวณทีม่ี
การแลกเปลี่ยนและการคาขายมาตั้งแตสมัยอาณาจักรลานชาง (ประมาณพทุธศตวรรษที่ ๒๑-
๒๒)๕ อยางไรก็ตาม การหมนุเวยีนของสินคายังมมีาอยางตอเนือ่งแมจะมีสภาวะซบเซาจาก
สงครามในบางชวงเวลาโดยบทบาทของกลุมพอคาในลุมแมน้ําโขงตอนบนและจนีตอนลาง ไดแก 
กุลาหรือตองสู จีนฮอ เวียดนามหรือชาวพื้นเมืองลานนาและลานชางเอง การติดตอดังกลาวใช
เสนทางคมนาคมที่มีพืน้ฐานมาตั้งแตยุคการคารุงเรือง สวนกจิกรรมการผลิตเมื่อมีการอพยพผูคน
เขามาตั้งถิ่นฐานทําใหการผลิตในพื้นทีฟ่นตัวอีกครั้ง การตั้งชุมชนขึ้นในเวลานี้คือการเขามา
ครอบครองแหลงทรัพยากรดวยกาํลังคนนัน่เอง 

ในชวงแรกนี้มชีุมชนเกิดขึ้นหนาแนนในบริเวณลุมแมน้าํสงคราม รอบๆ หนองหารและ
ริมฝงขวาของแมน้ําโขง ชวงเวลาของการตั้งหลักแหลงเปนระยะของการหาอยูหากนิ คือ หาของปา 
ลาสัตว รอนทอง ตามแหลงทรัพยากรตางๆ เพราะผูคนเพิง่เขามาอยูใหมการตั้งชุมชนหรือการ
ครอบครองพื้นทีย่ังไมมีความแนนอนหรือมีหลักประกันจนกวาจะไดรับการยกสถานภาพขึน้เปน
เมือง จึงจะมกีารกําหนดเขตแดนของเมืองซึ่งประกอบดวยบริเวณที่ตั้งชุมชนอยูอาศยัและแหลงทาํ
มาหากนิ 

ระยะหลงัสงครามเจาอนุวงศเปนชวงของการหาอยูหากนิ แสวงหาของปาและ
รอนทองตามแหลงน้ําเพื่อสงเปนสวยแกราชสํานกั ดงัเชน ใน พ.ศ.๒๓๗๓ เมืองในแองสกลนครซึง่
ถือเปนเมืองในเขตหัวเมืองลาวตะวันออก มีหลายเมืองที่สงสวยทองคํา หรือเมื่อรอนทองไมไดผลก็
จัดหาของปาอยางผลเรวสงเปนสวยแทน แสดงใหเหน็ถงึวถิีการผลิตของผูคนของเมืองในแอง
สกลนครไดในระยะเริ่มแรกการตั้งถิน่ฐานนี ้ดังตารางที ่๕ 

 
 

                                                 
๔ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๐ (พ.ศ.๒๓๘๑) เลขที่ ๙, “ราง

สารตราเจาพระยาจักรีฯ ถึงกรมการเมืองนครพนม เร่ืองครอบครัวเมืองฟากโขงตะวันออก.” 
๕ โยซิยูกิ มาซูฮารา, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวลานชาง สมัยคริสตศตวรรษที่ 

๑๔-๑๗, ๑๑๑-๑๖๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๑

ตารางที่  ๕  บญัชีทองคําสวยหัวเมืองลาวตะวันออก พ.ศ.๒๓๗๓ 
 

เมือง จํานวนเลกสวย จํานวนสวยทองคําตอป 
หนองคาย ๔๐๐ ทองคํา ๒ ชัง่ ๑๐ ตําลึง 
หนองหาน ๕๐๐ ทองคํา ๑ ชั่ง ๑๑ ตําลึง ๑ บาท และเงนิ ๒๕ ชั่ง 
นครพนม ๔๐๐ ทองคํา ๒ ชัง่ ๑๐ ตําลึง 
ทาอุเทน ๑๕๐ ทองคํา ๑๘ ตาํลึง ๓ บาท 
ไชยบุรี ๑๐๐ ทองคํา ๑๒ ตาํลึง ๒ บาท 
พรรณนา ๔๐ ทองคํา ๕ ตาํลึง 
 
ที่มา : สํานกัหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที ่ ๓, จ.ศ.๑๑๙๒ (พ.ศ.๒๓๗๓) เลขที ่ ๑๐, 
“บัญชีเร่ืองทองคําสวยและเกณฑรอน.” 
 
หมายเหตุ : อัตรา ๘ คนตอทองคํา ๑ ตําลึง, และใน พ.ศ.๒๓๗๓ เมอืงนครพนมรอนทองไมไดผล 
ขอสงเปนเรวแทน ๑๕๐ หาบ เมืองไชยบุรี ขอสงเปนเรวแทน ปละ ๖๐ หาบ. 

 
การเลือกสถานที่ตัง้ถิน่ฐานตอนแรกผูนําจะพาครอบครวัตั้งทีพ่ักชั่วคราว หลังจากนั้น

จะกระจายกลุมผูอพยพออกไปสํารวจทาํเลตั้งชุมชนที่เหมาะสม เชน กลุมโยยจากเมืองหอมทาวที่
สํารวจพบวาบริเวณบานเดื่อซึ่งอยูใกลแมน้าํสงครามเปนพื้นที่เหมาะแกการตั้งชมุชน แตยัง
ตองการพืน้ทีท่ี่ดีกวาเพื่อทาํการเพาะปลกู จึงเคลื่อนยายกลุมตอไปทางทิศตะวันตกจนถงึบริเวณ
ลําน้าํยามซึ่งเปนสาขาของแมน้ําสงคราม มีน้าํไหลตลอดปเหมาะสมกับการทาํเกษตรจงึทาํการ
แผวถางผืนปาสํารวจขุดบอน้ําและตั้งชุมชนขึ้นเรียกวาบานมวงริมน้าํยาม๖ เมื่อชุมชนนี้มีผูคนมาก
ข้ึนและมีทาํเลเหมาะแกการผลิต ดังนัน้พระสุนทรราชวงศา เจาเมืองยโสธรที่มีอํานาจดูแลเขตเมือง
นครพนม สกลนคร ในชวงแรก (พ.ศ.๒๓๗๑-๒๓๙๗) จึงไดรองขอไปยังกรงุเทพฯ ใหตั้งชุมชนริมน้ํา
ยามเปนเมืองอากาศอํานวย และตอมากลุมโยยนี้ไดขยายตัวแยกไปตั้งเปนเมืองสวางแดนดิน และ
วานรนิวาส 

                                                 
๖ สุรัตน วรางครัตน, ประวัติศาสตรสกลนคร (สกลนคร : ภาควิชาประวัติศาสตร วิทยาลัยครู

สกลนคร, ๒๕๓๗), ๔๔-๔๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๒

สภาพเศรษฐกจิของเมืองในแองสกลนครหลังสงครามเจาอนวุงศ เปนสภาพการณ
ในชวงของการอพยพและการตั้งถิน่ฐานใหม ชุมชนตางๆ ยงัไมไดรับการแตงตั้งเปนเมืองตอง
สัมพันธพึง่พงิกับเมืองใหญหรือเมืองเกาที่มีอยูในพืน้ทีม่ากอน แตเปนชวงระยะเวลาไมนานนัก
เพราะเมื่อต้ังถิน่ฐานเปนชุมชนแลวผูนําของกลุมจะรองขอไปยังราชสาํนักใหยกสถานภาพชมุชน
ข้ึนเปนเมือง ทําใหมีอํานาจในการควบคมุกําลังคนและแหลงทรัพยากร และดําเนนิกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของเมืองไดตอไป 

 
เศรษฐกิจกับการรับรองสถานภาพความเปนเมือง 

 
ชุมชนที่เกิดขึน้ใหมในพืน้ทีแ่องสกลนคร เปนการรวบรวมผูคนใหอาศัยอยูรวมกนัโดย

ตั้งถิ่นฐานตามทําเลหรือแหลงทรัพยากรเพื่อทาํการผลติ การรับรองสถานภาพความเปนเมืองหรือ
การยกสถานะจากชุมชนหมูบานขึน้เปนเมอืง จงึมคีวามสัมพันธกับกําลงัคนหรือแรงงานและ
ผลผลิตในรูปของสวย ความสามารถในการตอบสนองอุปสงคดังกลาวทําใหไดการรับรองจากราช
สํานักสยาม และเมื่อชุมชนไดเปนเมืองแลวจะมีขอบเขตอํานาจในการจัดการแหลงทรัพยากรและ
ควบคุมผูคนซึง่เปนแรงงานในการผลิตที่ชดัเจน ไดรับการยอมรับจากชุมชนหรือเมืองอื่นๆ ใน
บริเวณใกลเคยีง ดังนัน้สถานภาพความเปนเมืองของชมุชนที่เกิดใหมในแองสกลนครในเวลานี้จึง
อยูบนเงื่อนไขความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับราชสํานักสยามเปนสําคญั 

 
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของเมือง 

 
เมื่อเมืองที่เกิดขึ้นในชวงนี้ (ทศวรรษ ๒๓๗๐-๒๔๒๐) เปนหนวยของการควบคุมผูคน

ใหตั้งถิน่ฐานอยูตามแหลงทรัพยากรเพื่อทาํการผลิต ดังนั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเมอืงจึง
ประกอบดวยกําลังคนหรือแรงงานและแหลงทรัพยากรหรือพื้นที่สําหรับเกษตรกรรม การเพิม่
ผลผลิตทําไดโดยการเพิม่ประชากรและขยายพืน้ที่เพาะปลูก หมายถงึแรงงานในการผลิตและ
จํานวนคนสําหรับหาสิ่งของสวยจากแหลงธรรมชาติดวย 

กําลังคนซึ่งเปนสวนสําคัญทีสุ่ดของพื้นฐานทางเศรษฐกจิของเมือง เปนสิ่งที่ราชสาํนกั
สยามใหความสําคัญและสนบัสนุนใหบรรดาเจาเมืองกรมการของเมืองใหญในแองสกลนคร
ออกไปเกลี้ยกลอมใหอพยพเขามาอาศัยอยูหรือสรางบานแปงเมืองอีกครั้ง หลงัจากทีห่ลบหนีการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๓

กวาดตอนไปซอนในเขตปาดง การเคลื่อนยายเขามานัน้มาเปนกลุมหรือเปน”ครัว”๗ โดยมีนายบาน
หรือหัวหนากลุมเปนผูนํา ดังเชนกรณีของพระสนุทรราชวงศาที่สนับสนุนใหชุมชนริมน้ํายามไดรับ
แตงตั้งเปนเมอืง เมื่อแรกตัง้เมืองนัน้มี พระสงฆ สามเณร ชรา พิการ ๑๐๙ คน ทาวเพีย้ ๑๐๙ 
ฉกรรจ ๒๔๐ คน รวมหญิงชายใหญนอยทั้งหมด ๒๓๓๙ คน ชมุชนนี้มีทาํเลกวางขวางที่นา
บริบูรณอยูระหวางเมืองไชยบุรี ทาง ๓ คนื เมืองทาอุเทน ทาง ๓ คืน เมืองสกลนครตอไปเมือง
นครพนม ทาง ๔ คนื๘ ครอบคลุมบริเวณลําน้าํยามสาขาของแมน้าํสงครามที่มีความเหมาะสมตอ
การเกษตรกรรม 

กําลังคนหรือจํานวนเลกของแตละเมืองเปนสิ่งที่ราชสาํนกัสยามใหความสําคัญและ
สนใจเพราะจะสัมพนัธกับจาํนวนสวยที่จะไดรับในแตละเมือง ดวยวธิีการคิดพิกัดอัตราสวย 
กลาวคือเลกของเมืองหนึ่งๆ จะมีเลกยกไวใชสอยสาํหรับเจาเมืองกรมการและยกเวนไมตองถกู
เกณฑสวย ไดแก  

 
พระสงฆ สามเณร ชรา พิการ บุดสักสาม รักษาตัว เสียจิต ฉมบ ทุกขยาก ทาว

เพี้ย รับหนังสือภีม บุตรเพี้ย เสมียร ทนาย นายหมวด ทาส เชลย ลูกทาส ขากโซ ขาพระ เลก
สมสกรรสวนหนึ่ง(จากสามสวน) ลาดตระเวน รักษาดาน๙ 

 
เมื่อคัดกลุมคนดังกลาวออกไปแลว ใหคิดสวยจากจาํนวนคนในเมอืงที่เหลืออยู คือ 

คิดจากเลกสมสกรรสองสวน(ที่เหลือ) เชน คิดสวยเรวอัตรา ๑๐ คนตอหาบ ถาสงเปนเงนิแทนสวย
ก็จะคิดหาบละ ๕ ตําลงึ ดงันัน้เมื่อแตละเมืองมีจาํนวนเลกเพิม่ข้ึนทางราชสาํนักจะเรียกรอง
จํานวนสวยเพิม่ตามดวย และพยายามเขามาตรวจสอบจํานวนกําลงัคนของเมืองในแองสกลนคร

                                                 
๗ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๐ (พ.ศ.๒๓๘๑) เลขที่ ๙, “ราง

สารตราเจาพระยาจักรีฯ ถึงกรมการเมืองนครพนม เร่ืองครัวเมืองฟากโขงตะวันออก.” ; สํานักหอสมุดแหงชาติ, 
จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๕ (พ.ศ.๒๓๘๖) เลขที่ ๖๖, “สารตราเจาพระยาจักรีฯ เร่ืองทาวโคตรเมืองวัง
อาสาพาครอบครัวมาอยูแขวงเมืองสกลนคร.” 

๘ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๓๑, 
“สารตราถึงเมืองนครพนม เร่ืองตั้งเมืองอากาศอํานวย.” 

๙ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๓๐ (พ.ศ.๒๔๑๑) เลขที่ ๑๔๗, “ราง
สารตราตอบเจาพระยาจักรีฯ ถึงเจาเมืองสกลนครและกรมการ เร่ืองตอบรับเงินแทนผลเรว.” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๔

อยูเสมอ เชน การสักเลกครัง้ใหญใน พ.ศ.๒๔๐๒-๒๔๐๗๑๐ ทีท่ําใหราชสํานักทราบจาํนวนคนของ
แตละเมืองวาเพิ่มข้ึนมาก และนําไปสูการกําหนดอัตราของสวยครั้งใหมเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๐ เปนตน 

นอกจากเรื่องกําลังคนทีเ่ปนพื้นฐานสาํคัญทางเศรษฐกิจของเมืองแลว เร่ืองเขตแดน
ของเมืองหรืออํานาจในการควบครองพืน้ที่ตามแหลงทรัพยากรของเมืองมีความสาํคัญดวย เมือ่ต้ัง
เมืองขึ้นใหมทางราชสาํนกัจะมีใบบอกหรอืสารตราขึ้นมาแจงใหเมืองขางเคียงแบงปนเขตแดน
ใหแกเมอืงที่ไดรับการแตงตั้งใหม หรือแจงใหเมืองใหญที่เปนเมืองศูนยกลางจัดพื้นที่ใหแกเมือง
บริวารที่เกิดใหมนัน้ ดังเชน กรณีของเมืองสกลนครที่มเีขตแดนในสารตราตั้งวา... 

 
...ขางเหนือตั้งแตปากน้ํายามขางเหนือไปบานผาขาวพันนาขึ้นไปปลายน้ํา

สงคราม ขางใตตั้งแตปากหวยศีรษะแรด (หัวแฮด) ขางเหนือไปจรดปลายน้ําสงคราม ขาง
ตะวันออกเฉียงใตตั้งแตปลายน้ําก่ํามาบานหนองเหียน บานจารเพ็ญตอกับบานนครหลวง
เปนเขตแดนเมืองมุกดาหาร ฟากน้ําก่ําตะวันออก บานนาแก บานเชียงสือ เปนเขตแดนเมือง
สกลนครตอกับเมืองนครพนม...๑๑ 

 
เมื่อมีกลุมโยยเขามาตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนริมน้ํายามสาขาของแมน้าํสงคราม ซึ่งตอม

ไดยกขึ้นเปนเมืองอากาศอํานวยและเมืองวานรนิวาส บริเวณดังกลาวอยูในเขตแดนของเมือง
สกลนคร ดังขอความในสารตราวา... 

 
...ไดจัดแจงแบงปนเขตแดนเมืองสกลนครขางตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแตบาน

นามนมาบานกุดสะมาลย บอสระอือ บานบาตร ตัดไปริมฝง(น้ํา)อูนขางเหนือ ตั้งแตปากน้ํา
ยามขางเหนือไปบานพระหัวพันนาขึ้นไปปลายน้ําหวยสงครามขางใต เปนเขตแดนเมือง
สกลนคร...๑๒ 

 
เขตแดนของเมืองนี้เปนเรื่องของผลประโยชนในการครอบครองแหลงทรัพยากร ทั้ง

พื้นที่เพาะปลกู แหลงน้าํรอนทอง และปาเรว เปนตน และมักมีปญหาความขัดแยงเรื่องเขตแดน
ระหวางเมืองในการแยงชงิแหลงทรัพยากรนี้ โดยเฉพาะระหวางเมืองใหญที่เปนเมอืงศูนยกลาง

                                                 
๑๐ ดูรายละเอียดจํานวนเลกที่สํารวจในระหวาง พ.ศ.๒๔๐๒-๒๔๐๗ ไดในตารางที่ ๓ ในบทที่ ๓. 
๑๑ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๐ (พ.ศ.๒๓๘๑) เลขที่ ๑๐, 

“สารตราตั้งเมืองสกลนคร.” 
๑๒ เร่ืองเดียวกัน. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๕

ของกลุมเมืองเพราะถือวามอิีทธิพลในพืน้ที่สูง อาท ิ ระหวางเมอืงสกลนครกบัเมืองหนองหาน 
นอกจากปญหาวาเมืองวาริชภูมิจะขึ้นกับเมืองใดแลว ยังมีปญหาเรือ่งเขตแดนและแยงชงิปาสีผ้ึง
และเรวซึ่งเปนผืนปาแถบลุมน้ําสงคราม๑๓ ปญหาระหวางสองเมืองนีย้ดึเยื้อมายาวนานและไดรับ
การแกไขเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๕ ลวงมาแลว โดยกรมหมื่นประจักษศิลปาคมขาหลวงฯ ทีป่ระทับอยูเมือง
หนองคายไดจดัแบงเขตแดนของเมืองใหม ดังนี ้

 
,,,แตปากน้ํายามขางเหนือไปตามลําหวยสงครามตลอดปลายน้ําขางใตเปน

เขตเมืองสกลนคร ตั้งแตปากหวยศีศะแรดขางเหนือไปจนปลายน้ําหวยสงครามขางเหนือเปน
เขตแดนเมืองหนองหาน แตสําหรับหวยสงครามฝงตะวันออกใหคงเปนเขตแดนเมือง
สกลนคร ลําหวยสงครามฝงตะวันตกเปนเขตแดนเมืองหนองหาน คนละฟากฝงใหเปนที่แลว
กัน...๑๔ 

 
เมื่อมีกําลังคนมากแลวยื่นขอตอราชสํานักจะไดรับการยกสถานภาพเปนเมือง เมื่อได

เปนเมืองแลวจะมีอํานาจควบคุมผูคนและครอบครองพื้นที่แหลงทรัพยากร และสามารถมีผลผลิต
ใหตนเองและเมืองหลวงได ปญหาที่เกิดขึน้เปนความขดัแยงเรื่องผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เปน
พื้นฐานของเมอืงนัน่เอง และเมื่อเวลาตอมาสถานการณทางเศรษฐกิจและการเมอืงเปลี่ยนไปทํา
ใหเมืองขยายตัวและเติบโตตามลําดับ 
 

เศรษฐกิจกับการขยายตัวและเติบโตของเมือง 
 

เมืองในแองสกลนครสามารถเกิดขึ้นและฟนตัวได เนื่องจากมูลเหตุทางเศรษฐกิจเปน
สําคัญดังไดกลาวมาแลว ดังนัน้ปจจัยทางเศรษฐกิจจึงสงผลตอการขยายตัวของเมือง โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจที่สัมพันธกับสวนกลางสยามซึง่เปนปจจัยหลักทําใหเมืองในแองสกลนครขยายตวัและ
เติบโต เพราะความตองการสวยทีเ่พิ่มจํานวนมากขึน้และมีการเปลีย่นแปลงประเภทของสิ่งของใน
เวลาตอมาจนถึงมกีารเรียกเก็บเงนิแทนสวยหรือความตองการควายจาํนวนมาก๑๕ ความตองการ
หรืออุปสงคดังกลาวมีสวนกระตุนใหเศรษฐกิจของเมืองขยายตวัทัง้การผลิตและการหมุนเวียนของ
                                                 

๑๓ สุรัตน วรางครัตน, ประวัติศาสตรสกลนคร, ๓๔. 
๑๔ สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ, ใบบอกพระยาสุริยเดชฯ. วันที่ ๒๕ เมษายน ร.ศ.๑๑๑ (พ.ศ.

๒๔๓๕) อางถึงใน เร่ืองเดียวกัน, ๓๕. 
๑๕ ธีรชัย บุญมาธรรม, ประวัติศาสตรสังคมอีสานตอนบน พ.ศ.๒๓๑๘-๒๔๕๐, ๑๒๔-๑๒๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๖

สินคา เมืองตางๆ ในพืน้ที่เติบโตขึ้นทั้งเมืองทีเ่ปนชมุชนในพื้นที่แหลงทรัพยากรหรือพื้นที่ตอนใน 
เชน กลุมเมืองสกลนครและกลุมเมืองหนองหาน และเมอืงที่เปนชุมชนทางการคาหรือเปนตลาดซึง่
ตั้งอยูตามทําเลการคาและการคมนาคม ไดแก เมืองกลุมเมืองตามริมฝงลําน้ําโขง 

ในขณะเดียวกนัการเติบโตและขยายตวัของเมืองในเวลานี้นอกจากความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจกับราชสํานักสยามแลว การติดตอกับเขตอาณานิคมขององักฤษและฝรั่งเศสในภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขงกม็ีสวนทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย ซึง่การติดตอนี้อาศัยพื้นฐานเครือขาย
ความสัมพันธที่มีมาแลวในอดีต กลาวไดวาตั้งแต ทศวรรษ ๒๓๙๐ เปนตนมาเมืองในแองสกลนคร
อยูทามกลางกระแสของวิถเีศรษฐกิจแบบตลาดที่กาํลังขยายตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ทั้งเขตอาณานิคมและสยามที่ลงนามในสนธิสัญญาทางการคากับประเทศตะวนัตกหลายประเทศ
๑๖ ถึงแมกลุมเมืองในแองสกลนครจะอยูบริเวณพืน้ทีต่อนในเขตภาคพื้นทวีปแตไดรับผลกระทบ
จากความเปลีย่นแปลงนัน้ดวย อยางนอยสงผลในดานการขยายตัวและเติบโตของเมอืง 

 
การขยายตัวทางเศรษฐกจิภายในพื้นที่แองสกลนคร 

 
เศรษฐกิจภายในพืน้ที่แองสกลนครหมายรวมถึง ลักษณะทางเศรษฐกิจภายในของแต

ละเมือง การเชื่อมโยงระหวางเมืองกับพืน้ที่แวดลอมหรือเขตชนบทของเมือง และความสมัพนัธ
ระหวางเมืองกับเมืองหรือในระหวางกลุมเมือง พิจารณาถึงรายไดของเมือง การจัดการ ความ
เคลื่อนไหวและการหมุนเวียนทางเศรษฐกจิ เปนตน 

เมืองในแองสกลนครชวงเวลานี้สวนใหญแลวเปนเมืองที่ตั้งขึ้นใหม แมเมืองที่สืบทอด
มาตั้งแตกอน พ.ศ.๒๓๗๑ ประชากรสวนมากก็เปนผูคนกลุมใหมที่เพิ่งอพยพเขามาตั้งถิ่นฐาน 
นับวาเปนชวงเวลาของการเริ่มตนตั้งหลกัแหลง และเงื่อนไขสําคัญของการเกิดเมอืงก็คือมูลเหตุ
ทางการเมืองการปกครองและสถานการณสงคราม ทั้งสงครามเจาอนวุงศและสงครามเวยีดนาม-
สยาม ดงันัน้สภาพเศรษฐกจิของเมืองจงึตองผูกพนัอยูกับโครงสรางทางการเมืองการปกครองเปน
หลัก กลาวคอื ประชากรของแตละเมืองจะถูกแบงออกเปนกองตามระบบอาญาสี ่ ไดแก กองเจา
เมือง กองอปุฮาด กองราชวงศและกองราชบุตร รายไดของเมืองจึงตกเปนของผูปกครองเมือง 
แรงงานและผลผลิตทั้งที่เปนผลิตผลทางการเกษตร หัตถกรรม และสิ่งของสวยที่หาไดจากแหลง

                                                 
๑๖ ชาญวิทย เกษตรศิริ และกัณฐิกา ศรีอุดม, บรรณาธิการ, ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม ๒, 

(๑๒). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๗

ทรัพยากรตางๆ จึงตองสมัพันธกับโครงสรางทางการเมอืง การควบคุมผูคนของคณะอาญาสี่เปน
การควบคุมผลประโยชนหรือรายไดที่แตละเมืองจะไดรับและสําหรับจัดสงใหเมืองหลวง 

อยางไรก็ตาม นัน่เปนเพียงรายไดที่เกิดจากประชาชนทีอ่ยูในสังกัดของแตละเมือง ทั้ง
แรงงานและผลผลิตซึ่งถือเปนรายไดหลกัของเมืองในชวงเวลาเริ่มตน แตเวลาตอมาเมื่อเมอืง
ขยายตัวมีการแลกเปลี่ยนและการคาขายภายในเมือง ซึ่งสวนใหญเปนบทบาทของชาวจีนและชาว
เวียดนามที่เขามาตัง้ถิน่ฐานตั้งรานคาขายในตัวเมือง อยางเชนทีเ่มืองหนองคายและนครพนม๑๗ 
การแลกเปลี่ยนและการคาขายนี้ไดขยายตวัมากขึ้นเปนลาํดับนับ ตั้งแตเกิดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบทางเศรษฐกิจของสยามภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวร่ิง เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๘ 
เปนตนมา และเปนเหตุผลหนึ่งที่ทาํใหเมืองในแองสกลนครเติบโตขึ้น 

นอกจากนีย้ังมีกลุมคนที่เปนแรงงานผลิตใหแกศาสนสถาน ซึ่งมีความสาํคัญตอ
เศรษฐกิจของเมืองดวย ไดแก ขาโอกาส เลกวัด หรือขาพระโยมสงฆ บรรดาผูปกครองกัลปนาไวแก
พระธาตุเจดยีโดยเฉพาะที่พระธาตุพนม พระธาตุเชิงชุม และพระธาตุศรีสองรัก๑๘ บริเวณที่เปนเขต
วัดหรือศาสนสถานจะมทีี่ดนิที่ใชเปนแหลงผลิตได คือ นาจังหัน ผลผลิตจะตกเปนของวัดหรือศา
สนสถานฝายบานเมืองจะบงัเบียดไมได ทัง้นี้รวมถึงแรงงานของขาวัดดวย ในชวงเวลาหลงั
สงครามเจาอนุวงศ ถงึแมขาวัดตางๆ ที่กษัตริยลานชางไดกัลปนาและจารึกคําสาปแชงไวจะถกู
กวาดตอนออกไปหัวเมืองชัน้ในของสยามพรอมกับเชลยศึกอื่นๆ๑๙ แตมีหลักฐานวายังคงมีขาวัด
หลงเหลือไวสวนหนึง่ไวคอยเฝาพระธาตุอยูบาง  

                                                 
๑๗

 ทองสมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต, แปล, บันทึกการเดินทางในลาว, ภาคหนึ่ง พ.ศ.
๒๔๓๘, (เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๙), ๑๕๔, ๑๖๘-๑๖๙. 

๑๘ ชุมชนหมูบานที่อยูรอบๆ บริเวณพระธาตุศรีสองรัก ( ชื่อตามจารึกวา พระเจดียศรีสองรักเจา) 
นั้นเปนผูคนที่มากอสรางและอยูเฝาพระธาตุทั้งจากอยุธยา คือ บานนาไทย จากหลวงพระบาง คือ บานนาอู จาก
เวียงจันทน คือ บานนาเวียง และบานชีปะขาว (บานนาผาขาว) ซึ่งเปนผูคนจากสํานักชีปะขาว เชื่อวายังสืบทอด
ลูกหลานมาจนถึงปจจุบัน, ดู เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๐), ๓๑๙. 

๑๙ ในบัญชีจัดสงครัวลาวลงไปกรุงเทพฯ นั้น ระบุอยางชัดเจนวา มีขาพระและภิกษุสามเณร
รวมอยูดวย ดู สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ เลขที่ ๔, จ.ศ.๑๑๙๑ (พ.ศ.๒๓๗๒) ระบุวามีขา
พระ ๒๙ คน. เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๐ เมืองหนองคาย เมืองหนองหาน แจงจํานวนครัวที่กวาดตอนมาไดจากเวียงจันทน 
พันพราว ทาสาร เวียงครัง จํานวนพันกวาคนมีภิกษุสามเณรรวมอยูดวย ในปนั้นมีพระ เณร ถูกกวาดตอนไป 
๓๒๒ รูป. ดู สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ เลขที่ ๑, จ.ศ.๑๑๙๙ (พ.ศ.๒๓๘๐), “รางสารตรา
เจาพระยาจักรีถึงเจาเมืองหนองคาย เจาเมืองหนองหาน เร่ืองสงครัวเมืองพวน เมืองเวียงจันทน.” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๘

เมืองทีเ่กิดขึ้นมีพื้นฐานมาจากหมูบาน๒๐ ดังนั้นจงึปรากฏวามีหลายเมืองที่ประกอบไป
ดวยหมูบานไมกี่แหงหรือในบางเมืองมีบานเรือนราษฎรไมกี่หลังคาเรอืน๒๑ เพียงแตเราจะทราบได
วาที่ใดเปนศนูยกลางหรือตัวเมือง คือ มีจวนหรือโฮงเจาเมืองหรือศาลากลาง มีบานเรือนหนาแนน
กวาบริเวณโดยรอบ มีพระธาตุหรือวัดสําคญัประจําเมือง และมีตลาดหรือที่แลกเปลี่ยนสินคา 

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางตัวเมอืงและเขตชนบทหรือหมูบาน นอกจากตอง
ผูกพนัภายใตระบบการควบคุมของคณะอาญาสี่แลว ยงัมีการเดินทางนาํผลผลิตเขามา
แลกเปลี่ยนหรอืคาขายในตวัเมอืงซึง่สวนใหญแลวจะเปนตลาดดวย ที่สําคัญคือการนําสิ่งของเขา
มาแลกเปลี่ยน ขาย หรือถวาย ในงานนมัสการสมโภชพระธาตุเจดียประจําป ซึ่งเปนงานสาํคญั
ของแตละเมือง เชน งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม ตรงกับวนัเพ็ญเดอืน ๒ พระธาตุพนม วนัเพ็ญ
เดือน ๓ และพระธาตนุารายณเจงเวง วนัเพ็ญเดือน ๔ ตามลําดับ การจัดงานในแตละปจะกนิเวลา
หลายวนักอนถึงวนัเพ็ญและวันเพ็ญจะเปนวนัสุดทายของแตละงาน โดยเฉพาะพระธาตุพนมซึ่ง
เปนพระธาตุสําคัญ ไมเพียงแตทําใหเกิดการติดตอระหวางเมืองกับหมูบานเทานัน้ แตทําใหมีการ
ติดตอระหวางเมืองหรือในระดับภูมิภาคดวย๒๒ 

หมูบานหรือเขตชนบทของเมอืงในแองสกลนคร สามารถพึ่งตนเองไดทั้งแรงงานและ
ผลผลิต เมืองเปนสถานที่พบปะแลกเปลีย่นหรือพึ่งพิงกับอํานาจทางการเมืองการปกครองและเปน
ศูนยรวมจิตใจของชาวเมือง ขณะเดียวกันเมืองจะตองพึง่แรงงานและผลผลิตจากเขตชนบทและ
หมูบานเปนสาํคัญ๒๓  

การติดตอกันทางเศรษฐกิจระหวางกลุมเมืองในพื้นที่แองสกลนครอยูภายใต
ความสัมพันธทางการเมืองการปกครองดวย กลาวคือ เมืองทีเ่ปนเมืองบริวารของเมืองใหญ หรือ
เมืองเกิดใหมจะถูกดึงผลประโยชนทัง้แรงงานและผลผลิตเขาสูเมืองศูนยกลาง เพื่อรวบรวมแบง
สรรใหผูปกครองทองถิน่และจัดสงเปนสวยแกเมืองหลวงตอไป เปนพนัธะผกูพนัตั้งแตเขามาตั้งถิน่
ฐานเริ่มแรกเปนเมืองแลว เปนความสมัพนัธระหวางเจาเมืองกรมการของเมืองใหญกับเมืองบรวิาร
ที่เกิดใหม เมอืงศูนยกลางอยางเชน เมืองนครพนม เมืองสกลนคร นอกจากจะเปนศูนยอํานาจทาง
                                                 

๒๐ ดูรายละเอียดไดในหัวขอพัฒนาการของชุมชนเมือง ในบทที่ ๒. 
๒๑ ทองสมุทร โดเร และสมหมาย เปรมจิตต, แปล, บันทึกการเดินทางในลาว, ภาคหนึ่ง พ.ศ.

๒๔๓๘, ๑๒๓, ๑๕๓, ๑๕๗, ๑๖๖. 
๒๒ ดูรายละเอียดใน ศรีศักร วัลลิโภดม, ความหมายพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ พิมพ

ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, ๒๕๔๖). 
๒๓ ดวงจันทร อาภาวัชรตม เจริญเมือง, เมืองในสังคมไทย : กําเนด พัฒนาการ และแนวโนม  

(เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๒), ๑๕๘-๑๖๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๒๙

การเมืองการปกครองแลวยงัเปนศนูยรวมทางเศรษฐกิจอีกดวย อยางไรก็ตาม เครือขายของกลุม
เมืองทัง้หมดนีม้ีจุดศูนยรวมใหญที่เมืองหนองคาย ซึง่เปนทัง้ศูนยบญัชาการ ตลาด จุดแวะพกัและ
ที่ขนถายสนิคา จุดเชื่อมโยงเครือขายทั้งภายในทองถิ่นและกับภายนอก๒๔ 

การติดตอระหวางเมืองกับเมอืงดวยกนัเอง ระหวางเมืองบริวารกับเมอืงบริวาร หรือ
เมืองบริวารกบัเมืองใหญอยูบนพื้นฐานของการติดตอระหวางหมูบานหรือชุมชนตามแหลงผลิต
นั่นเองเปนการแลกเปลี่ยนสิง่ของตอส่ิงของแบบพีน่อง เชน ขาวแลกเกลือ หรือขาวแลกกับปลา
แดก เปนตน แตละชุมชนจะมีผลผลิตสวนเกินที่สามารถนําไปแลกเปลี่ยนกับที่อ่ืน การใชระบบ
เงินตราหรือการคาขายในตลาดมักจะมีตามตวัเมืองขนาดใหญอยางที่หนองคาย และนครพนม แต
ในบริเวณรอบนอกหรือระหวางชุมชนและเมืองเล็กๆ ยงัเปนการแลกเปลี่ยนเปนสวนใหญ สภาพ
เศรษฐกิจของกลุมเมืองจึงมลัีกษณะผสมผสานระหวางเศรษฐกิจแบบพอยังชีพและเศรษฐกิจแบบ
ตลาดไปพรอมกัน๒๕ 

 
การผลิต 
 
เศรษฐกิจของเมืองในแองสกลนครเวลานี ้ ยังอยูบนพื้นฐานของการผลิตโดยเฉพาะ

การเกษตรกรรม แองสกลนครมีพื้นที่การเพาะปลกูทีก่วางขวาง มีที่ราบมากกวาแถบหลวงพระบาง
และหัวเมืองบริเวณลุมแมน้าํโขงตอนบนหลายเมือง๒๖ ซึ่งสามารถเพาะปลูกผลิตผลไดมากเพราะมี
แหลงน้ําอุดมสมบูรณ ไดแก บุง ทาม๒๗ เขตลุมตํ่าหนองหาร และลุมแมน้ําสงคราม เปนตน 

บริเวณลุมแมน้ําสงครามนัน้ เปนแหลงผลิตเครื่องปนดินเผาที่สําคญั โดยสามารถสง
เปนสินคาได และผลิตผลที่สําคัญอีกอยางหนึ่งที่สามารถสงเปนสนิคาออกจากทองถิน่เองไดก็คือ 

                                                 
๒๔ พระวิภาคภูวดล, บันทึกการสํารวจและบุกเบิกในแดนสยาม, นาวาโทสุมาลี วีระวงศ, แปล. 

(กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, ๒๕๓๓), ๔๕. 
๒๕ ศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล, หาอยูหากิน เพื่อคาเพื่อขาย เศรษฐกิจไทยรัตนโกสินทรตอนตน, ๑๖-

๑๗. 
๒๖ ดูรายละเอียดสภาพภูมิประเทศไดใน, เฮอรเบิรท วาริงตัน สมิธ, บันทึกการเดินทางสูแมน้ําโขง

ตอนบน ประเทศสยาม, แปลโดย พรพรรณ ทองตัน, (กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรม
ศิลปากร, ๒๕๔๔), ๑๒๖-๑๓๒. 

๒๗ ประสิทธิ์ คุณุรัตน, ภูมิศาสตรกายภาพภาคอีสาน (ขอนแกน : คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๓๐), ๑๑๗-๑๑๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๐

“เกลือ” ซึ่งไดสงออกไปขายยงัหลวงพระบางและเชียงขวางปละมากๆ นอกจากนี้ยงัมีไหมดิบ 
งาชาง หนัง-เขาสัตว อีกจาํนวนมากที่สามารถหาไดภายในทองถิน่๒๘ 

สําหรับการผลิตที่เปนวิถีเศรษฐกิจของชาวพื้นเมือง(ชาวลาว)แถบหนองคาย มีบนัทกึ
กลาววา “...มกีารผสมโค มา มีการจับสัตวน้าํ (ปลาแมน้ําโขง) และปลูกใบยาสูบตามริมฝงแมน้ํา
ดวย...”๒๙ และหากเราจะพยายามชี้ใหเหน็สภาพการทาํมาหากินของคนพืน้เมืองหนองคายและ
เขตใกลเคียงแลว จะพบวา วิถีเศรษฐกิจทีพ่ึ่งพิงการเก็บเกี่ยวผลิตผลจากแหลงทรพัยากรธรรมชาติ
ดูจะเหมาะสมกับสถานภาพการ”หาอยูหากิน”ในสมัยนัน้ ตั้งแตการจับปลาบึกในแมน้าํโขงซึ่ง
เกี่ยวพนักับพธิีกรรมของชุมชนดวย๓๐ โดยเขตที่สามารถจับปลาบึกได ไดแกบริเวณเหนือเมือง
หนองคายขึน้ไปเล็กนอย เรียกวา “เวนิปลาบึก” หรือ “อาวปลาบึก” มีการรอนทองและหาของปา 
คร่ัง กํายาน เปนตน สวนการปศุสัตวนั้นถอืเปนพืน้ฐานที่พบเหน็ไดโดยทั่วไป 

เฮอรเบิรท วาริงตัน สมธิ ไดกลาวถึงความคิดเห็นของกรมหลวงประจกัษศิลปาคมฯ 
ขาหลวงใหญฯ หวัเมืองลาวพวน ตั้งแต พ.ศ.๒๔๓๔ เมื่อทรงประทบัอยูที่เมืองหนองคาย เกีย่วกับ
วิถีชีวิตของผูคนและสภาพของเมืองหนองคาย  

 
...พระองคตรัสวา ...พวกเขายากจนและมีงานเปนครั้งคราว (ปลูกขาวหนึ่ง

เดือน และหลังจากนั้นก็ไปจับปลา และไปรอนทองที่ลานทราย) พวกเขา (ชาวลาว) จะไมตั้ง
หลักปกฐานโดยทําการคาขาย...๓๑  

 
ถึงแมวาความคิดเห็นดังกลาวจะเปนทัศนคติของชนชั้นนําสยามที่มีตอพลเมืองที่ตน

ปกครองในเชงิดูถูกดูแคลนวา เกียจคราน ลาหลังก็ตาม แตก็สามารถสะทอนใหเห็นถึงสภาพวถิี
ชีวิตของประชาชนเมืองหนองคายและในแองสกลนคร จนถงึชวง พ.ศ.๒๔๓๖ ไดเปนอยางด ี

โดยพืน้ฐานแลวเศรษฐกิจของเมืองในแองสกลนครและเมืองในลุมน้าํโขงบริเวณนีย้งั
เปนอยูแบบเพือ่พอยังชพี ตามความหมายที่ไมคอยถนัดในเรื่องการคาเปนหลกัสักเทาใดนัก 
ถึงแมวาในสมยัอาณาจกัรลานชางรุงเรืองบริเวณเมืองหนองคายและเขตเวียงจนัทน-เวียงคกุจะ
                                                 

๒๘ พระวิภาคภูวดล, บันทึกการสํารวจและบุกเบิกในแดนสยาม, ๔๕. 
๒๙ ทองสมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต, แปล, บันทึกการเดินทางในลาว, ภาคหนึ่ง พ.ศ.

๒๔๓๘, ๑๖๘. 
๓๐ ธวัชชัย สาครินทร, ประสานงาน, หนองคาย (กรุงเทพฯ : มังกรการพิมพ (๑๙๙๔), ๒๕๔๐), 

๑๙๒-๒๐๓. 
๓๑ เฮอรเบิรท วาริงตัน สมิธ, บันทึกการเดินทางในลุมแมน้ําโขงตอนบน ประเทศสยาม, ๑๒๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๑

เคยเปนศนูยกลางของการคาขายที่คึกคักในสมัย ”ยุคทองทางการคา”๓๒ ของลานชางก็ตาม แต
เมื่อเวียงจนัทนเสื่อมโทรมและลมสลายลงนับต้ังแต พ.ศ.๒๓๗๑ เปนตนมา วิถทีางเศรษฐกิจผูคน
ในหวัเมืองลาวแถบนีย้ังอยูบนพืน้ฐานของการผลิตและการใชประโยชนจากทรพัยากรตาม
ธรรมชาติที่มีอยูเปนสาํคัญ ดวยปจจัยจากสภาวะสงคราม 

อยางไรก็ตาม ดวยพื้นฐานทางเศรษฐกจิของทองถิ่นและสภาวะผอนคลายภายหลัง
สงคราม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทีเ่ขาไปผกูพนักับรัฐสยามอยางใกลชดิมากขึ้น ทาํ
ใหสภาพเศรษฐกิจการผลิตและการคาขายของเมืองในแองสกลนครคอยๆ เติบโตขึ้นตามลําดบั 
ฟรานซิส กากนิเย ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของชาวเมืองนครพนมไววา... 

 
...นอกจากทํานาแลว ประชาชนชาวลาวยังปลูกฝายและปลูกยาสูบ 

นอกจากนี้พวกเขายังจับปลาในแมน้ําใหญ และทําการคาขายเปลือกสีเสียดซึ่งซื้อมาจาก
หนองคาย และผาจากโคราชผานหนองคาย ...ชาวอานามประมาณ ๒๐๐ คน พวกเขาพากัน
ทํานาและตมเหลา ...๓๓ 

 
และแมวาจะยายศูนยกลางจากหนองคายไปที่อุดรธานแีลว แตเมืองบริเวณริมฝง

แมน้ําโขงยงัคงความสําคัญอยู ดังพระนิพนธในสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทีท่รง
กลาวถึงสภาพเศรษฐกิจแถบเมืองหนองคาย เมื่อราวเดอืนมกราคม พ.ศ.๒๔๔๙ วา... 

 
...ตามหาดและริมฝงน้ํา (โขง) ราษฎรปลูกผัก ปลูกยา (ใบยาสูบ) เปนระยะๆ 

ไป ...บางแหงที่ใกลหมูบานเห็นกระบือลงกินน้ําเปนฝูงๆ และเห็นเครื่องดักปลาบาง... ๓๔ 
 
สําหรับสภาพวิถีชีวิตการผลติประจําของประชาชนตามหมูบาน สมเด็จฯ กรมพระยา

ดํารงราชานุภาพ ไดทรงบรรยายไวเมื่อคร้ังเสด็จผานหมูบานราษฎรของเมืองในแองสกลนครสมัย
เปนมณฑลอดุรแลว แตสามารถสะทอนสภาพของชวงเวลากอนหนานั้นไดเปนอยางดี 

                                                 
๓๒ โยซิยูกิ มาซูฮารา, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวลานชาง สมัยคริสตศตวรรษ

ที่ ๑๔-๑๗, ๑๑๑-๑๖๕. 
๓๓ ทองสมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต, แปล, บันทึกการเดินทางในลาว, ภาคหนึ่ง พ.ศ.

๒๔๓๘, ๑๕๓-๑๕๔. 
๓๔ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เร่ืองเที่ยวที่ตางๆ ภาคที่ ๔; วาดวยเที่ยวมณฑล

นครราชสีมา มณฑลอุดรและมณฑลรอยเอ็ด, ๒๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๒

 
...ตั้งแตเขาเขตมณฑลอุดรมา ไดไปเที่ยวตามหมูบานราษฎรตามทางที่ผาน

มาหลายแหง บางแหงเปนบานใหญตั้งมาชานานหลายชั่วคน ลองไตถามถึงประเพณีการ
สมาคมของชาวบานเหลานี้ตามที่พวกชาวบานชี้แจง ไดความประหลาดนาพิศวงอยาง ๑ คือ 
ชาวบานเหลานี้ครัวหนึ่งก็มีบานอยูแหง ๑ มีเหยาเรือนพอกันอยู และมียุงขาวเก็บไวพอกินป 
๑ ในลานบานปลูกพริก มะเขือ ขา ตะไคร สําหรับตมแกง นอกบานมีสวนผลไม เชน กลวย 
ออย หมาก มะพราว และมีที่ปลูกตนหมอนสําหรับเล้ียงไหม ตอเขตสวนออกไปถึงทุงนา ตาง
มีเนื้อนาและโค กระบือ พอทําไดขาวกินทุกครัวเรือน ...การกินอยูของชาวบานแถวนี้ทําไดเอง
เกือบไมตองซื้อหาสิ่งใด ส่ิงที่ตองซื้อก็คือ เครื่องเหล็ก เชน จอบ เสียม มีด พรา เปนตน ...เงิน
ทองที่จะใชซื้อหาก็มีพอเพียง เพราะมีโค กระบือ ที่ออกลูกเหลือใช และมีหมูและไกที่เล้ียงไว
ดวยเศษอาหารเหลือบริโภค ขายไดเงินซื้อของที่ตองการไดพอปรารถนา ตางครัวตางเปน
อิสระแกกันไมมีใครเปนบาวไมมีใครเปนนายใคร...๓๕ 

 
สภาพเศรษฐกจิของหมูบานสามารถเลีย้งตัวเองอยางพอเพียง ขณะเดียวกนักม็ีการ

ติดตอแลกเปลี่ยนกับภายนอก มีการซื้อหาสิง่ของที่ไมสามารถผลิตไดเองในทองถิน่ เชน เครื่อง
เหล็ก และเกลือ เงนิทองไมสําคัญนักแตถาจําเปนก็สามารถจัดหามาไดจากผลผลิตสวนเกนิที่มอียู 
เชน การขายโค กระบือที่เหลือใช อยางไรก็ตามผลผลิตสวนเกินจากชมุชนหมูบานสวนหนึง่จะตอง
สงไปหลอเลี้ยงผูคนที่อยูในเมือง ไดแก กลุมผูปกครองหรือเจาเมอืงกรมการ กลุมเจาภาษนีาย
อากร (ในสมยัที่มกีารสัมปทานภาษี) และกลุมพอคาซึง่สวนมากจะเปนชาวจนีที่อยูตามเมืองตางๆ 
เชนที่เมืองหนองคาย เมืองนครพนม 

กลุมผูปกครองรวมถงึเจาภาษีจะไดรับผลประโยชนในรปูของสวย ภาษี และการ
เกณฑแรงงาน กลุมพอคาจะไดผลกําไรจากการคา ชวงเวลาภายหลังการดําเนนินโยบายการคา
เสรีของรัฐบาลสยามหรือ ตั้งแต พ.ศ.๒๓๙๘ เปนตนมา สงผลใหการสงออกและนําเขาสินคา
ขยายตัวอยางมาก ประเภทของสินคาที่สงออกหลงัการทาํสนธิสัญญาเบาวร่ิงสวนใหญแลวเปน
สินคาที่เกิดจากการผลิต เชน ขาว ไมสัก ดีบุก คอยๆ แทนที่สินคาที่มาจากการรวบรวมจาก
ธรรมชาติ เชน ของปาตางๆ เปนการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดมากขึ้น ผลกระทบ
ดังกลาวเมืองในแองสกลนครมีการขยายตัวของการคาขายมากขึ้น สวนใหญแลวดําเนินการโดย
ชาวจนีที่ตัง้รานคาขายตามเมืองใหญ เมอืงกลายเปนทีร่วบรวมสินคาและเปนตลาดมากขึ้น แต

                                                 
๓๕ เร่ืองเดียวกัน, ๑๒-๑๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๓

สวนใหญแลวยังคงเปนสนิคาประเภทของปาอยู แมกระทั่งถึงชวงหลังที่มกีารปฏิรูปการปกครอง 
พ.ศ.๒๔๓๕ ดวย๓๖ 

 
การแลกเปลี่ยนและการคา 
 
เมืองในแองสกลนครเปนชมุชนลุมแมน้ําโขงซึ่งมพีืน้ฐานทางดานการคาและการ

แลกเปลี่ยนมาแลวตั้งแตอดีต โดยเฉพาะในสมัยลานชางระหวางพุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓ ทีเ่ปน
ชวงยุคทองทางการคาดงัไดกลาวมาแลว ถึงแมจะผานพนยุครุงเรื่องดังกลาวมาแลวและตอง
ประสบกับสภาวะสงครามบอยครั้ง ทั้งใน พ.ศ.๒๓๒๑-๒๓๒๒ และ พ.ศ.๒๓๖๙-๒๓๗๑ รวมทัง้
ศึกฮอดวย แตการคาและการแลกเปลี่ยนยงัคงมดีําเนนิตอมาอยางตอเนื่องบาง โดยผูคนใน
ทองถิน่ เชน ชาวผูไท ชาวเวียดนาม กุลาหรือตองสู และกลุมจนีฮอ เปนตน เมื่อสงครามสงบลง
ภายหลงั พ.ศ.๒๓๗๑ เมอืงตางๆ ในแองสกลนครจงึสามารถดาํเนนิกิจกรรมทางการแลกเปลี่ยน
และการคาไดอีกและขยายตัวตามลําดับ 

การติดตอการคาภายในแองสกลนครและการสัมพนัธกบัภายนอกมีเมืองที่เปนชมุชน
ของการแลกเปลี่ยนซึง่ตั้งอยูตามเสนทางคมนาคมสาํคญัไดแกเมืองตามริมฝงแมน้ําโขง เชน เมือง
นครพนม เมอืงทาอุเทน เมืองไชยบุรี และเมืองหนองคายซึง่เปนศูนยกลางหรือเปนตลาดใหญ 
เมืองบริเวณนีส้ามารถติดตอกับสยามไดโดยตรงผานทางเมืองโคราช สงผลใหมีเครือขายการคาที่
กวางไกลออกไปมากขึ้นนอกภูมิภาคลุมแมน้ําโขง การติดตอการคาในเมืองนครพนม มีบันทกึ
กลาววา... 

 
...ทําการคาขายเปลือกสีเสียดซึ่งซื้อมาจากหนองคาย และผาจากโคราชผาน

หนองคาย คาขนสงทางเกวียนจากโคราชถึงหนองคายคิดเปนหาบ (๖๐ กิโลกรัม) ตกหาบละ 
๕ บาท สินคาจากหนองคายลองเรือลงไปที่เมืองละคอน (นครพนม) คาเชาเรือเที่ยว ๑ ตก
ประมาณ ๔ บาท ตอเรือ ๑ ลํา สําหรับคนถอเรือคนละ ๕ บาท...๓๗ 

 

                                                 
๓๖ ดารารัตน เมตตาริกานนท, ประวัติศาสตรทองถิ่น (ขอนแกน : คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๘), ๑๓๒-๑๓๓. 
๓๗ ทองสมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต, แปล, บันทึกการเดินทางในลาว, ภาคหนึ่ง พ.ศ.

๒๔๓๘, ๑๕๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๔

ชาวเมืองนครพนมมีการติดตอการคาและแลกเปลี่ยนกบัตลาดที่เมืองหนองคาย และ
ไดเชื่อมโยงสนิคามาจากเครือขายสยามผานทางโคราชมาทีห่นองคายดวย นอกจากนีพ้บวามกีาร
ใชเงินตราดวย เปนเงนิบาทใชในการแลกเปลี่ยนคาเชาเรือและคาจางคนถอเรือ ซึง่เปนผลมาจาก
การขยายวิถเีศรษฐกิจแบบตลาดมาถงึเมอืงในแองสกลนครและลุมน้าํโขงแลว 

ความสาํคัญทางดานการคาการเปนตลาดศูนยกลางการแลกเปลี่ยนและที่พกัสินคา
ของเมืองในแองสกลนครโดยเฉพาะทีเ่มืองหนองคายมกีารขยายตัวอยางตอเนื่อง และรวมถึงเมอืง
สําคัญอยางเมืองนครพนมและเมืองบริเวณลุมแมน้ําโขงดวย แมวาจะยายศูนยบัญชาการหัวเมือง
ลาวพวนจากเมืองหนองคายไปที่บานเดื่อหมากแขงเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๖ แตไมไดทําใหความสําคัญ
และความไดเปรียบทางทาํเลของเมืองบริเวณริมฝงแมน้าํโขงดอยลงหรือเปลี่ยนแปลงไปมากนัก 

 
การติดตอทางเศรษฐกจิกบัภายนอก 

 
เนื่องจากพื้นทีแ่องสกลนครตั้งอยูติดกับแมน้ําโขง ซึ่งเปนแมน้าํสายใหญและสําคญั

สามารถใชเปนเสนทางคมนาคมติดตอกับพื้นที่อ่ืนๆ ได จึงมกีารติดตอกับภายนอกอยูตลอดเวลา
โดยเฉพาะระหวางภูมิภาคลุมน้ําโขงและสาขา ตัง้แตทางตอนใตของจีน หัวเมืองลานนา-ลานชาง 
ที่ราบสูงตรนันนิทหรือเชียงขวาง แถบจาํปาศักดิ์และลุมน้ําโขงตอนลาง นอกจากนี้ยงัมีเสนทางบก
เชื่อมตอไปยังเขตเวียดนามและชายฝงทะเลจีนใตไดดวย๓๘ ขณะเดียวกันก็มีเสนทางบกผานแอง
โคราชขามชองเขาในเขตดงพระยาไฟเชื่อมตอกับเขตลุมน้ําเจาพระยา หรือใชเสนทางผานชองเขา
ทางตะวนัตกแลวลองตามแมน้ํานาน แมน้าํปาสักตอกบัแมน้ําเจาพระยา ซึง่ลักษณะดังกลาวนี้เปน
พื้นฐานมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรแลว 

แมน้ําโขงเปนเสนทางคมนาคมสายสําคัญ สามารถตดิตอระหวางพืน้ที่ตางๆ ได 
ตั้งแตจีนตอนใต เขตลานนา ลานชาง-หลวงพระบาง แถบแองสกลนคร-เวียงจันทน ที่ราบสูงเมือง
พวน บริเวณธาตุพนม-ทาแขกและมุกดาหาร-สะหวนัเขต ซึง่ชวงนี้สามารถเชื่อมตอไปยังเขต
เวียดนามภาคกลางบริเวณเมืองเว โฮยอาน ดานงัไดโดยผานทางดานกุยเหิบและชองเขาลาวบาว 
เปนตน บริเวณจําปาศักดิ-์อุบลราชธาน ี สามารถเชื่อตอกับลุมแมน้าํมูล, ชีไดอีกทางหนึ่ง และ
ติดตอไปถึงบริเวณลุมน้าํโขงตอนลางแถบเขมรต่ําและเวยีดนามใตดวย 

                                                 
๓๘ โยชิยูกิ มาซูฮารา, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวลานชาง ในคริสตศตวรรษที่ 

๑๖-๑๗, ๘๙-๙๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๕

จะเหน็ไดวา กลุมเมืองในแองสกลนครโดยมีศูนยกลางทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
อยางทีห่นองคายและธาตพุนม จะอยูตรงกลางระหวางพืน้ที่ในภูมิภาคตางๆ ดังกลาว เปน
ศูนยกลางติดตอระหวางทางเหนือ-ใต และตะวนัออกกับทางตะวันตกของลุมน้าํโขง ซึ่งทําเลและ
บทบาทดังกลาวเคยเปนของเมืองเวียงจนัทนมากอน และสงผลใหอาณาจักรเวยีงจนัทน
เจริญรุงเรืองมาแลวในศตวรรษกอนหนานี ้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในรัชสมยัพระเจาสริุยวงศาธรรมิก
ราช (พ.ศ.๒๑๘๑-๒๒๓๘) 

ตลาดที่เมืองหนองคายเชื่อมตอสินคาทีม่าจากทางตอนเหนือ แถบหลวงพระบาง 
ลานนา จนีตอนใต และที่ราบสูงเมืองพวน กับที่สินคาที่มาจากสยามโดยผานทางเมือง
นครราชสีมาหรือโคราช นอกจากนี้ยงัสินคาที่มาจากดินแดนอาณานคิมของทั้งองักฤษและฝรั่งเศส
อีก มีสินคาหลายอยางที่สงผานมาจากยุโรปและเอเชียตะวันออก เชน อังกฤษ เยอรมัน สิงคโปร 
จีนและญี่ปุน ตามลาํดับ บทบาทการเปนศูนยรวมควบคุมเครือขายทางการคา สมิธ ไดกลาว
เกี่ยวกับการคาในเมืองหนองคายวา... 

 
... ตามเสนทางสายหลักของเมือง มีรานคาอยูประมาณ ๓๐ ราน ซึ่งอยูใน

ความดูแลของชาวจีน... สินคาของอังกฤษทั้งนั้น ยกเวนพวกเสื้อเปนของญี่ปุน รมกระดาษ
ของจีน รวมทั้งสินคาตางๆ ...  ๓๙ 

 
เมืองริมแมน้าํโขงทางดานตะวันออกของแองสกลนครอยางเมืองนครพนม ธาตุพนม 

และมุกดาหาร เมืองเหลานี้มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ทางฝงซายแมน้ําโขงดวย และสามารถ
เชื่อมตอไปยังเขตเวียดนามและฝงทะเลจนีใต ตามหลักฐานพบวามีเสนทางคมนาคมจากเมือง
แถบนครพนมไปยังเวยีดนามตั้งแตสมัยอาณาจักรลานชางแลวเปนอยางนอย จากบนัทกึของวัน 
วูสตอฟ (Van Wuysthoff) ระบุวา “จากเมืองละคร (Lakhon) หรือนครพนม ไปถึงโฮยอานใชเวลา 
๒๒ วัน”๔๐ มเีสนทางสะดวกสําหรับเกวยีน เมืองธาตพุนมถึงแมจะเปนศูนยกลางทางศาสนาที่
สําคัญแตก็เปนจุดเชื่อมโยงในภูมิภาคแถบนี้มาตัง้แตสมัยโบราณแลว ดังในสมยัลานชางถือเปน
เมืองสําคัญทางทิศตะวนัออกเฉียงใตที่ใชติดตอกับกัมพูชาและภาคกลางของเวยีดนาม 

                                                 
๓๙ เสาวลักษณ  กีชานนท, แปลและเรียบเรียง, หาปในสยาม เลม ๑, ๒๔๕. 
๔๐ โยชิยูกิ มาซูฮารา, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวลานชาง ในคริสตศตวรรษที่ 

๑๖-๑๗,, ๘๙-๙๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๖

บทบาทของเมอืงริมฝงแมน้ําโขงดังกลาว นอกจากการกวาดตอน เกลีย้กลอมใหผูคน
อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในแองสกลนครแลว บทบาททางเศรษฐกิจที่มีพืน้ฐานมาจากอดีตนัน้กย็ัง
สงผลในชวงเวลานี ้อาท ิการลําเลียงสงของปาจากเขตภูดอยของฝงซายมาเปนสวยใหแกเมืองทาง
ฝงขวา อยางเมืองมุกดาหาร สกลนคร เปนตน ถึงแมวาการคาขายในชวงหลังจะสะดุดลงบางจาก
ความขัดแยงระหวางสยามกบัเวียดนามกต็าม แตเมื่อสมัยอาณานิคมสนิคาจากอาณานิคม
ฝร่ังเศสก็สงผานมายงัลุมน้าํโขงได ดังเหน็ไดจากสนิคาที่มีจําหนายในตลาดเมืองหนองคาย๔๑  

นอกจากการติดตอกับทางดานตะวันออกแลว ปรากฏวามพีอคาจากพมา ไทใหญ
หรือฉานเดินทางมาติดตอคาขายยงัเมืองในแองสกลนครดวย ไดแก พวกกุลาหรือตองสู ในเมือง
หนองคายมีพอคาพมาเขามาทาํการคาขาย และมีปญหากับพระปทุมเทวาภิบาลเจาเมืองดวย๔๒ ที่
เมืองเรณูนครซึ่งเปนเมืองของชาวผูไท มกีารเดินทางไปติดตอแลกเปลี่ยนไป-มากบัพอคาพมาหรือ
มอญจากเมืองมะละแหมงดวย๔๓ 

เสนทางตามลาํน้าํโขงยงัติดตอลงไปทางใตถึงบริเวณเมอืงเขมราฐ๔๔ อุบลราชธานี
และจําปาศักดิ์ไดอีก ภายหลังสงครามเจาอนวุงศ เมืองแถบนี้ตางก็อยูภายใตอํานาจของราชสํานกั
สยาม การติดตอกันจึงคอนขางสะดวกกวาสมัยที่แบงแยกเปน ๓ อาณาจักรหรือในชวงทีเ่กิดความ
วุนวายภายในของลานชาง แพที่บรรทุกสนิคามาขายทีห่นองคายสามารถติดตอไดตั้งแตเขตหลวง
พระบางแลวลองลงไปทางใตไดจนถึงเขมราฐ และสินคาจากอบุลราชธานีสามารถขึ้นมา
แลกเปลี่ยนไปไดถึงธาตพุนม นครพนมไดดวย 

การติดตอระหวางแองสกลนครกับแองโคราชหรือลุมน้ําชี, มูล นอกจากทางลําน้ําโขง
ดังกลาว ยังมีเสนทางคมนาคมทางบกซึง่ถือวาสาํคัญและมีมาตัง้แตสมัยโบราณแลว อาท ิจากเขต
เวียงจันทน-หนองคายมีเสนทางบกมายงัแองโคราช ผานทางเมืองหนองหานนอย กมุภวาป ผานที่
ราบสูงซึ่งเปนเสนทางระหวางเทือกเขาภูพานทางตะวนัออกกับเขตทะเลภูเขาทางตะวันตกแถบ
เมืองเลยและหนองบัวลาํภู ความสัมพันธทางเศรษฐกิจของแองสกลนครกับแองโคราชมีพืน้ฐานมา
ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร ทวาราวด ี เจนละ ขอมเมืองพระนคร และลานชาง ตามลําดับ เปน
                                                 

๔๑ เสาวลักษณ  กีชานนท, แปลและเรียบเรียง, หาปในสยาม เลม ๑, ๒๔๑. 
๔๒ ทองสมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต, แปล, บันทึกการเดินทางในลาว ภาคหนึ่ง พ.ศ.

๒๔๓๘, ๑๖๙. 
๔๓ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เที่ยวที่ตางๆ ภาคที่ ๔ วาดวยมณฑลนครราชสีมา, 

มณฑลอุดร และมณฑลรอยเอ็ด, ๔๗. 
๔๔ เขมราฐ เปนเมืองชุมทางการการคาที่อยูระหวางอุบลราชธานีกับมุกดาหาร-นครพนมตามลํา

น้ําโขง และเปนเมืองที่เชื่อมตอระหวางเมืองในที่ราบสูงโคราชกับบริเวณทางฝงซายของแมน้ําโขงอีกเมืองหนึ่ง. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๗

การแลกเปลี่ยนผลผลิตที่มีของแตละทองถิน่ และมีการเคลื่อนยายของผูคนระหวางสองพื้นที่อยู
ตลอดเวลา 

การไปมาหาสูกันของผูคนในแองสกลนครและแองโคราชในชวงนี ้ เปนการอพยพยาย
ถิ่นไปทาํมาหากินยังถิ่นที่มคีวามอุดมสมบูรณกวา หรือการอพยพหนีภัยความอดอยาก แหงแลง 
เปนตน เชน ใน พ.ศ.๒๔๐๖ เกิดฝนแลงที่เขตเมืองรอยเอด็ เมืองอุบลราชธานี ราษฎรชาวเมืองอด
ขาวเปนอันมาก จงึพากันอพยพเคลื่อนยายพาครอบครัวเขามาอยูในเขตเมืองสกลนครหลาย
หมูบาน๔๕  และเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๒ ผูคนจํานวนมากพากันอพยพหนีความแหงแลงไปยังเมือง
สกลนคร กาฬสินธุ เมืองหนอหาร๔๖ เปนตน เมื่อเกิดความแหงแลงในพื้นที่แองโคราช แนนอนวา
แองสกลนครที่อยูทางตอนเหนือก็ยอมจะไดรับผลกระทบบาง แตปรากฏวา... 

 
...สวนราษฎรชาวเมืองสกลนครพอทนความอดอยากได เพราะวาอาศัยขาวใน

พื้นเมืองกับของปาพอเลี้ยงพอคุมกันความอดอยากไดปหนึ่ง...ครั้นถึงปชวด ฉอศก จุล
ศักราช ๑๒๒๖ (พ.ศ.๒๔๐๗) เมืองสกลนครเกิดฝนแลงไมไดทํานา ไมไผเกิดลูกขวย 
ขาวเปลือก ๕ ชั่งตอบาทเงิน แตราษฎรพลเมืองไมแตกตื่น เพราะขาวในทองที่พอเจือจานกัน
ไดตลอด กันอดอยากปหนึ่ง ที่ขัดสนทรัพยอาศัยของปาในเขตแขวงเมือง เชน หัวกลอย เผือก
มัน และลูกขวย กับไดอาศัยหนองหารทํานาแซง จึงไมตองอพยพผูคนไปอาศัยเมืองอื่น...๔๗ 

 
จะเหน็ไดวาพืน้ที่แองสกลนครไมคอยประสบปญหาภัยแลงมากนักเมือ่เทียบกบัแอง

โคราช หรือเมือ่เกิดความแหงแลงก็สามารถประคับประคองตัวเองไดอยางนอยตลอดปหนึง่ เพราะ
สภาพภูมิประเทศและมีแหลงน้าํที่สําคัญอยาง หนองหาร และแมน้ําสงคราม เปนตน 

แองสกลนครกับลุมแมน้าํเจาพระยามีความสัมพันธทางเศรษฐกิจใกลชิดกันมากขึน้ 
จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง ทําใหเมืองในแองสกลนครมีสถานะเปนหัวเมอืง
ของสยามโดยตรง ความใกลชิดทางการเมืองการปกครองทําใหเครือขายทางเศรษฐกิจของเมือง
บริเวณนี้ขยายขอบเขตตามไปดวย จนถึงลุมน้ําเจาพระยาและชายฝงทะเลบริเวณนัน้ โดยผานทาง

                                                 
๔๕ สุรัตน วรางครัตน, บรรณาธิการ, ตํานานพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับพระยาประจันต

ประเทศธานี (โงนคํา พรหมสาขา ณ สกลนคร), ๑๙. 
๔๖ สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารรัชกาลที่ ๕ ม.๒, ๑๒ก/๖, “ใบบอกเมืองอุบลราชธานี ๑๖ 

กรกฎาคม ร.ศ.๑๐๘,” อางถึงใน ดารารัตน เมตตาริกานนท, ประวัติศาสตรทองถิ่น, ๑๓๑. 
๔๗ สุรัตน วรางครัตน, บรรณาธิการ, ตํานานพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับพระยาประจันต

ประเทศธานี (โงนคํา พรหมสาขา ณ สกลนคร), ๑๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๘

เมืองโคราช ความจริงแลวพื้นฐานความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางเมืองในลุมแมน้ําโขงกับเขต
ลุมน้ําเจาพระยามีมานานแลวตั้งแตสมัยอดีต อาณาจักรลานชางสามารถติดตอการคากับ
อาณาจักรอยธุยาได โดยสงสินคาของปาออกมาขายยังชายทะเลของสยาม ตราบใดที่ไมมีความ
ขัดแยงทางการเมืองระหวางอาณาจักรทั้งสองเกิดขึ้น เมื่อเกิดสภาวะไมปกติหรือไมมีความคุมคา
ของการขายสนิคากับสยาม เมืองในลุมน้ําโขงก็จะหนัเหไปหาทางออกทางทะเลจากกัมพูชาและ
เวียดนามทางตะวันออก 

ความแตกตางจากสมยัอาณาจักรลานชางคือ เมืองในแองสกลนครในชวงเวลานี้ 
สัมพันธกับสยามโดยตรง ไมใชระหวางอาณาจกัรหรือประเทศราช ทาํใหสามารถติดตอทาง
เศรษฐกิจ การคาไดมากและสะดวกขึน้ อยางนอยก็อาศัยระบบสวย ดังไดกลาวมาแลว สวนการ
ติดตอของเอกชนเริ่มตนปรากฏบางภายหลังการทําสนธสัิญญาเบาวร่ิงเปนตนมา ตั้งแต พ.ศ.
๒๓๙๘๔๘ ซึง่ทาํใหความตองการสินคาจากหวัเมืองลาวมีความหลากหลายมากขึ้น มปีริมาณมาก
ข้ึน ตามการความตองการและการขยายตัวของตลาดในลุมน้าํเจาพระยา ในชวงหลังพบวามกีาร
ใชเงินบาทในตลาดของเมืองริมฝงแมน้ําโขงดวย ควบคูไปกับการใชเงนิแบบลานชาง คือ เงนิตู เงนิ
ฮาง เงนิลาด เงินแนน และเงนิเหรียญรูป เชนทีพ่บในตลาดเมืองหนองคาย๔๙ เปนตน 

มีรายงานการสํารวจหรือบันทึกการเดินทางทีก่ลาวถึงสภาพเศรษฐกิจการคาของเมือง
ในแองสกลนครในชวงเวลาประมาณตนเดือนเมษายน พ.ศ.๒๔๓๖ กอนหนาเหตุการณ ”
วิกฤตการณ ร.ศ.๑๑๒” ราวครึ่งปวา... 

 
 ...เจาของรานคาชาวจีนส่ังสินคาจากกรุงเทพฯ เดินทางผานมาทางโคราช มี

สินคาประเภทรองเทาหรือหมวกสักหลาดจากลอนดอน ...พอคานําผาดิบที่มีสีสันและ
ลวดลายตางๆ (เชน ผานุงหรือผาอยางที่เคยเห็นในกรุงเทพฯ) และมีรองเทา รองเทาแตะ เข็ม
ขัด หมอ กระทะ ไมขีด รมจีน กาน้ําชา สินคาชั้นหนึ่ง สวนมากเปนของอังกฤษ ...ที่นี่ 
(หนองคาย) เราใชเงินบาทสําหรับแลกเปลี่ยน ...มีเพียงครั้งเดียวเทานั้นที่ใชเงินรูป...๕๐ 

 

                                                 
๔๘ ชาญวิทย เกษตรศิริ และกัณฐิกา ศรีอุดม, บรรณาธิการ, ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม ๒, 

(๑๒), (๑๖). 
๔๙

 เฮอรเบิรท วาริงตัน สมิธ, บันทึกการเดินทางสูแมน้ําโขงตอนบน ประเทศสยาม, ๑๓๒. 
๕๐ เร่ืองเดียวกัน, ๑๒๖-๑๓๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๓๙

จากบนัทกึดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการพฒันาเติบโต บทบาทและความสาํคญัของ
เมืองในแองสกลนครไดเปนอยางด ีความสัมพันธของเมอืงบริเวณนีก้บัสยามที่อยูในระดับที่ใกลชิด 
เห็นไดจากการติดตอคาขายและสินคาที่วางขาย ในหนงัสือเร่ือง “เทีย่วที่ตางๆ ภาคที่ ๔ วาดวย
เร่ืองเที่ยวมณฑลนครราชสมีา มณฑลอดุรและมณฑลรอยเอ็ด” สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพทรงพระนิพนธ เมื่อตนเดือนมกราคม พ.ศ.๒๔๔๙ ไววา... 

 
 ...สินคาเขาเมืองมาทางกรุงเทพฯ เปนพื้น มีเครื่องผาเครื่องแพรและเครื่อง

ทองเหลืองเครื่องเคลือบตางๆ... แตน้ํามันปโตรเลียมทราบวามาจากกรุงเทพฯ ทางปากลาย
๕๑ มาขายเปนคราวๆ ...สินคาออก สงลงไปขายทางเมืองนครราชสีมาและกรุงเทพฯ มีเรว 
ครั่ง กํายาน ยางกะตังกะติ้ว...๕๒  

 
กลาวไดวาเมอืงในแองสกลนครมีการติดตอสัมพันธทางเศรษฐกิจกับภายนอกอยาง

รอบดาน ทั้งเขตลานชาง เวยีดนาม แองโคราช และสยามหรือลุมน้ําเจาพระยา โดยเฉพาะ
ความสัมพันธกับสยามนอกจากอาศยัระบบสวยแลว เมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไปทําใหมีการ
ติดตอสัมพันธในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดดวย กลาวคือ มีการแลกเปลี่ยนสินคาระหวางเมือง
บริเวณนี้กับกรุงเทพฯ ผานทางเมืองนครราชสีมา นาสังเกตวาเมืองในแองสกลนครจะเปนแหลง
ผลิตสินคาของปาและเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน ตมเกลือ ทําเครื่องปนดินเผา 
เพื่อสงออกไปขายภายนอก แตจะเปนตลาดหรือนาํเขาสินคาอุตสาหกรรมโรงงานหรือมีราคาแพง
ทั้งจากสยามและเขตอาณานิคม 

 
 
 
 

                                                 
๕๑ เมืองปากลาย เปนเมืองสําคัญที่อยูระหวางหลวงพระบางและเชียงคาน มีผูคนอยู ๘๐๐ คน 

(พ.ศ.๒๔๔๙) มีทางแยกไปยังเมืองอุตรดิตถและเมืองพิชัยที่ส้ันที่สุดได. ดูรายละเอียดใน เฮอรเบิรท วาริงตัน 
สมิธ, บันทึกการเดินทางสูแมน้ําโขงตอนบน ประเทศสยาม, ๑๑๔-๑๑๖; เสาวลักษณ กีชานนท, แปลและเรียบ
เรียง, หาปในสยาม เลม ๑, ๒๓๒-๒๓๓. 

๕๒ ยางกะตังกะติ้ว ภาษาทองถิ่นในปจจุบันเรียกสั้นๆ วา “ตัง” เปนยางเหนียวๆ ใชประกอบการ
ทํา”ขี้ไต” และใชดักจับแมลงจําพวกจักจั่น เปนตน. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๐

การติดตอกับเขตอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศส 
 
ปลายรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาฯ เมื่ออังกฤษและฝรั่งเศสสามารถแพร

ขยายอาณานคิมเขามาไดในเขตพมา เวยีดนาม กมัพชูา และลาว เมืองในแองสกลนครตองมีการ
ติดตอสัมพันธกับเขตอาณานิคมดังกลาวดวย โดยเฉพาะเขตอาณานคิมฝร่ังเศสในลาวฝงซายและ
เวียดนามภาคกลาง สวนใหญแลวเปนการแลกเปลี่ยนสินคาโดยเมอืงในแองสกลนครเปนตลาด
ของสินคาอุตสาหกรรมที่มาจากเขตอาณานิคม และสินคาออกของแองสกลนครไดแกส่ิงที่ผลิต
หรือหาไดจากแหลงทรัพยากรในทองถิน่ เชน เกลือ ยางกะตงักะติว้ เขาหนังสัตว เปนตน ซึง่การ
ติดตอดังกลาวมีพืน้ฐานมาจากสภาพภูมปิระเทศของแองสกลนครทีส่ามารถติดตอกับภายนอกได
รอบดาน และดําเนนิมาทุกยคุทุกสมัยนับแตอดีต 

มีบันทึกเกีย่วกับการติดตอทางการคาระหวางเมืองในแองสกลนครที่ตลาดเมือง
หนองคาย เห็นไดจากสินคาที่วางขายมทีี่มาจากเขตอาณานิคมฝรั่งเศสทางฝงซายแมน้ําโขงดวย 
ขณะเดียวกนัสินคาจากเมืองในแองสกลนครไดสงไปขายยังเขตอาณานิคมดวยเชนกัน 

 
  ...สินคาที่มาจากทางเขตฝรั่งเศสทางเมืองญวน มีสุราและน้ําปลา ปนกับ

น้ํามันปโตรเลียม... ยาสูบ และเขาหนัง ครั่งและกํายาน และยางกะตังกะติ้วรับมาจากหลวง
พระบางโดยมาก สินคาจากหนองคาย(เอง) มีเกลือ สงไปขายเมืองเชียงขวางและหลวงพระ
บางปละมากๆ ...สินคาที่มาจากกรุงเทพฯ พอคาไดสงไปขายฝงซาย (แมน้ําโขง) ฝร่ังเศสยัง
ไมเก็บภาษีอะไร เวนแตไมขีดไฟตองเสียภาษีแรง...๕๓ 

 
การติดตอสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางเมืองในแองสกลนครกับเขตอาณานิคม

ตะวันตกทัง้อังกฤษและฝรั่งเศส อยูบนพืน้ฐานของการติดตอกันระหวางชุมชนทองถิน่พื้นเมอืง
ดั้งเดิมในภูมิภาคลุมน้าํโขง ซึ่งเปนความสมัพันธระหวางดินแดนลานชาง ลานนา เวียดนามและ
พมา รวมทั้งจนีตอนลาง  

เมืองในแองสกลนครกับเขตอาณานิคมของอังกฤษมกีารติดตอกันมาแลวในอดีต โดย
บทบาทของกลุา หรือตองสู หรือตองซู และในชวงเวลานี้(เมื่อพมาเปนอาณานิคมของอังกฤษแลว) 
กลุมตองสูยงัคงเดินทางไปมาเพื่อทาํการคาขายระหวางเขตลาวตะวนัออกกับเมืองมะละแหมง 

                                                 
๕๓ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เร่ืองเที่ยวที่ตางๆ ภาคที่ ๔; วาดวยเที่ยวมณฑล

นครราชสีมา มณฑลอุดรและมณฑลรอยเอ็ด, ๒๔-๒๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๑

เมาะลาํเลิง (เมืองมอลเมยีน) อยูตอไป และพอคากลุมนี้มีสถานภาพเปลีย่นไปเปนคนในบังคบั
อังกฤษดวย ทําใหสามารถดําเนินการคาขายและเดินทางในเขตสยามไดสะดวกตามขอตกลงใน
สนธิสัญญาเบาวร่ิง  

พอคากุลาจะเดินทางเปนขบวนหรือกลุมผานมาทางระแหงเมืองตาก นําสินคามาขาย
ระหวางทางและซื้อขาวและวัวกลับไป ชาง งาชาง เขาสตัว ไหม ววั และควาย เปนสินคาที่นยิมใน
การซื้อขายของกุลา ซึ่งเดนิทางผานมาทางนครราชสมีาและเขตลาวเหนือ หมายรวมถงึเมืองใน
แองสกลนครดวย เชน กรณีของหมองคาํ ระหวางทศวรรษ พ.ศ.๒๓๘๐-๙๐ เขาเดินทางมาลาวตะ
วันออกพรอมกับพรรคพวก ๓๒ คน ตอนนัน้เขาอาย ุ ๓๐ ปแลว เขามาซื้อวัว ควาย ที่เมอืง
นครพนมและเมืองทาอุเทน เมื่อเดินทางกลับก็ทาํการคาขายในระหวางทางดวย ในปตอมาในขา
กลับมะละแหมงเมื่อเดนิทางผานบานเขวาในเขตเมืองหนองหาน เขาติดพันหญิงพื้นเมืองและได
แตงงานกับเธอ ๒ เดือนผานไปจึงกลับมะละแหมง และ ๒ ปตอมาจึงเดินทางกลับมาอีก๕๔  

สวนการติดตอระหวางเมืองในแองสกลนครกับเขตอาณานิคมของฝรั่งเศสในลาวและ
เวียดนาม มคีวามสาํคัญอยางมากและสงผลตอการพฒันาเติบโตของเมืองบริเวณนี้ โดยเฉพาะ
เมืองทีเ่ปนชมุชนการคาขายตามริมฝงแมน้ําโขง เพราะการติดตอกับเขตลาวและเวียดนามมี
พื้นฐานความใกลชิดมาตั้งแตสมัยลานชาง และมีเครือขายทางเศรษฐกิจและการเมืองเกีย่วพันกนั
มาอยางยาวนาน แมจะมีความขัดแยงจากเหตุการณสงครามกต็ามแตเมื่อเหตุการณสงบการ
ติดตอคาขายไดกลับมาหมุนเวียนอีก  

ชายฝงทะเลของเวียดนามทางอาวตังเกี๋ยเปนทาเรือหรือทางผานของสนิคา
อุตสาหกรรมจากเมืองอาณานิคมเขามาสูเมืองในแองสกลนคร เชน สุรา น้ําปลา ปน น้าํมัน
ปโตรเลียม ซึง่เปนสนิคาที่ใกลเคียงกันกับสินคาที่มาจากกรุงเทพฯ สงมาผานทางโคราช กลาวได
วาเปนการนาํเขาสินคาจากสยามซึง่รับมาจากเขตอาณานิคมอังกฤษในพมาและสงิคโปร กับ
สินคาจากเขตอาณานิคมฝร่ังเศสผานทางเวยีดนามและลาวฝงซาย อยางน้าํมันปโตรเลียมเมืองใน
แองสกลนครจะนําเขาจากทัง้สองแหลง การกีดกนัทางการคาระหวางเขตอาณานคิมยังไมมีมาก
สินคาจากกรงุเทพฯ สามารถนําไปขายทางเขตลาวฝงซายได ยกเวนแตไมขีดไฟที่จะถกูเก็บภาษี
แรง นอกจากนี้สินคาของปาจากเขตลาวฝงซายยังคงเปนที่ตองการของตลาดอยู เชน ยาสูบ เขา
หนงั คร่ัง กํายานและยางกะตังกะติว้ ซึง่นําเขาจากหลวงพระบางมายงัตลาดแองสกลนครจํานวน

                                                 
๕๔ Junko Koisumi, “Why the Kula wept,” A report on the Trade Activity of the Kula in 

Isan, at the end of the 19 th century. อางถึงใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เลม ๑ (กรุงเทพฯ : 
มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ๒๕๔๒), ๒๖๓-๒๖๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๒

มาก อาจเพราะในเขตแองสกลนครเองเริม่หายากมากขึ้น สวนสนิคาของทองถิน่แองสกลนครเอง 
ไดแก เกลือ ทีส่งไปยังเขตเชยีงขวางและหลวงพระบางปละมากๆ  

อยางไรก็ตาม ความสัมพนัธทางเศรษฐกิจและการเมอืงระหวางเมืองในแองสกลนคร
กับราชสํานักสยามที่ใกลชดิมากขึ้นตัง้แตหลังสงครามเจาอนวุงศเปนตนมา ทําใหราชสํานักเขามา
มีบทบาทและอิทธิพลตอพฒันาการดานเศรษฐกิจของเมืองในเวลานีอ้ยางมาก ทั้งการขยายตวั
ของการผลิตและการหาของปาในพื้นที่เพือ่สงเปนสวยแลว และการติดตอคาขายของเมืองดงักลาว
มาแลว การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจากราชสํานักสยามสงผลกระทบตอเมืองในแองสกลนคร มี
การตรวจสอบจํานวนประชากรเพื่อเรียกเกบ็สวย ปรับเปลี่ยนสวยจากของปาเปนสินคาที่ผาน
กระบวนการผลิต เก็บเงนิแทนสวย หรือความตองการควายจาํนวนมาก เมื่อสวยของปาในพืน้ที่
เร่ิมขาดแคลนจึงมีการหาของปาจากที่อ่ืนโดยผานการคาขาย เพื่อสงเปนสวยหรือขายเปนเงนิสง
แทนสวย กลาวไดวา ทัง้ระบบสวยและการแลกเปลี่ยนคาขายมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของเมอืง
ในแองสกลนครในเวลานี้ โดยมีอิทธพิลจากสยามเปนปจจัยสําคัญ 

 
ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสยาม 
 
ความผูกพนัทางการเมืองการปกครองกับราชสํานักสยามทําใหเมืองในแองสกลนคร

ไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสวนกลางมากกวาตอนที่ยงัมีเมืองเวยีงจนัทนเปน
ตัวแทนของกรงุเทพฯ คอยควบคุมดูแลอยู ความสมัพันธระหวางเมืองในแองสกลนครกับสยาม
ดานเศรษฐกจิในชวงเวลานีท้ี่เดนชดัที่สุด คือ ระบบสวย เปนการดงึเอาทรัพยากรและผลผลิตของ
เมืองบริเวณนีเ้ขาสูสวนกลาง โดยมกีารสกัเลกหรือการควบคุมและตรวจสอบกําลงัคนเปนพื้นฐาน
สําคัญ การรบัรองสถานภาพความเปนเมอืงหรือการตั้งเมือง ความสมัพันธกับผูปกครองทองถิ่น
และการควบคมุกลุมเมืองก็อยูภายใตระบบสวย 

แมวาระบบสวยจะเกีย่วของกับความสมัพนัธทางการเมอืงการปกครองระหวางเมือง
หลวงกับหัวเมอืงชั้นนอก โดยเฉพาะหวัเมอืงลาวตะวนัออก ดังไดกลาวแลวในบทที่ ๓ แตสวยก็
สามารถชี้ใหเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจของเมืองตางๆ ไดดวย การขยายการเกบ็สวยของรัฐบาลสยาม
เขามาในที่ราบสูงโคราชและในแองสกลนครที่เร่ิมข้ึนดวยการสักเลกใน พ.ศ.๒๓๖๗ ซึง่เปนปแรก
ในรัชกาลสมเด็จพระนัง่เกลาเจาอยูหวั (รัชกาลที่ ๓) เปนผลมาจากการปรับปรุงระบบภาษีอากร
และการแสวงหาวัตถุดิบในรูปของสวยเพื่อเปนสินคาสงออกในการคาตางประเทศของสยามที่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๓

กําลังขยายตวั รายไดของรัฐบาลสยามจากสวยเพิ่มข้ึนมากในสมัยนี้เมื่อเทียบกับชวงกอนหนา ดัง
จะเหน็ไดจากตารางที่ ๖. 

 
ตารางที่ ๖ ประมาณการรายไดของรัฐบาลสยามในสมยัตนรัตนโกสนิทร 

 
รายการรายรับ รัชกาลที่ ๑ (พ.ศ.๒๓๓๘) รัชกาลที่ ๒ (๒๓๕๙) รัชกาลที่ ๓ (พ.ศ.๒๓๘๐) 

ภาษีอากร ๑,๓๔๘,๗๗๖ ๑,๗๕๙,๗๘๔ ๔,๒๗๗,๙๒๕ 
สวย ๖๔๓,๖๘๗ ๘๓๗,๕๖๐ ๑,๓๒๕,๓๓๔ 
การคาของรัฐ ๖๑๐,๐๐๐ ๒,๗๕๙,๖๐๐ ๔,๕๙๙,๖๐๐ 

 
ที่มา : ปรับปรุงจาก, สุวิทย ธีรศาศวัต, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมยักรุงธนบุรีถงึสมัยรัชกาลที ่ ๓ 
พิมพคร้ังที ่๒, (ขอนแกน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๘), 
๑๔๗. 

 
การสักเลกในที่ราบสูงโคราชรวมถึงเมืองในแองสกลนครตั้งแตปแรกของรัชกาลที ่ ๓ 

ทําใหรัฐบาลสยามมีรายไดจากสวยเพิม่มากขึ้นเปนกอบเปนกาํและสามารถนาํไปเปนสินคา
สงออกตางประเทศไดรายไดเพิ่มในรัชกาลนี้มากเปนเทาตัวดังจะเห็นไดจากตารางขางบน การ
ปรับปรุงการจดัเก็บรายไดทัง้จากสวยและภาษีอากรตางๆ ในสมัยนี ้และการขยายพืน้ทีก่ารสักเลก
และเก็บสวยเขามาในหวัเมอืงลาวบริเวณที่ราบสูงโคราช ซึง่พบวามีเมืองที่ตองสงสวยแกเมอืง
หลวงมากที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นที่อยูในเขตอํานาจรัฐสยามในเวลาเดียวกนั๕๕ ปริมาณสวยที่
ไดรับเพิ่มจํานวนมากสะทอนถงึมีผูคนเปนแรงงานในการผลิตและหาสิ่งของสงเปนสวยวามีจาํนวน
มากตามไปดวย และบงชี้ไดถึงการเกิดชมุชนมกีารตั้งหลักแหลงจํานวนมากในบริเวณนี้และรวมถึง
การขยายตัวเติบโตของชุมชนดวย แสดงถึงการขยายตวัของการผลิตและการหมนุเวียนของสินคา
ของเมืองในรูปของสวย นอกจากนีย้ังสะทอนถึงการฟนตัวทางเศรษฐกิจการผลิตของเมืองตางๆ 
ภายหลงัสงครามเจาอนวุงศ และแสดงถึงอาํนาจของราชสํานักสยามที่เขามาแทรกแซงเก็บ
ผลประโยชนจากเมืองในพื้นที่แถบนี้ไดหลงัจากที่ราชสาํนักเวียงจันทนลมสลายไปแลวดวย 

                                                 
๕๕ สุวิทย ธีรศาศวัต, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยรัชกาลที่ ๓, พิมพครั้งที่ ๒ 

(ขอนแกน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๘), ๑๒๖-๑๒๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๔

สวยทีห่วัเมืองในแองสกลนครจะตองจัดสงใหแกราชสาํนักสยามนั้นมหีลายชนิด หาก
มีสวยอยางหนึ่งอยางใดขาดแคลนก็สามารถจัดสงสวยอยางอืน่ไปทดแทนได รายการสวยทีเ่คย
จัดสงไปใหแกเมืองหลวงสามารถรวบรวมได ดังนี ้

 
๑. เงิน    ๑๑. น้ํารัก 
๒. ทอง    ๑๒. ผาขาว 
๓. ผลเรว    ๑๓. ทองแดง 
๔. ไมสัก    ๑๔. นอระมาด (นอแรด) 
๕. สีผ้ึง (ข้ีผ้ึง)   ๑๕. อบเชย 
๖. น้ําผ้ึง    ๑๖. ไมกฤษณา 
๗. คร่ัง    ๑๗. ปลาบึก 
๘. กระวาน    ๑๘. ควาย 
๙. งาชาง    ๑๙. ดินประสวิ 
๑๐. ปาน    ๒๐. เสนไหม๕๖ 

 
ตารางที่ ๗  ชนิดของสวยที่เมืองในแองสกลนครตองจัดสงใหแกเมืองหลวง 

 
ชนิดของสวย เมือง 

เรว ทองคําผุย เงิน ควาย กระวาน สีผ้ึง ผาขาว น้ํารัก ปาน 
นครพนม  *   *   * * 
โพนพิสัย  *        
มุกดาหาร *    *   * * 
เลย   *       
สกลนคร * *  *    *  
หนองคาย  *     * * * 

                                                 
๕๖

 ธีรชัย บุญมาธรรม, ประวัติศาสตรสังคมอีสานตอนบน พ.ศ.๒๓๑๘-๒๔๕๐, (มหาสารคาม : 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม, ๒๕๓๖), ๗๗-๑๒๐, ๑๒๖-๑๒๙; บุญรอด แกวกัญหา, “การเก็บสวยในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน พ.ศ.๒๓๒๕ – ๒๔๑๑” (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาประวัติศาสตร 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๑๘), ๙๑-๙๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๕

ไชยบุรี  *  *  *    
อากาศอํานวย    *      
เรณูนคร    *      
อาฑมาต    *      
กุสุมาลย    *      
หนองหาน  * *      * 
ทาอุเทน  *        
พรรณานิคม  *        

รวม ๒ ๘ ๒ ๖ ๒ ๑ ๑ ๔ ๔ 
 

ที่มา : ธีรชัย บุญมาธรรม, ประวัติศาสตรสังคมอีสานตอนบน พ.ศ.๒๓๑๘-๒๔๕๐ (มหาสารคาม : 
วิทยาลัยครูมหาสารคาม, ๒๕๓๖), ๑๐๗-๑๑๑, ๑๒๖-๑๒๙; บุญรอด แกวกัญหา, “การเก็บสวย
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน พ.ศ.๒๓๒๕ – ๒๔๑๑,” (วทิยานพินธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนก
วิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวทิยาลยั จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, ๒๕๑๘), ๙๑-๙๓. 

 
จากขอมูลส่ิงของสวยทีห่าไดตามธรรมชาตแิละที่เปนผลติผลของชาวเมืองในแอง

สกลนครดังกลาว สะทอนใหเหน็วิถีการผลิตของผูคนและสภาพทรัพยากรของพื้นที่ จากตารางที่ ๗ 
ชนิดของสวยที่เมืองในแองสกลนครตองจัดสงจะเห็นวาทองคําผุยเปนสวยที่มีเมืองถึง ๘ เมืองที่
สามารถหามาสงเปนสวยได สวนใหญแลวเปนเมืองทีอ่ยูริมฝงแมน้าํโขง ไดแก เมืองหนองคาย 
เมืองโพนพิสัย เมืองทาอุเทน เมืองไชยบรีุ และเมืองนครพนม เมืองเหลานี้ผูคนสามารถรอนหา
ทองคําไดจากแมน้ําโขง รองลงมามีเมืองที่ตองสงควายเปนสวยถงึ ๖ เมือง แสดงวาชาวเมืองใน
แองสกลนครสวนใหญมีการเลี้ยงสัตวประเภท โค กระบืออยูมาก ที่นาสนใจคือ เรว หรือหมาก
แหนง จากตารางจะเหน็วามีเพียง ๒ เมอืงที่สงเรวเปนสวยไดคือเมืองมุกดาหารและเมืองสกลนคร 
เพราะสองเมืองนี้มีอาณาเขตครอบคลุมเทือกเขาภพูานซึ่งเปนปาเรวที่อุดมสมบูรณในสมัยนั้น และ
เมืองที่สงสวยผาขาวมเีมืองเดียวคือ เมืองหนองคายเพราะวามีการปลกูฝายจาํนวนมากนั่นเอง 

การเก็บภาษีในหวัเมืองลาวตะวันออกของราชสํานกัสยามสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
เปนการจัดเกบ็ส่ิงของหรือสวยเปนหลกั เพราะไมปรากฏหลักฐานวาหวัเมืองลาวบริเวณลุมแมน้ํา
โขงและที่ราบสูงโคราชไดเสยีภาษีแบบอยางเดียวกนักับเมืองในภาคกลาง ยกเวนในเมือง
นครราชสีมา การเก็บภาษีและรายไดเขาหลวงจนถึงสมัยพระเจาอนวุงศและภายหลังจากนัน้มาอีก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๖

ยังคงอยูภายใตระบบสวย คอื มีการเกณฑแรงงานและเรยีกเก็บผลผลิต สวย โดยผานทางเจาเมือง
และกรมการของแตและเมือง และมกีารเขามาสักเลกจัดทําสาํมะโนประชากรเปนครั้งคราว ซึง่
ปรากฏวาเปนปญหาเรื่องรายรับของเมืองหลวงอยูมาก  

ตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑ เปนตนมา เปนชวงเวลาที่ราชสํานกัสยามพยายามปรับปรุงและ
แกไขปญหาอยูตลอดเพื่อใหการจัดเก็บรายไดของหลวงมีประสิทธิภาพ แตยงัคงเปนวิธกีารหรือ
นโยบายภายใตระบบเดิมคือระบบสวย จนกระทั่งมกีารปรับปรุงครั้งสําคัญพรอมกับการปฏิรูปทาง
การเมืองการปกครอง กลาวคือ เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๔ หลงัจากที่ไดจัดการเรื่องการเมอืงการปกครอง
แลวกรมหมืน่ประจักษศิลปาคม (ยศในขณะนั้น) ขาหลวงใหญตางพระองคประจําหัวเมืองลาว
พวนประทับอยูที่เมืองหนองคายทรงเหน็วาการเก็บสวยจากเมืองตางๆ ไมเปนมาตรฐานเดียวกนั 
และในแตละเมืองยงัไมไดปรับเปลี่ยนไปเปนการเกบ็ภาษีอากรแบบใหม ซึง่จะทําใหไดเงินเขาพระ
คลังมหาสมบตัิมากขึ้น ทรงเหน็วาราษฎรจะไมไดรับผลกระทบกระเทือนจากการเก็บภาษีแบบนี ้
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาฯ ทรงเหน็ดวยกับวิธกีารเก็บภาษโีดยใหคนจนีผูกปหรือสัมปทาน
เก็บภาษีอากร การเก็บภาษอีากรของเมืองหนองคายและเมืองใกลเคียงมีการเก็บ ภาษีสุรา ภาษี
ยาสูบ ภาษีเกลือและภาษีสุกร 

เมื่อมีการจัดเก็บภาษีในระบบใหมแลวจงึยกเลกิวธิีการแบบเดิม คือ ยกเลกิอํานาจ
ของคณะอาญาสี่ ไดแก เจาเมือง อุปฮาด ราชวงศ และราชบุตร และการเก็บสวยอื่นๆ จากราษฎร 
ภาษีที่จัดเก็บดังกลาวขางตนจะเก็บเขาหลวงทั้งหมด สวนเจาเมอืงและกรมการจะไดรับเงินจาก
หลวงเปนคาทดแทน ดงันี ้

 
เจาเมือง   ไดรับ  ปละ ๓๖ ชัง่ 
อุปฮาด  “  ปละ ๒๔ ชั่ง 
ราชวงศ  “  ปละ ๑๘ ชัง่ 
ราชบุตร  “  ปละ ๑๒ ชัง่ 
กรมการเมืองผูนอยอื่นๆ รวมได ปละ ๒๔ ชั่ง 
รวมจายใหเมอืงละ    ๑๑๔ ชั่งตอป๕๗ 
 
รายไดจากภาษีระบบใหมจะสามารถจัดสงเขาพระคลังมหาสมบัติมากขึ้น สวนเจา

เมืองและกรมการทองถิน่จะขาดรายไดที่เคยไดจากระบบสวย ซึ่งมกีารหักเก็บไวใชสวนตัวไดมาก 
                                                 

๕๗
 ธวัช ปุณโณทก, “เมืองอุดรธานี,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เลม ๑๑, ๕๒๘๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๗

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้สัมพันธกับการปฏิรูปทางการเมืองการปกครองเปนระบบเทศาภิบาลใน
สมัยที่ปรับเปลี่ยนเปนมณฑลในเวลาตอมา หลังจาก พ.ศ.๒๔๓๖ แลว 

 
การขยายตัวของเมืองและการใชที่ดิน 

 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจทัง้การผลิตและการคา ทาํใหเมืองขยายตวัหรือเติบโตขึน้ 

โดยเฉพาะเมอืงใหญทีเ่ปนชุมทางการคา ศูนยรวมสินคาหรือเปนตลาด ซึ่งสวนใหญจะตั้งอยูริมฝง
แมน้ําโขงที่เปนเสนทางคมนาคม ไดแก เมอืงมุกดาหาร เมืองธาตุพนม เมืองนครพนม เมืองไชยบุรี 
เมืองทาอุเทน เมืองโพนพสัิย และเมืองหนองคาย เปนตน ในเมอืงดังกลาวมกีารเปลี่ยนแปลง
สภาพทางกายภาพของเมืองตามความเตบิโตและบทบาทของคนกลุมตางๆ ที่อยูในเมือง เชน ผัง
เมือง สถาปตยกรรม และการใชที่ดินของเมืองทัง้เขตที่อยูอาศัยและพืน้ทีท่ํามาหากนิทั้ง
เกษตรกรรมและคาขาย 

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะเห็นไดอยางชดัเจนตามเมืองใหญๆ และมีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจการคา เชน เมืองหนองคาย เมืองนี้ตั้งขึน้จากชุมชนหมูบานแตบริเวณใกลเคียงลวน
เคยเปนเมืองใหญมีความสําคัญทางเศรษฐกิจและการคามาแลวในสมยัอาณาจกัรลานชาง เมื่อ
สถานการณทางการเมืองเปลี่ยนไป เมืองหนองคายไดรับการสถาปนาขึ้นมาบนทําเลที่ตั้งชุมชนที่
เคยเปนศนูยกลางการติดตอบนเสนทางคมนาคมสาํคัญระหวางภูมิภาค เมืองหนองคายจงึไดรับ
ประโยชนและสืบทอดบทบาทดังกลาว และถือวาเปนเมืองที่สําคัญทีสุ่ดที่อยูระหวางเขตหลวงพระ
บางและโคราชแทนที่เมืองเวียงจันทน 

ทําเลที่ตั้งของเมืองหนองคายที่ตั้งอยูริมแมน้ําโขง เปนจดุเชื่อมโยงของเสนทาง
คมนาคมทําใหเศรษฐกิจของเมืองหนองคายสัมพันธกับการเปนตลาดแลกเปลี่ยนและสถานที่แวะ
พักสนิคา จากบันทกึตางๆ ทีก่ลาวถึงเมืองนี้มักจะกลาววามีรานคาและผูคนกลุมตางๆ เดนิทางเขา
มาทาํการคาขายหรือต้ังหลักแหลง อาทิ ชาวจีน ชาวเวียดนาม กุลาหรือตองสู และชาวสยาม (จาก
โคราช) เปนตน แสดงใหเหน็ถงึเศรษฐกิจที่ผูกพันกับการคา และการขยายตวัของเมอืง 

รอยเอกพระวภิาคภูวดล (James Fiteroy McCarthy) ชาวองักฤษเชื้อสายไอรชิ 
เจากรมแผนทีค่นแรกของสยาม ไดบรรยายสภาพเมืองหนองคายไวใน “บันทกึการสํารวจและ
บุกเบิกในแดนสยาม” (Surveying and Exploring in Siam) เมื่อเขาเดินทางผานไปถึงในประมาณ
ตนป ราวเดือนกุมภาพนัธ-มีนาคม พ.ศ.๒๔๒๗ (ค.ศ.๑๘๘๔) ไววา... 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๘

...หนองคายเปนเมืองใหญของอาณาเขตกวางขวางแถบนี้ แทนที่เวียงจันทน
ซึ่งเปนเมืองหลวงเกาอยูเหนือน้ําขึ้นไปไมไกลนัก ดูเปนที่นาสบาย ขาว เกลือ และปลามีมาก
เพียงพอ... ในเมืองมีรานคาของคนจีนขายผาลายดอก... พวกพอคาเรชาวฉานก็มีอยูบางที่
หนองคาย... ตัวเมืองอยูฝงขวาของแมน้ําโขงซึ่งกวางใหญมาก...  ๕๘ 

 
นับไดวาเมืองหนองคายเปนเมืองชุมนุมทางการติดตอการคาระหวางภมูิภาค โดย

รวบรวมสินคาจากลุมแมน้ําโขงทั้งทางตอนเหนือและทางภาคใต ตลอดจนเขตภูดอยในที่ราบสูง
เมืองพวน แลวมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกบับรรดาพอคาทัง้จากสยาม กุลา หรือตองสู จากพมา 
และกลุมคนจนี การเปนชมุนุมทางการคามีผูคนแวะเวียนเขา-ออกมากมายและมีจํานวนไมนอยที่
ทําการตั้งบานเรือนอยูอาศัย ทาํใหเมืองหนองคายขยายตัวเตบิโตขึ้นจากเดิม มีประชากรหนาแนน
และหลากหลายมากขึ้นและเปนชมุทางของการคมนาคมดวย ความจริงแลวการเปนเมือง
ศูนยกลางทางการเมืองการปกครองพรอมกับเปนชุมนมุทางการคานัน้ เปนลกัษณะสภาพของ
เมืองสําคัญบริเวณนี ้ เชน เมืองหลวงพระบาง เมืองเวยีงจนัทน และเมืองเวียงคุกในอดีต ดังนัน้
เมืองหนองคายจึงพยายามทําหนาที่ควบคุมเครือขายเดิมของเมืองเวยีงจนัทน 

ในหนังสือ “บันทกึการเดนิทางในลาว” (Voyage dans le Laos) ภาคทีห่นึง่๕๙ เอ
เตียน แอมอนเิย ไดบันทึกถงึความเติบโตของเมืองหนองคายในชวงตนปของ พ.ศ.๒๔๒๗ ไววา... 

 
“... เมืองนี้มีกระทอม (เฮือน) นับพันๆ หลัง เรียงรายตามริมฝงขวาของแมน้ํา 

(โขง) อยูที่ราบสูงพอสมควร น้ําไมทวม ยาวประมาณ ๒ ไมล มีถนนสายหนึ่งยาวเปนเสน
ขนานไปกับแมน้ํา และถนนอีกสายหนึ่งกวางกวานั้น ตัดลึกเขาไปในตัวเมือง สองฟากถนนก็
เต็มไปดวยบานเรือน... เมืองนี้มีวัด ๑๗ วัด แตละวัดมีพระสงฆราว ๑๕-๒๐ รูป ... ที่
หนองคายมีรานคาของคนจีนประมาณ ๑๐ ราน มีคนสยามซึ่งโดยมากมาจากโคราช และ
พวกกุลา หรือพวกพมา... มีคนถึง ๓,๕๐๐ คน ในทะเบียนภายใน และ๑,๕๐๐ คน ใน
ทะเบียนภายนอก... “ ๖๐ 

                                                 
๕๘

 พระวิภาคภูวดล, บันทึกการสํารวจและบุกเบิกในแดนสยาม, ๔๕. 
๕๙ เอเตียน แอมอนิเย (Mission Étienne Aymonier) และคณะผูชวยชาวเขมรและชาวจีน ออก

เดินทางสํารวจเพื่อหาศิลาจารึกในเขตลาว จากไซงอนขึ้นมาตามลําน้ําโขง ในเดือนกันยายน ค.ศ.๑๘๘๒ / พ.ศ.
๒๔๒๕ เขาไดบันทึกการเดินสํารวจแลวพิมพเผยแพรเปนภาษาฝรั่งเศสใน ค.ศ.๑๘๙๕ / พ.ศ.๒๔๓๘ แลวไดรับ
การแปลเปนภาษาไทยเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙. 

๖๐ ทองสมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต, แปล, บันทึกการเดินทางในลาว, ภาคหนึ่ง พ.ศ.
๒๔๓๘, ๑๖๘-๑๖๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๔๙

 
เมืองหนองคายเปนเมืองใหญมีบานเรือนนับเปนพนัๆ หลัง ถือวาจาํนวนมากเมื่อ

เทียบกับเมืองอื่นๆ เชน เมืองทาอุเทนมกีระทอมหรือเฮือน ๒๐๐ กวาหลัง เมืองไชยบรีุมีเฮือน ๑๒๐ 
หลัง เมืองโพนพิสัยมี ๑๕๐ หลัง เมืองนครพนมม ี๓๐๐ หลัง เมืองสกลนครมี ๓๐๐ หลังและเมือง
มุกดาหารมีเฮอืนประมาณ ๑๕๐ หลัง เปนตน๖๑ ซึ่งเฮือนของเมืองเหลานี้จะกระจายตวัทอดยาวไป
ตามลําน้ําโขง สวนเมืองสกลนครเฮือนก็จะกระจายตวัอยูบนเนนิสูงทามกลางปาไผริมหนองหาร
ดานตะวันตก นอกจากนี้การเติบโตและการเปนตลาดของเมืองหนองคายทําใหมีการตัดถนนหรอื
การสัญจรทางบกทัง้ถนนเลยีบริมฝงแมน้าํโขงและถนนที่ลึกเขาไปในตัวเมือง และปลูกสราง
บานเรือนและรานคา(ของคนจีน)ตามสองฟากของถนน ในป ๒๔๒๗ เมืองหนองคายมีประชากรที่
ข้ึนทะเบยีนไวอยางนอย ๕,๐๐๐ คน รวมทะเบยีนภายนอกและภายใน๖๒ 

ในเวลาใกลเคยีงกนักับ พระวิภาคภูวดล และเอเตียน แอมอนิเย ไดมีคณะสํารวจอีก
กลุมหนึ่งที่เขามาเพื่อสํารวจหาขอมูลเกี่ยวกับแหลงแร ระหวาง พ.ศ.๒๔๓๔-๒๔๓๙ ในหนงัสือ 
“หาปในสยาม เลม ๑” ที่แปลมาจาก “Five Years in Siam. Vol. 1” ซึ่งเขียนโดย นายเฮอรเบิรท 
วาริงตนั สมิธ (Herbert Warington Smyth) อดีตเจากรมเหมืองแรของสยาม ไดกลาวถึงสภาพของ
เมืองหนองคายในชวง พ.ศ.๒๔๓๙ ไววา...  

 
“... ชุมชนเมืองหนองคายที่อยูกันอยางกระจัดกระจายนั้น มีจํานวนประชากร

ประมาณ ๕,๐๐๐ คน และเปนเมืองสําคัญที่สุดที่อยูระหวางโคราชและหลวงพระบาง... เม่ือ
เร็วๆ นี้มันก็ไดกลายมาเปนศูนยบัญชาการที่มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในการกระจายกําลัง
ออกไปสุดเขตดานทิศเหนือของที่ราบสูง (โคราช) ซึ่งพอคาขาวจีนไดใชเปนเสนทางคาขาย
จากเมืองโคราช... “ ๖๓ 

 
แสดงใหเหน็วาเมืองหนองคายมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามลําดับ ขณะเดียวกนัก็

มีความสาํคัญตอภูมิภาคมากขึ้นดวย สถานการณของเมอืงหนองคายดังกลาว สงผลใหเมืองตางๆ 
ใกลเคียงคึกคกัอยางไมตองสงสัย แนนอนวาสวนหนึง่เปนผลมาจากสภาพความสงบภายหลัง
สงคราม แตเมืองหนองคายก็เปนตลาดแลกเปลี่ยนทีท่ําใหสินคาหรอืผลิตผลของเมืองเหลานี้ไดเร่ิม
หมุนเวียนอีกครั้ง พรอมกนันัน้ก็ไดแลกเปลี่ยนกับสินคาที่มาจากภายนอกดวย สภาพการณเชนนี้
                                                 

๖๑ เร่ืองเดียวกัน, ๑๒๓, ๑๒๕, ๑๕๓, ๑๕๕, ๑๕๗, ๑๖๖. 
๖๒ หมายถึงประชากรที่ถูกสักเลก เปนเลกคงเมืองและเลกกองนอก. 
๖๓ เสาวลักษณ  กีชานนท, แปลและเรียบเรียง, หาปในสยาม เลม ๑, ๒๔๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๐

เปนปจจัยดงึดดูผูคนใหเขามาตั้งหลกัแหลงถิ่นฐาน กลับมาสรางบานแปงเมืองจากสภาวะสงคราม
ที่เพิง่ผานไป ซึ่งทาํใหเมอืงตางๆ ในบริเวณนี้คอยๆ ฟนตัว แมวาศนูยกลางจะเปลีย่นไปจาก
เวียงจันทนทางฝงซายมาเปนเมืองหนองคายทางฝงขวาแมน้ําโขงแทนก็ตาม 

เมืองที่ขยายตวัเติบโตนอกจากเมืองหนองคายซึ่งเปนศนูยกลางการปกครองและ
เศรษฐกิจหรือตลาดใหญแลว เมืองตามริมฝงแมน้าํโขงซึ่งเปนชุมทางการคาและการแลกเปลี่ยน
ตางพฒันาเตบิโตจากกจิกรรมทางเศรษฐกิจดวยเชนกนั เชน เมืองทาอุเทน เมืองไชยบุรี เมือง
นครพนม เมอืงธาตพุนม เมืองเหลานี้สวนใหญมกัจะตัง้อยูปากแมน้าํสาขาของแมน้ําโขงดวย คอื 
แมน้ําสงคราม ลําน้ําก่ํา หวยมุก เปนตน ทําใหสามารถติดตอเขามายังพื้นที่ตอนในของแอง
สกลนครไดและเปนชมุทางเชื่อมตอกบัภายนอกตามลําน้ําโขง 

เมืองทาอุเทนตามความเหน็ของ ฟองซิส กากนิเย และบันทกึของเอเตียน แอมอนิเย 
กลาววา... 

 
...ตั้งอยูฝงขวาของแมน้ําโขงในพื้นที่ของเมืองละคอน... มีกระทอม (เฮือน) 

๒๐๐ กวาหลัง ลอมดวยสวนผลไม คือ ตนมะพราว หมาก มะมวง สม ขนุน กลวย กระจัด
กระจายอยูทั้งสองฟากทาง เปนแนวยาวคูขนานกับแมน้ํา(โขง)...ถึง ๑,๒๐๐ เมตร ...
ประชากรเปนเผาหยา (ญอ) และชอบดื่มเหลาไห ...มีคนที่จดบันทึกไวในทะเบียนภายในถึง 
๙๐๐ คน และ ๒๐๐ คน ในทะเบียนภายนอก ...พบกระทอมของชาวอานาม ประมาณ ๑๐ 
กวาหลัง...๖๔ 

 
กลาวไดวา นอกจากเมืองใหญ เชน เมืองหนองคาย เมอืงนครพนม เมืองสกลนคร ที่มี

การเติบโตจากการขยายตัวของเศรษฐกิจแลว เมืองเลก็หรือเมืองบริวารตางๆ ก็ไดรับผลกระทบ
ดังกลาวนี้ดวย เมืองบริวารที่ตั้งอยูในพืน้ที่ตอนในมกีารติดตอกับเมืองใหญ สวนเมืองที่อยูบน
เสนทางการคาโดยเฉพาะรมิฝงแมน้าํโขงมีผูคนเขามาตัง้ถิน่ฐานและสามารถทําการคาขายไดดวย 
สงผลใหเมืองขยายตวัและมีความสาํคัญทางเศรษฐกิจและการเมืองมากขึ้น 

 
เศรษฐกิจของเมืองในแองสกลนครในชวง พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖ เปนระยะของการฟน

ตัวภายหลงัสภาวะสงคราม ในชวงแรกวถิีเศรษฐกิจของเมืองอยูบนพืน้ฐานของการเกษตรกรรมซึ่ง
มีปจจัยของสภาพพืน้ที่ ส่ิงแวดลอม ระบบนิเวศนและแหลงทรัพยากรที่อุดมสมบูรณเอื้ออํานวย 
                                                 

๖๔ ทองสมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต, แปล, บันทึกการเดินทางในลาว, ภาคหนึ่ง พ.ศ.
๒๔๓๘, ๑๕๕-๑๕๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๑

สงผลใหมกีารตั้งถิ่นฐานกระจายไปทัว่บริเวณนี ้ ในชวงเวลานี้เชนกนัวิถเีศรษฐกิจดานการ
แลกเปลี่ยนและการคาของเมืองไดกลับมาหมนุเวียนคึกคักอีกครั้งหนึ่งจากเหตุผลของความสงบ
ภายหลงัเหตกุารณสงครามทั้งภายในพื้นที่และระหวางภูมิภาคโดยรวม ทําใหการติดตอการคา
ตามเสนทางคมนาคมตางๆ โดยเฉพาะแมน้ําโขงและสาขาสามารถดาํเนนิไปไดโดยสะดวก และ
ดวยปจจัยพื้นฐานหรือภูมิหลังของพืน้ที่แองสกลนครเองที่เคยเปนเขตสําคัญทางเศรษฐกิจการคา
เคยรุงเรืองมากอนแลวในอดีตสมยัอาณาจักรลานชาง (ประมาณพทุธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓) ทาํให
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่เมอืงหนองคายและเมืองอืน่ๆ ในพืน้ทีแ่องสกลนครสามารถสืบทอด
บทบาทและหนาที่จากศูนยกลางลานชางที่เขตเวียงจนัทนไดเปนอยางดี 

นอกจากนี้ความสัมพันธกับราชสํานกัสยามที่มีความใกลชิดมากขึ้นกวาแตกอน ทาํให
เศรษฐกิจของเมืองในแองสกลนครเขาไปผูกพนักับศูนยกลางของสยามในลุมแมน้ําเจาพระยามาก
ข้ึน การขยายตัวของเศรษฐกิจการคาที่เร่ิมข้ึนภายหลัง พ.ศ.๒๓๙๘ เปนตนมา ไดเขามามีอิทธพิล
ตอหัวเมืองชั้นนอกอยางเมืองในแองสกลนครดวย และสงผลใหเมืองในแองสกลนครพัฒนาเติบโต
ข้ึนตามลําดับ มีประชากรเพิ่มมากขึ้น ซึง่เปนปจจัยการผลิต แหลงวัตถุดิบและผลผลิตที่สําคัญ 
พรอมกันนัน้กเ็ปนตลาดใหแกสินคาในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด๖๕ ที่กาํลังขยายตัวอยาง
กวางขวางในเวลานั้นดวย การขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองมคีวามเกี่ยวของกับการเมืองและ
สังคมของเมือง และสัมพันธกับวัฒนธรรม ความเชื่อของเมืองดวย ดังจะไดกลาวถงึในบทตอไป 

                                                 
๖๕ เศรษฐกิจแบบตลาด (market economy) ในที่นี้หมายถึง สภาพเศรษฐกิจที่เร่ิมมีการใชทุนใน

กิจการตางๆ มีการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด มีการแบงงานกันทําในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
บางอยาง และมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาดวยเงินตราเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม แตเนื่องจากปริมาณของเงินตราที่
หมุนเวียนมีจํากัดและกระจายอยูในหมูคนจํานวนนอย การแลกเปลี่ยนสินคาโดยตรงจึงยังคงมีอยู ทําให
เศรษฐกิจแบบตลาดมีลักษณะผสมผสานกับรูปแบบเศรษฐกิจเพื่อพอยังชีพอยู กลาวคือ เปนทั้งการหาอยูหากิน
และเพื่อคาเพื่อขาย การผลิตทางการเกษตรเปนแบบพอเพียงยังชีพและมีการเกษตรเพื่อการคารวมดวย ดู
รายละเอียดเร่ืองนี้ไดใน ศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล, หาอยูหากิน เพื่อคาเพื่อขาย เศรษฐกิจไทยรัตนโกสินทรตอนตน 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๔), ๑๖-๑๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๕๒ 

 
 

บทที่ ๕ 
 

วัฒนธรรมของเมืองในแองสกลนคร พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖ 
 

วัฒนธรรมของเมืองในแองสกลนคร ชวงหลัง พ.ศ.๒๓๗๑ เปนระยะเวลาของการกอ
ตัวและพืน้ฟูบานเมืองภายหลังสงคราม ลักษณะทางวฒันธรรม ความเชื่อ การนับถือของผูคน
ในชวงนี้มีความหลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกนัยงัคงอยูภายใตวัฒนธรรมหลวงคือวฒันธรรม
แบบลาวหรือพุทธเถรวาท ซึ่งเปนทีย่อมรับนับถือของชาวเมอืงในแองสกลนครมาตั้งแตสมัย
อาณาจักรลานชาง 

เนื่องจากเขตพื้นที่แองสกลนครเคยมีความสําคัญสมัยอาณาจักรลานชาง ในฐานะ
กลุมเมืองศนูยกลางหรือกลุมลาวเวียง และไดมีการสั่งสมทางวัฒนธรรมผานยุคสมัยตางๆ มาแลว
จากอดีต (ดงัไดกลาวไวในบทที ่ ๒) แมวาประชากรกลุมใหมที่อพยพเขามาตั้งถิน่ฐานจะมีความ
หลากหลายของกลุมชาติพนัธุ แตสามารถอาศัยอยูรวมกนัได ภายใตโครงสรางทางวัฒนธรรม
และฮีตคองลาวลานชาง และแมวาศนูยกลางทางวัฒนธรรมลาวที่เวียงจันทนจะถูกทาํลาย แต
เมืองในแองสกลนครอยางเมืองนครพนม เมืองสกลนคร หรือเมืองเกิดใหมอยางหนองคายยงัคงสบื
ทอดธรรมเนียมลาวตอมา โดยเฉพาะอยางยิง่ปูชนียสถานสาํคัญที่พระธาตุพนม ยังคงเปนศนูย
รวมจิตใจ ความเชื่อ และเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมของกลุมเมืองแถบนี ้

 
ศูนยกลางวฒันธรรมของเมืองในชวงฟนตัวหลัง พ.ศ.๒๓๗๑ 

 
ชวงเวลาการฟนตัวของเมืองและการตัง้ชมุชนใหม นอกจากอาํนาจทางการเมืองการ

ปกครองและการควบคุมประชาชนดวยการสักเลกและแบงสรรตามกองตางๆ แลว ปูชนยีสถาน
สําคัญตางๆ ในทองถิ่นแองสกลนครซึง่สืบทอดมาตั้งแตสมัยอาณาจักรลานชาง เปนสิ่งสาํคญัที่
รวบรวมผูคนเขาไวดวยกนั เปนศูนยรวมจติใจของผูคนเกิดเปนชุมขนใหเติบโตขึ้นเปนเมืองได และ
เมื่อเกิดปญหากับอํานาจรัฐของผูปกครอง ภัยสงคราม ความอดอยาก แหงแลง หรือโรคระบาด
ตางๆ สถานที่สําคัญเหลานี้สามารถเปนทีพ่ึ่งพิงทางดานจิตใจของชาวเมือง ดงันัน้จะเหน็ไดวา
บรรดาเจาเมืองกรมการตางเอาใจใสคอยบูรณะซอมแซมเหลาพระธาตุเจดียคูบานคูเมืองตางๆ 
ไมใหเศราหมอง และถือเปนภารกิจสําคัญเพื่อใหเปนหลกัของเมืองและศูนยรวมจิตใจของผูคนใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๓

เมือง เมื่อคร้ังราชสํานักเวียงจันทนยังอยูกษัตริยลานชางเวยีงจนัทนไดทรงอุปถมัภ แตเมื่อ
สถานการณทางการเมืองเปลี่ยนไปภาระหนาที่ดังกลาวจงึเปนของบรรดาเจาเมืองกรมการทาวเพีย้
ในทองถิน่ดูแลกันเอง เมืองที่เปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมในแองสกลนคร ไดแก เมืองนครพนม 
เมืองสกลนคร และเมืองหนองคาย 

 
ศูนยกลางเมอืงนครพนม 

 
เมืองนครพนมเปนเมืองเกามศีาสนสถาน คือ พระธาตุพนม ซึ่งเปนพระธาตุสําคัญมา

ตั้งแตสมัยอาณาจักรลานชาง มีความสําคัญที่สุดในภูมิภาคแถบนี้ แมจะมพีระธาตหุลวงที่
เวียงจันทนแลวก็ตามแตผูปกครองลานชางก็ยอมรับในความเปนศูนยกลางของพระธาตุพนมดัง
สะทอนออกมาในตํานานอุรังคธาต ุ และถือเปนหนาที่ภารกิจของกษัตริยลานชางทุกพระองคที่
จะตองมานมสัการ บูรณะซอมแซม กัลปนาแกพระธาตุพนมเปนประจําดวย ในรชัสมัยพระเจาอนุ
รุทธราช (อนวุงศ) ภายหลังที่อาณาจักรลานชางตกเปนประเทศราชของสยามแลว พระองคได
เสด็จมาบูรณะพระธาตุและสรางสะพานบริเวณหนาวัดไปยังริมฝงแมน้ําโขงรวมกบัพระบรมราชา 
(สุดตา) เจาเมอืงนครพนมและเจาจนัทสุริยวงศ (กิ่ง) เจาเมืองมุกดาหาร 

พระเทพรัตนโมลี (แกว อุทุมมาลา) ไดบนัทึกไวในหนังสอืประวัติยอพระธาตุพนมวา... 
 

...พ.ศ.๒๓๔๙ พระเจาอนุรุทธราช ผูครองเมืองเวียงจันทน(องคสุดทาย) โอรส
พระเจาสิริบุญสาร ไดพรอมกับเจาเมืองนครพนม พระบรมราชา (สุดตา) และเจาเมือง
มุกดาหาร พระยาจันทสุริยวงศา (กิ่ง) เห็นวาพระธาตุเปนมหาเจดียโบราณ ...บัดนี้เศรา
หมองชํารุดมาก จึงพรอมกันบูรณะ...  

พ.ศ.๒๓๕๐ เจามหาชีวิตเวียงจันทน และเจาเมืองนครพนม เจาเมือง
มุกดาหารไดเร่ิมสรางขัว (สะพาน) เปนทางอิฐหนาวัด ณ วันพุธ แรม ๗ ค่ํา เดือน ๕ ไดพรอม
กันมาฉลองในปลายปนั้น อนึ่ง “เศวตฉัตรธาตุหักก็แมนปนั้น” 

พ.ศ.๒๓๕๕ พระเจาอนุรุทธราชเวียงจันทน และพระบรมราชา (สุดตา) เจา
เมืองนครพนม พระยาจันทสุริยวงศา (กิ่ง) เจาเมืองมุกดาหาร ไดมาฉลองหอพระ (แกว) ใน
วัดพระธาตุพนม... 

พ.ศ.๒๓๕๖ พระเจาเวียงจันทนไดเสด็จลงมาทําบุญฉลองที่วัดพระธาตุพนม
อีก ...เขาใจวาปนี้มายกฉัตรพระธาตุที่หักมาแต พ.ศ.๒๓๕๐ ... 

พ.ศ.๒๓๖๙-๗๑ รวม ๓ ป  เกิดจลาจลในแผนดินลานชางโดยทั่วไป เพราะ
ทางเวียงจันทนวิวาทกับกรุงเทพฯ ...เมื่อกองทัพกรุงเทพฯ ยกขึ้นมาปราบชนะแลว ก็กวาด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๔

ตอนคนลงไปเปนอันมาก ที่ยังอยูก็แตกตื่นหลบซอนเขาปาดง พระพุทธศาสนาก็พลอย
จลาจลหวั่นไหวเพราะขาดผูบํารุง ตอแตนี้(ภายหลังสงคราม) มาอีกระหวาง ๓๐ ป ก็เปน
สมัยโยกยายพลเมืองทางฝงซายขามมาทางฝงขวา เพราะเกิดสงครามระหวางสยามกับญวน 
จึงเปนสมัยที่ประชาชนสรางบานแปงเมืองเริ่มกอสรางตัวใหม...องคพระธาตุพนมที่เคย
รุงเรืองก็พลอยไดรับการกระทบกระเทือน ขาดผูอุปฏฐากรักษา...ในวัดก็มีแตทรงกับทรุดลง 
จนราว พ.ศ.๒๔๓๐ พระวิหารหลวงซึ่งพระเจาโพธิสาลราช จากนครหลวงพระบางมาสรางไว 
และไดรับการบูรณะจากกษัตริยราชวงศลานชางเรื่อยมา ก็ถึงคราวอวสานพังทลายลงมาเปน
กองอิฐปูน...องคพระธาตุก็เศราหมองคร่ําครามาก จนตนโพธิ์ตนไทรเกาะจับตามซอกอิฐ
ประปราย สาธุชนเห็นแลวใหเกิดสังเวชสลดใจเปนอันมาก...๑ 

 
ในสมัยที่เมืองเวียงจันทนยังคงอยูและแมจะมีสถานะเปนเมืองประเทศราช แตก็ยงัคง

สืบทอดภารกจิของกษัตริยลานชางตอมาอีก โดยเฉพาะการอุปฏฐากองคพระธาตุพนมซึง่เปนศนูย
รวมจิตใจของชาวลานชาง หมายรวมถึงชาวลาวและกลุมชนอ่ืนๆ ในสงัคมลานชางดวย๒ เชน กลุม
ขาตางๆ เปนตน ซึง่มีความเคารพนับถือพระธาตพุนมอยางมาก๓ 

ตลอดชวงระยะเวลาภายหลงั พ.ศ.๒๓๗๑ เปนตนมา เปนชวงฟนฟูบานเมืองหลัง
สงครามและการเคลื่อนยายของผูคนครั้งใหญ ทาํใหองคพระธาตพุนมเศราหมองดงัทีพ่ระเทพรัตน
โมลีไดกลาวไว เมื่อไมมกีษัตริยราชวงศเวียงจนัทนมาเปนผูนําในการบูรณะซอมแซมพระธาตดุัง
เกากอน บรรดาเจาเมืองกรมการของเมืองในแองสกลนครจึงตองรับผิดชอบดูแลกันเอง โดยเฉพาะ
เจาเมืองนครพนมและเจาเมืองมุกดาหารซึ่งเคยปฏิบัติรวมกับเจาเวียงจันทนมาแลว แตไดเปลี่ยน
จากการอุปถมัภของราชสํานักเวียงจันทนมาเปนราชสํานักสยามที่อยูหางไกลแทน ปรากฏ
หลักฐานการขอสิ่งของจากราชสํานักเพื่อข้ึนมาบูรณะซอมแซมพระธาตุพนมและวัดใกลเคียง 
ไดแก ใบบอกของเจาเมืองกรมการทีม่ีอํานาจหนาที่ดูแลในเขตพระธาตุพนมขอไปยังราชสํานัก

                                                 
๑ พระเทพรัตนโมลี, ประวัติยอพระธาตุพนม, พิมพครั้งที่ ๑๒ (ม.ป.ท., ๒๕๓๗), ๓๘-๔๐. 
๒ ปยฉัตร สินธุสะอาด, “กลุมชนในสังคมลานชาง,” วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ๑๔, ๓ (กันยายน-

ธันวาคม ๒๕๔๔) : ๑๐๕-๑๐๙. 
๓ สุทิน สนองผัน, “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอํานาจทางการเมืองในอีสาน ตั้งแตสมัย

สุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ.๑๗๙๒-๒๓๙๔)” (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอก
ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๓), ๕๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๕

สยามหลายครั้ง๔ ทัง้นี้เพราะความสาํคัญขององคพระธาตุพนมตอศูนยรวมจิตใจของชาวเมือง
นั่นเอง 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ผูคนที่เปนขาโอกาสของพระธาตุ
พนมมีจํานวนมากขึ้นจนคณะกรรมการวัด สังฆการีไมอาจดูแลควบคุมได จึงโปรดเกลาฯ ใหชุมชน
พระธาตพุนมอยูภายใตการดูแลของเจาเมืองมุกดาหารและนครพนม โดยจะจัดสงกรมการเมืองมา
ควบคุมดูแลรวมกนั ปรากฏหลักฐานใน พ.ศ.๒๔๒๔ คือ พระพิทกัษเจดีย นายกองขึ้นตรงตอเจา
เมืองนครพนม และหลวงภษูารัตน ปลัดกองขึ้นตรงตอเมืองมุกดาหาร เอเตียน แอมอนิเย นัก
เดินทางชาวฝรั่งเศส บันทึกไววา... 

 
...ประชาชนในถิ่นอารยธรรมนี้ ทุกคนที่ดูแลรักษาพระธาตุนั้น อยูภายใตคําส่ัง

ของขุนนาง ๒ คน คือ ๑ พระพิทักษเจดีย เปนหัวหนาสําคัญซึ่งขึ้นกับเจาเมืองละคอน 
(นครพนม), ๒ หลวงภูษารัตน ปลัดกลาง ซึ่งขึ้นกับเจาเมืองบางมุก (มุกดาหาร)...ขาราชการ
พลเรือนสองคนที่บังคับบัญชาพลเมืองนั้น จะตองเห็นพองกันกับเจาอาวาสวัดพระธาตุพนม
เสียกอน ในกิจการตางๆ ที่จะทําเกี่ยวกับวัดพระธาตุพนม...๕ 

 
จํานวนขาโอกาสหรือเลกวัดพระธาตพุนมใน พ.ศ.๒๔๒๔ มีประมาณ ๒,๐๐๐ คน ซึ่ง

เปนจํานวนทีล่ดลงจากกอนหนานัน้แลวเพราะการแทรกแซงของเมืองนครพนมและเมืองมกุดาหาร 
มีการนาํเอาเลกวัดพระธาตมุาจดทะเบียนเปนเลกของเมืองทัง้สอง ทาํใหคาดการณไดวากอนหนา
นั้นชมุชนวัดพระธาตุพนมคงเปนชมุชนใหมมีผูคนจาํนวนมากกวานั้น ความสาํคัญดังกลาวมีผูดูแล
กําลังคนทีเ่ปนเลกวัดพระธาตุฯ ในตําแหนงพระพทิักษเจดีย นายกองขาโอกาสพระธาตุเจดียพระ
ธาตุพนม กอน พ.ศ.๒๔๒๔ ดวย กลาวคือ พ.ศ.๒๔๑๗ พระพทิักษเจดีย (กง) พ.ศ.๒๔๒๒ พระ
พิทกัษเจดีย (แกน) และ พ.ศ.๒๔๒๔ พระพทิักษเจดีย (ศรีสองฟา)๖ ซึง่ปนีเ้ปนตนมาเริ่มมีการ
แทรกแซงกิจการของวัดพระธาตุฯ จากเมืองนครพนมและเมืองมกุดาหารดังไดกลาวมาแลว 

                                                 
๔ สํานักหอสมุดแหงชาติ,  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๑๒ (พ.ศ.๒๓๙๓) เลขที่ ๓๓, “ใบ

บอกเมืองมุกดาหาร เร่ืองสรางพระวิหารและซอมกําแพงลอมฐานพระเจดียธาตุพนม.” ; จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔
, จ.ศ.๑๒๒๐ (พ.ศ.๒๔๐๑) เลขที่ ๒๗, “ใบบอกเมืองนครพนม เร่ืองขอรับพระราชทานกระจกและเครื่องเขียนไป
ทําอุโบสถ.” 

๕ ทองสมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต, แปล, บันทึกการเดินทางในลาว, ภาคหนึ่ง พ.ศ.
๒๔๓๘, ๑๔๘. 

๖ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสาร ร.๕ ม.๒ ๑๒ก. เลม ๒๐ ร.ศ.๑๐๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๖

หลุยส เดอลาปอกต และฟรานซิส กากนเิย นกัสํารวจชาวฝรั่งเศสที่ไดเดินทางมาถงึ
พระธาตพุนมเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๒๔ (ค.ศ.๑๘๘๑) กลาวถึงชมุชนแถบนี้ไววา 

 
...ธาตุพนม...เปนหมูบานที่สําคัญริมฝงขวาของแมน้ําโขง หางจากบางมุก 

(มุกดาหาร) ๓๐ กวาไมล และตั้งอยูตรงปากน้ําเซบั้งไฟ (ทางฝงซาย) และนี่ก็คือจุดเดน
ทั้งหมดของประเทศลาว เพราะมีสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์...๗ 

 
องคพระธาตุเปนศูนยรวมจติใจของผูคน เปนหลักบานหลกัเมือง และศูนยกลางทาง

สังคมวัฒนธรรมของเมือง มีความเชื่อวาองคพระธาตุพนมนัน้มีผีมเหศักดิ์สามพระองค เปนผหีรือ
เทพเฝาปกปกรักษาดูแลพระธาตุพนมและยังทําหนาทีคุ่มครองบานเมืองอีกดวย สามารถใหคุณให
โทษหรือคุมครองดูแลผูคนได เปนความเชื่อของสังคมขอยขาพระธาตพุนมหรือผูที่สืบทอดการดูแล
รักษาพระธาตมุาจากบรรพบุรุษ จะตองมีการสงสวยพระธาตุหรือเสยีคาหวัพระธาตุเปนประจําทกุ
ป โดยเฉพาะในงานบุญพระธาตุพนมในเดือน ๓ ข้ึน ๑๕ ค่ํา หรือมาฆบูชา ความเชื่อเกีย่วกบัผี
มเหศักดิห์รือผีเจาเฮือนสามพระองคสัมพนัธกับสังคมขอยขาชวงใชพระธาตุพนม มีบทบาทเปน
ผีเสื้อเมืองและเขาไปควบคมุพฤติกรรมของผูคนชาวเมอืงดวย๘ 

เห็นไดวา พระธาตุพนมเปนสถานที่สําคัญของกลุมเมืองในแองสกลนครและลุมน้ําโขง
บริเวณนี้ มีชมุชนขาวัดหลายหมูบานคอยดูแลพระธาตุ เปนเขตชุมชนที่อยูระหวางเมืองนครพนม
และมุกดาหารจึงตองอยูภายใตการควบคุมของเจาเมืองทัง้สอง ขณะเดียวกนัราชสํานักที่ค้ําจนุ
พระบรมธาตกุไ็ดเปลี่ยนจากลานชางเปนราชสํานักสยามแทน มีการงดเวนภาษีใหแกขาวัด และมี
การบรรเลงดนตรีแบบสยามบวงสรวงพระธาตุเดือนละ ๒ คร้ัง อาจจะเปนในวนัพระขางขึน้และ
ขางแรม ๑๕ ค่ํา ของทุกเดอืน สถานภาพของพระธาตพุนมในชวงเวลานี้ถือวาไดฟนฟกูลับมาเปน
หลักใจของผูคนเปนหลักบานหลกัเมืองอกีครั้งภายหลงัทีต่องซบเซาจากภาวะสงคราม 

 

                                                 
๗ บันทึกของเดอลาปอกตและกากนิเย อางถึงใน เร่ืองเดียวกัน, ๑๔๗. 
๘ สุรพล ดําริหกุล, “สังคมขอยขาชวงใชองคพระธาตุพนม,” เมืองโบราณ ๑๔, ๓ (กรกฎาคม – 

กันยายน ๒๕๓๑) : ๑๑๗-๑๑๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๗

 
 

ภาพที ่๑๓  ภาพวาดลายเสนพระธาตุพนม ในตนพทุธศตวรรษที่ ๒๕ (คริสตศตวรรษที่ ๑๙) 
ที่มา : Louis Delaporte and Francis Garnier, A Pictorial Journey on the Old Mekong. 
Cambodia, Laos and Yunnam (Bangkok : White Lotus, 1998), 87. 
 
ศูนยกลางเมอืงสกลนคร 

 
เมืองสกลนครมีพระธาตุเชิงชุมเปนศนูยกลางทางสังคมวัฒนธรรมของเมืองมาตัง้แต

สมัยลานชางแลวเชนกัน ปรากฏหลักฐานจารึกของพระเจาสุริยวงศาธรรมมิกราช (พ.ศ.๒๑๘๑-
๒๒๓๕) ในเขตเมืองสกลนครแสดงเขตกัลปนาที่ดินและขาโอกาสอทุิศใหแกวัด ในจารึกระบุวาเปน
เขตเมืองเชียงใหมหนองหาน เมื่อเกิดเหตุการณผันแปรทางการเมอืงการปกครองของอาณาจกัร
ลานชาง ทั้งเสียเมืองตกเปนประเทศราช พ.ศ.๒๓๒๒ และเมืองเวยีงจันทนถูกทําลาย เมื่อ พ.ศ.
๒๓๗๑ ชมุชนรอบองคพระธาตุเชิงชุมไดรับผลกระทบดวย  

เมื่อกองทัพสยามเขายึดเมืองเวยีงจนัทนได เมื่อวนัจนัทร เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่าํ ปกุน 
จ.ศ.๑๑๔๑ หรือ พ.ศ.๒๓๒๒ นัน้ไดกวาดตอนผูคนลงไปดวย ทาํใหไมปรากฏวามผูีปกครองชุมชน
รอบๆ บริเวณหนองหารและวัดพระธาตเุชิงชุมอีก เร่ิมมีปรากฏอีกครั้งในรัชสมัยสมเด็จพระพทุธ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๘

ยอดฟาจฬุาโลกวาทรงโปรดเกลาฯ ใหอุปฮาดเมืองกาฬสินธุพรอมดวยไพรพลยกขามภูพานมาตั้ง
หลักแหลงเพื่อรักษาพระธาตเุชิงชุม และเมื่อมีผูคนเคลือ่นยายเขามาอยูมากขึน้จึงโปรดเกลาฯ ให
ยกบานธาตุเชงิชุมข้ึนเปนเมอืงสกลทวาป เมื่อ พ.ศ.๒๓๒๙๙ ในสมยันี้ไดมีพระสงฆชัน้”หลักคํา” ซึ่ง
เปนเชื้อสายอปุฮาดเมืองกาฬสินธุตามมาบูรณะฟนฟูพระธาตุดวย แตตอมาเมื่อเกิดเหตกุารณ
สงครามระหวาง พ.ศ.๒๓๖๙-๗๑ เมืองสกลทวาปไดรับผลกระทบ กลาวคือ เจาเมืองถูกประหาร
ชีวิตในขอหากบฏศึก ที่ไมไดเตรียมไพรพลกระสุนดินดาํและเสบียงไวคอยกองทพัหลวงจากสยาม 
เวลานั้นชาวเมืองสกลทวาปไดถูกกวาดตอนใหไปอยูที่เมืองกบิลจันตคาม ในเขตจังหวัดปราจนีบุรี 
ตัวเจาพระครูหลักคําซึง่เปนเชื้อสายเจาเมอืงถูกกวาดตอนไปดวย แตเหลือผูคนไวคอยดูแลรักษา
พระธาตุเชงิชมุใหเปนขาพระธาตุในบริเวณใกลเคียงถงึ ๑๐ หมูบาน 

ภายหลงัสงครามเจาอนวุงศ มกีารกวาดตอนผูคนจากทางฝงซายใหเขามาตั้งถิ่นฐาน
ในแองสกลนครมากขึ้น เมื่อไดตัวเจาเมืองกรมการของเมืองทางฝงซายแลวทางราชสาํนกัก็จะ
สนับสนนุใหไปเกลี้ยกลอมผูคนมาเพิ่มเตมิซึ่งสะดวกกวายกกองทัพไปกวาดตอนมา เพราะผูคนจะ
แตกตื่นหนีเขาปาดง ดวยนโยบายเชนนีร้าชวงศ (คํา) จากเมืองมหาชยักองแกวจงึไดรับโปรด
เกลาฯ ใหเปนเจาเมืองสกลนครคนแรก ในทีพ่ระยาประเทศธานี เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๑ ใหราชวงศเมือง
กาฬสนิธุเปนอุปฮาดเมืองสกลนคร ใหทาวอินนองชายราชวงศ (คํา) เปนราชวงศ และใหราชบุตร
เมืองกาฬสนิธุมาเปนราชบุตรเมืองสกลนคร๑๐  

สมัยพระยาประเทศธาน ี(คํา) พ.ศ.๒๓๘๑-๒๔๑๙ นี้เมื่อกลุมชาวเมอืงที่ถกูกวาดตอน
ไปไวเมืองกบลิจันตคามพรอมกับพระสงฆหลักคําไดทราบวาราชวงศเมืองกาฬสนิธุไดรับโปรด
เกลาฯ ใหเปนอุปฮาดเมอืงสกลนคร จึงพากนัยายกลับมาอยูบริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมตามเดิม 
และไดพรอมกับเจาเมืองกรมการเมืองสกลนครบูรณะวดัใหเจริญข้ึนมาอีก มีการสรางกุฏิ ๕ หลัง 
ศาลาการเปรียญถวายพระหลักคาํ และสมมุติใหพระหลักคําเปนเจาคณะใหญปกครองคณะสงฆ
ในเขตเมืองสกลนคร เมื่อส้ินพระหลักคําแลวก็ไดมีเจาอาวาสสืบตอมาอีกหลายรปู ในสมัยพระยา
ประเทศธานี (คํา) นีน้อกจากจะทาํนุบํารุงวัดพระธาตุเชงิชุมแลว ยังไดสรางวัดแหงใหมข้ึนอีก เชน 
วัดศรีบุญเรืองหรือวัดแปน เมื่อปชวด พ.ศ.๒๓๘๓ วัดศรีคูณเมืองหรือวัดกลาง เมื่อปมะเส็ง พ.ศ.
๒๓๘๘ วัดศรีมุงคุณหรือวดัเหนือ เมื่อปมะแม พ.ศ.๒๓๙๐ และวัดศรีสระเกษ เมื่อปจอ พ.ศ.
๒๓๙๓ เปนตน  

                                                 
๙ สุรัตน วรางครัตน, ประวัติศาสตรสกลนคร, ๘๗. 
๑๐ สุรัตน วรางครัตน, บรรณาธิการ, ตํานานพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับพระยาประจันต

ประเทศธานี (โงนคํา พรหมสาขา ณ สกลนคร), ๑๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๕๙

ตอมาเมื่อสมยัพระยาประจนัตประเทศธานี (ปด) เปนเจาเมืองสกลนคร (พ.ศ.๒๔๒๑-
๒๔๒๗) พระธาตุเชิงชุมคงไดรับการบูรณะดูแลทั้งบริเวณวัดและองคพระธาต ุ แตไมปรากฏ
หลักฐานวาเปนการใหญมากนัก เพราะพบวามีส่ิงติดขัดอยูหลายประการ เชน การเก็บสวยจาก
เลกไดไมเต็มเม็ดเต็มหนวย เหตุเพราะชวงเวลานี้ไดมีคณะสอนศาสนาโรมนัคาทอลิกไดเขามา
เผยแพรบริเวณชุมชนทาแร ไดมีประชาชน เลก ขา และกรมการเมืองเขารีตจํานวนมาก การเขารีต
ถือเปนการหลบเลี่ยงอาํนาจของเจาเมืองอยางหนึ่ง และเมื่อปลายสมัยพระยาประจันตประเทศ
ธาน ี (ปด) ไดเกิดศึกฮอข้ึนที่ทุงเชียงคํา เมืองสกลนครตองถูกเกณฑเปนกาํลังพลและเสบียงในการ
ศึกครั้งนี้ดวย เหตุดังกลาวสงผลใหวัดวาอารามไมคอยไดรับการดูแลทําที่ควร แตปรากฏวามีการ
สรางวัดขึ้นใหมอีก ๓ แหง คือ วัดสะพานคําหรือวัดสะพานหนิ สรางเมื่อปขาล พ.ศ.๒๔๒๑ วัดแจง
แสงอรุณ สรางเมื่อปเถาะ พ.ศ.๒๔๒๒ และวัดศรีชมพูหรือวัดศรีธรรมหายโศก สรางเมื่อปมะโรง 
พ.ศ.๒๔๒๓  

สมัยพระยาประจันตประเทศธาน ี (โงนคาํ) เปนเจาเมอืง (พ.ศ.๒๔๓๐-๒๔๓๕) และ
เปลี่ยนมาเปนผูวาราชการเมอืงตามการปฏิรูปการปกครองจากสวนกลาง เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๕-๒๔๖๖ 
ทานผูนีท้ําการสรางวัดวาอารามตั้งแตสมยัยังไมไดเปนเจาเมือง เมือ่นั่งเมืองแลวไดทํานุบาํรุงศา
สนสถานเปนอยางดี ตามพระบรมราโชวาทโปรดเกลาฯ พระราชทานแกพระยาประจันตประเทศ
ธาน ีตอนหนึง่วา  

 
...ประการหนึ่ง ใหพระยาประจันตประเทศธานีเอาใจใสในบวรพุทธศาสนา 

ชักชวนกันบําเพ็ญทานการกุศล ปติสังขรวัดวาอาราม ทํานุบํารุงพระสงฆ สามเณร ใหปร
นิบัติเลาเรียนคันธธุระ วิปศนาธุระ ใหพระพุทธศาสนาถาวร จะไดเปนกองการกุศลสืบไป...๑๑  

 
ถือไดวาสมัยนีว้ัดพระธาตุเชงิชุมและวัดวาอารามตางๆ ในเขตสกลนครเจริญรุงเรือง

มาก ปรากฏวาเจาเมืองทานนี้ไดบูรณะวัดเกาและสรางวดัใหมอีก ๖ วดั๑๒ สวนสภาพของพระธาตุ
เชิงชุมในระยะเวลารวมสมยันี้ มีบันทึกไววา... 

 
...ที่วัดสะขุน (สกลนคร) อนุสาวรีย (พระธาตุ) มีกําแพงลอมรอบ ซึ่งทําดวยอิฐ

และศิลาแลงรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา หนากวางวัดได ๔๐ เมตร หนาแคบวัดได ๒๐ เมตร มีความ
                                                 

๑๑ “สารตราพระบรมราโชวาท ขอปฏิบัติตางๆ ในตําแหนงเจาเมือง,” อางถึงใน สุรัตน วรางครัตน, 
ประวัติศาสตรสกลนคร, ๙๐. 

๑๒ เร่ืองเดียวกัน, ๙๑-๙๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๐

สูง ๒ เมตร มีธาตุทําดวยอิฐและปูนผสมทราย มีฐานกวาง ๑๐ เมตร สูงประมาณ ๓๐ เมตร 
ทั้ง ๓ ดานมีประตูลวง มีทางเขาทางเดียวอยูทางทิศตะวันออกซึ่งทําดวยศิลาแลง จารึกนั้น
สกัดลงในฝาดานซายของประตู (จารึกพระธาตุเชิงชุม) ภายในพระธาตุซึ่งมืดมิด ถาจะเขาไป
ภายในจะตองใชไฟสองเขาไป แลวจะพบพระพุทธรูปทําดวยไม ทองแดง งาชาง อยูมากมาย
๑๓ 

 
พระธาตุเจดยีและพระพทุธรปูสําคัญลวนเปนศูนยรวมจติใจของผูคนชาวเมือง เปน

หลักบานหลักเมือง เปนแกนกลางของการรวมตวักันของชุมชนทาํใหบานเมอืงพัฒนาเติบโต 
ขณะเดียวกนัทั้งพระพทุธรปูและพระธาตเุจดียตามความเชื่อแลวลวนแตมีผีคอยเฝาปกปกรักษา
ประจําองคพระทั้งสิน้ อาทิ พระธาตพุนม พระใส พระบาง เปนตน นอกจากนี้ในพืน้ที่แองสกลนคร
ยังมพีระพทุธรปูและพระธาตเุจดียอีกหลายแหง ซึง่เปนศูนยรวมจติใจของผูคนชาวเมืองตางๆ 
นั่นเอง เชน พระธาตุศรีสองรัก ในเขตอําเภอดานซาย จงัหวัดเลย พระธาตุเรณูนคร ในเขตอําเภอ
เรณูนคร พระธาตุประสิทธิ์ ในเขตอําเภอนาหวา จังหวดันครพนม พระธาตุนารายณเจงเวง พระ
ธาตุภูเพ็ก พระธาตุดูม ในเขตสกลนคร เปนตน 

 
ศูนยกลางเมอืงหนองคาย 

 
เมืองหนองคายเปนเมืองตั้งใหมแตไดมีพระพุทธรูปสําคญัของลานชางประดิษฐานใน

เมือง ไดแก หลวงพอพระใส เปนพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชยั ทีเ่ชื่อวาสรางขึ้นตั้งแตสมัย
ลานชาง ศิลปะแบบสมัยเชยีงแสนชัน้หลงั และเปนพระพุทธรูปที่อยูในกลุมหรือหลอคราวเดียวกัน
กับพระสุกและพระเสริม และอยูคูเคียงกนัตลอดมา ตามตํานานกลาววาเปนพระนามของพระธดิา 
๓ องคในพระเจาไชยเชษฐาธิราช (พ.ศ.๒๐๙๓-๒๑๑๕) พระใสนี้ผูหลอมีความประสงคจะใหเปน
พระพทุธรูปสําหรับแหแหน โดยเฉพาะเมื่อยามฝนแลงในพิธีขอฝน เพราะมหีวงกลม ๓ หวงหลอ
ติดกับองคพระตรงพระแทน๑๔ 

ตามประวัติแลว พระใสเมื่อครั้งประดิษฐานอยูทีเ่มอืงเวียงจนัทน เมื่อเกิดสงคราม 
พ.ศ.๒๓๒๑ กองทพัสยามยกขึ้นมายึดเวยีงจนัทนและไดพระแกวมรกตลงไป แตพระใสไดถูกพระ
เจาธรรมเทวงษ อัญเชิญไปซอนไวทีเ่มืองเชียงคํา และตอมาไดอัญเชิญใหมาประดิษฐานไวทีว่ดั
                                                 

๑๓ ทองสมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต, แปล, บันทึกการเดินทางในลาว, ภาคหนึ่ง พ.ศ.
๒๔๓๘, ๑๒๕. 

๑๔ ธวัชชัย สาครินทร, ประสานงาน, หนองคาย, ๑๒๐-๑๒๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๑

โพนชัย เขตเมืองเวยีงจนัทนอีก และเมือ่ภายหลงัสงครามเจาอนุวงศ เมื่อต้ังเมอืงหนองคายแลว 
พระใสจึงไดถกูอัญเชิญมาไวทีว่ัดโพธิช์ัย เมืองหนองคาย 

เมื่อราชสํานักสยามรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวัไดมีหมายรับส่ังให
นําเอาพระพุทธรูปและสิ่งคูบานคูเมืองของลานชางตางๆ เขาไปไวยงักรุงเทพฯ ในระหวางทาง
ขนสงนั้น พระสุกไดเกิดแพขนถายจมลงในลําน้าํโขง บริเวณที่เรียกวา “เวินพระสุก” ในเขตอําเภอ
โพนพิสัย สวนพระเสริมนัน้ไดลําเลียงลงไปถึงกรงุเทพฯ ไดสําเร็จและโปรดฯ ใหไปประดิษฐานอยูที่
วัดปทุมวนาราม สําหรับพระใส โปรดฯ ใหประดิษฐานอยูที่เมืองหนองคาย เหตุเพราะระหวาง
ขนสงทางบกเกวียนเกิดหักกลางทาง และไมยอมขยับเคลื่อนไดอีก จึงเชื่อวาพระใสไมอยากไปอยู
สยามจงึตองสรางวหิารใหประดิษฐานที่เมอืงหนองคายนับแตนั้น 

หลวงพอพระใสเปนพระพทุธรูปสําคัญที่ประดิษฐานเปนศูนยรวมจิตใจอยูในเมือง
หนองคายและเปนที่เคารพนับถือของผูคนในเมืองใกลเคียงในแองสกลนครดวย บริเวณเมือง
หนองคายยังมีพระพทุธรูปสําคัญในศิลปะลานชางอีก เชน พระเจาองคตื้อ เปนตน 
 

วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุกับการพัฒนาเมือง 
 

ชุมชนตางๆ ที่ไดรับการรับรองสถานภาพตั้งขึ้นเปนเมอืง มีประชากรเปนคนกลุมใหม
ที่มีความหลากหลายทางวฒันธรรม เพราะนอกจากจะมีชาวลาวเวียงแลวยงัมีกลุมชนอื่นๆ ทั้งทีม่ี
รูปแบบทางวฒันธรรมใกลเคียงกับกลุมลาวและที่มีเอกลักษณแตกตางออกไป ไดแก ภาษา เครื่อง
แตงกาย พิธกีรรมความเชื่อ และรูปรางผิวพรรณ อาทิ ผูไท ไทดํา๑๕ ญอ โยย ไทพวน ซึ่งเปนกลุม
ชนในตระกูลภาษาไท-ลาว๑๖ กลุมชนที่มวีฒันธรรมแตกตางจากกลุมลาวมาก ไดแก กะเลงิ ขา โส 
ซึ่งเปนกลุมชนที่มีภาษาพูดในตระกูลภาษามอญ-เขมร และกลุมที่คลายกลุมตระกลูภาษาไท-ลาว
แตมีสวนคลายภาษาเวียดนามอยูมากดวย ไดแก กลุมแสก๑๗ 

ผูคนที่อพยพเคลื่อนยายเขามาใหมเหลานีจ้ะตั้งหลกัแหลงอาศัยอยูปะปนกับผูคนที่
เปนประชากรกลุมเดิมทีย่ังคงหลงเหลืออยูดวย ทัง้จากชุมชนในที่ราบลุม ตามเขตปาเขาและพื้นที่
สูง โดยเฉพาะเขตเทือกเขาภพูาน โดยจะตัง้ถิน่ฐานเปนชมุชนตามกลุมทางวัฒนธรรมของตน และ

                                                 
๑๕ ถวิล เกสรราช, ประวัติผูไทย (พระนคร : กรุงสยามการพิมพ, ๒๕๑๒), ๑๗. 
๑๖ บําเพ็ญ ณ อุบล,  ตํานานเรื่องผูไทย ไทยพวน ไทยอีสาน  (อัดสําเนา).  ม.ป.ท., ๒๕๔๐. 
๑๗ มหาวีรวงศ, สมเด็จพระ (ติสโส อวน), “เร่ืองชนลางชาติทางฝงแมน้ําโขง,” ศิลปากร ๑ (ตุลาคม 

๒๔๙๐) : ๕๑-๖๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๒

เมืองทีเ่กิดขึ้นใหมเหลานั้นเปนเมืองของกลุมชนที่หลากหลาย ซึ่งพฒันามาจากหมูบานของกลุม
ชนตางๆ นัน่เอง เชน บานผูไท บานโส บานกะเลงิ บานญอ บานโยย หรือบานไทลาว๑๘ ลักษณะ
ทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุที่เปนประชากรของเมอืงตางๆ ของแองสกลนครในชวงเวลานี้มี
ดังนี ้

 
วัฒนธรรมไทลาว 

 
กลุมไทลาวหรอืกลุมวัฒนธรรมลาวเวียงเคยเปนกลุมประชากรกลุมใหญของเมืองใน

แองสกลนครโดยเฉพาะในสมัยที่เวียงจนัทนดํารงเอกราชอยู แตเมื่อหลังจากตกเปนประเทศราช
ของสยามและตอมาเมืองเวยีงจนัทนเผาทาํลาย กลุมลาวเวียงถูกกวาดตอนออกไปทําใหจํานวน
ลดลง อยางไรก็ตามเมื่อราชสํานกัสยามสถาปนาเมืองหนองคายขึน้มาเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๑ ไดอพยพ
ผูคนจากเมืองยโสธรและเมอืงหนองบวัลําภูมาตั้งถิน่ฐานในเมืองตั้งใหม ทาํใหกลุมวัฒนธรรมไท
ลาวกลับเขามามีบทบาทในแองสกลนครอกี ทัง้ประชาชนและกลุมผูปกครองโดยเฉพาะตามเมือง
ใหญหรือเมืองศูนยกลางอยาง เมืองหนองคาย เมืองหนองหาร เมืองนครพนม เมอืงสกลนครและ
เมืองมุกดาหาร 

เอกลักษณทางวัฒนธรรมอยางหนึ่งของชาวลาว คือ แคน ทั้งการทาํแคนและการเปา
แคนในทาํนองเพลงตางๆ จะสามารถพบเห็นการเลนแคนไดเฉพาะในชุมชนที่มชีาวลาวอยูเทานั้น 
ทั้งในหวัเมืองชั้นในและหัวเมืองชั้นนอกของสยามอยางเมืองในแองสกลนคร วารงิตัน สมิธ ได
บันทกึเกีย่วกบัชาวลาวที่เมอืงหนองคาย ไววา... 

 
...เรามักไมพบเห็นแคนในสยามนัก เวนแตในแหลงที่มีชนชาวลาวตั้งถิ่นฐาน

อยูรวมกัน ประชาชนชาวลาวทั่วทั้งราชอาณาจักรเปนนักผลิตและเปาแคนที่ยอดเยี่ยมมาก... 
ที่หนองคายขาพเจาไดยินชายสองคนเลนเพลงเดินในระดับเสียงสูงไดไพเราะนาฟงอยางยิ่ง 
จนผูฟงถึงกับขนลุกทีเดียว... ชายคนหนึ่งในสองคนนั้นเปาแคนหกศอกดวย... ขาพเจารูสึก
ประหลาดใจที่ไมเคยไดยินเพลงลักษณะเชนนี้ที่นี่มากอน ขาพเจาไปพบพวกเขาในถนน 
กําลังเดินไปงานพิธีแตงงานและเปาแคนเปนเพลงโดยไมใชซอหรือขลุยรวมดวยเลย มีผูคน

                                                 
๑๘ ดูรายละเอียดใน “ชื่อบาน นามเมืองอีสาน,” ศิลปวัฒนธรรม ๑๓, ๕ (มีนาคม ๒๕๓๕) : ๒๓-

๒๔; กรมศิลปากร, เมืองในภาคอีสาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๑๖). ; รุงอรุณ  ทีฆชุณหเสถียร และ 
มะลิวัลย บูรณพัฒนา, ชื่อหมูบานในอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม (รายงานการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๗). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๓

จํานวนมากเดินตามจังหวะเขาขบวนมา พวกเขาหยุดเดินดวยความเต็มใจ นั่งลงกับพื้นและ
บรรเลงเพลงใหขาพเจาฟงใตรมไมนานถึงครึ่งชั่วโมง...๑๙ 

 
ถึงแมวาชวงเวลาหลงัสงครามเจาอนุวงศกลุมไทลาวจะมจีํานวนนอยในแองสกลนคร

เมื่อเทียบกับกลุมชาติพนัธุอ่ืนๆ แตวัฒนธรรมไทลาวหรือลาวเวยีงมอิีทธิพลตอกลุมเมืองบริเวณนี้
มาก เพราะพื้นที่นีเ้คยเปนเขตศูนยกลางลานชางและมีศาสนสถานที่เปนศนูยรวมจิตใจความเชือ่
ของชาวเมือง กลุมชาติพันธุทีห่ลากหลายไดเขามาเปนประชากรใหมของเมอืงแตอยูภายใต
โครงสรางวัฒนธรรมแบบลาวเวียง ทั้งตํานานของเมือง ตํานานพระธาตุ ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ และ
ศิลปวัฒนธรรม การละเลนตางๆ เปนตน  

 

 
 
 

                                                 
๑๙ เฮอรเบิรท วาริงตัน สมิธ, บันทึกการเดินทางในลุมแมน้ําโขงตอนบน ประเทศสยาม, ๑๓๖-

๑๓๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๔

ภาพที ่๑๔ งานบุญเทศนมหาชาตทิี่เมืองหนองคาย ระหวาง พ.ศ.๒๔๐๙-๒๔๑๑ 
ที่มา : Louis Delaporte and Francis Garnier, A Pictorial Journey on the Old Mekong. 
Cambodia, Laos and Yunnam (Bangkok : White Lotus, 1998), 180. 

 
วัฒนธรรมผูไท 

 
ถิ่นฐานเดิมของกลุมผูไท คอื บริเวณแควนสิบสองเจาไทหรือแถบเมอืงแถงหรือเดียน

เบียนฟูในเขตเวียดนามตอนเหนือปจจุบัน เวลาตอมาเมือ่ครั้งรัชสมัยของพระเจาไชยเชษฐาธิราชที ่
๒ (เจาไชยองคเว) แหงเวียงจันทน ในขณะนั้นหวัหนากลุมผูไท คือ ทาวศรีวรราช ไดมาชวยปราบ
กบฏในเวยีงจนัทนจงึมีความดีความชอบ พระเจาไชยเชษฐาธิราชที่ ๒ จึงพระราชทานพระธิดาชือ่ 
เจานางซอฟาใหเปนภรรยา และตอมาไดใหบตุรของเจานางซอฟาซึง่มีสายเลือดราชวงศ
เวียงจันทน อพยพพาผูคนครอบครัวของชาวผูไทจากแควนสิบสองเจาไทลงมาตั้งบานเรือนแถบ
ตอนใตของเวยีงจนัทน บริเวณเมืองวังและเมืองตะโปน (เซโปน) เมืองวังและเมืองตะโปนจึงเปน
เมืองของชาวผูไทนับแตนัน้มา และเมื่อเกิดเหตุการณใน พ.ศ.๒๓๖๙-๒๓๗๑ แลวชาวผูไทจาก
เมืองวงั เมืองพนิและเมืองตะโปน จงึไดอพยพยายเขามาตั้งหลักแหลงอยูในแองสกลนคร โดย
กระจายกันตัง้ชุนชนตามทําเลตางๆ ตามกลุมของตน อาท ิ ผูไทเมืองเรณูนคร ผูไทเมืองพรรณา
นิคมและผูไทเมืองวาริชภูมิ เปนตน๒๐ 

การทาํมาหากนิชาวผูไทยทําหลายอาชพี เขน ทําไร ทํานา คาวัว ควาย นาํกองเกวียน
ไปขายตางถิ่นที่เรียกวา นายฮอย ผูไทยวาริชภูมิมีความรูในการปลูกหวายไวรับประทานและขาย 
ชาวผูไทมีการสรางทาํนองดนตรีที่เรียกวา ลาย มีแบบบานผูไทยแตปจจุบันมกัปลกูบานอยูอาศยั
แบบไทลาว เครื่องแตงตัวสวมซิ่นหมี่ตนีตอ ขนาดกวาง ๓ นิ้ว ทอเปนลวดหมี ่หมี่ขอ ผายอมคราม
จนถงึครามแก เรียกวา ผาดาํ สวมเสื้อแขนกระบอก ติดกระดุมเรียงเมด็ยอมครามและในการฟอน
รําแตงขลิบแดงที่แขนและชายเสื้อและมีผาจองคอเปนผนืเล็ก เปนผาลายคลุมไหล สวม
เครื่องประดับสรอยขอมือ ขอเทาดวยโลหะเงนิ เกลาผมมวยสงูตั้งตรง มัดมวยดวยผาแถบผืนเลก็ๆ 
ในการแสดงฟอนผูไทยและกลองกิง่ ผูฟอนจะสวมเล็บยาวปลายมพีูสีแดง ฟอนเพื่อถวายองคพระ
ธาตุและฟอนในพิธีตอนรับแขกบานแขกเมอืง งานประเพณีของชาวผูไทยวาริชภูม ิคือ พธิีเลี้ยงเจา
ปูมเหสักข ในวันที ่๖ เมษายนของทุกป 

                                                 
๒๐ บุญชวย ศรีสวัสดิ์, “ผูไทย,” ใน อาณาจักรลาว (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพกาวหนา, ๒๕๐๓), 

๑๕๔-๑๕๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๕

ผูไท มีอยูหลายกลุม ไดแก ผูไทขาว ผูไทดํา ผูไทแดงและผูไทลาย เปนการแบงให
สอดคลองกับสีของเสื้อผาทีส่วมใส กลุมผูไทขาวที่มีชื่อเชนนีก้็เพราะญาติของผูตายจะตองสวมเสื้อ
สีขาวไวทกุข เปนตน สวนภาษาผูไทนัน้มลัีกษณะเหมือนกลุมไทลาวทั่วไป แตดูเหมือนจะมีภาษา
ของพวกไทลื้อและภาษาของกลุมลาวตะวนัออกปนอยูดวย สวนมากแลวสําเนยีงเสยีงภาษาของผู
ไทจะคลายกบัภาษาของกลุมพวน ตามประวัติแลวพบวาเดิมนั้นกลุมผูไทเคยมีตวัหนังสือใช โดย
ใชพูกนัแบบจีนในการเขียนหนงัสือ แตเขียนเปนตัวอกัษรไท จงึทาํใหตัวหนงัสือเปล่ียนรูปไปใน
เวลาตอมา เมือ่อยูปะปนกับกลุมไทลาวก็เร่ิมใชการเขียนแบบลาวดวย๒๑ 
 
วัฒนธรรมญอ 

 
ถิ่นฐานดัง้เดิมของญอคือแถบเมืองหงสา บริเวณตอนเหนือของลาวติดกับพรมแดน

จีน เมื่อ พ.ศ.๒๓๕๑ ชาวญอสวนหนึง่ไดอพยพลงมาตามลําน้ําโขงจนถงึบริเวณปากน้ําสงคราม
แลวตั้งเปนเมอืงขึ้นกับสยามชื่อเมืองไชยบุรี และพอถึงสมยัเจาอนวุงศ ครองราชยเวียงจันทน 
ชาวญอเมืองไชยบุรีถูกกวาดตอนใหไปอยูยังเมืองหลวงปุงเลง เมืองคําเกิดและเมอืงคํามวนบริเวณ
ฝงซายแมน้าํโขง แตหลังจากเหตุการณเจาอนวุงศแลวเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๕ ชาวญอจากเมืองหลวงปุ
งเลง เมืองคําเกิดและเมืองคาํมวน จงึถกูกวาดตอนใหกลับมาต้ังชมุชนในบริเวณแองสกลนครอีก๒๒ 
เชน ญอเมืองทาอุเทน ไดรับการยกขึน้เปนเมืองเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๕ พระปทุม หัวหนา ไดเปนพระ
ศรีวรราช เจาเมือง ญอเมืองทาอุเทนนี้เปนทีรูจักดีในเหตกุารณพระยอดเมืองขวาง๒๓ 

กลุมญอ เชื่อวาเปนกลุมเดียวกนักับหยาหรือเหยอะ๒๔ เปนคนกลุมใหญในเขต
สกลนคร โดยเฉพาะชุมชนในตัวเมืองสกลนคร เปนกลุมที่เขามาอยูในสกลนครและขอพึ่งบรมโพธิ
สมภารเจากรงุสยามจึงโปรดเกลาฯ ใหเปนเจาเมืองสกลนครในเวลาตอมา คือ พระยาประเทศธานี 
(คํา) พระยาประเทศธาน ี (ปด) และพระยาประจันตประเทศธาน ี (โงนคํา) บุคคลเหลานี้มีบทบาท

                                                 
๒๑ ทองคูณ หงสพันธุ, “กลุมชาติพันธุและภาษาแถบลุมน้ําโขงของประเทศไทย,” ใน วิทยาลัยครู

สกลนคร, มูนมังอีสาน (สกลนคร : สกลนครการพิมพ, ๒๕๒๒), ๕-๖. 
๒๒ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เที่ยวที่ตางๆ ภาคที่ ๔ วาดวยมณฑลนครราชสีมา, 

มณฑลอุดร และมณฑลรอยเอ็ด, ๓๑. 
๒๓ ดูรายละเอียดใน สุจริต ถาวรสุข, คดีพระยอดเมืองขวางเจาเมืองคํามวน : ตอนปฐมเหตุแหงคดี 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๒๕). 
๒๔ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, นิทานโบราณคี (พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๐๙), 

๓๔๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๖

ในการเกลี้ยกลอมกลุมชนตางๆ ชาวญอมีผิวขาวอมเหลือง รูปรางสันทัด มีสําเนยีงการพูดที่
ออนหวาน มอีาชีพทํานา ทําสวนผลไมและคาขาย นยิมเย็บปกถักรอย ทอเสื่อกก มีฝมือในการ
ทําอาหาร การแตงกาย นุงซิ่นตอเชิงเชนเดียวกับชาวผูไทย สีซิ่นนิยมสีเปลือกออยคั่นดวยสีเขียว 
แดง เหลืองและน้ําเงนิเปนลายเล็กๆ ปจจุบนัสวมเสื้อแขนกระบอกสขีาว สีเหลืองเก็บชายคาดเข็ม
ขัดเงิน เปนกลุมที่มบีทบาทในการทาํปราสาทผึ้งและงานประเพณีเซิง้ผีโขนของไทญอ งานตุม
โฮมหรือรวมญาติของไทญอคือ วันขึน้  ๓ ค่ํา เดือน ๓ ของทุกป 

เอเตียน แอมอนิเย ชาวฝรั่งเศสที่เดนิทางเขามายงัพืน้ที่แองสกลนครในเวลารวมสมัย
นี้ไดบันทกึเกีย่วกับคนญอหรอืหยาที่เขาพบที่เมืองทาอุเทนไววา... 

 
...ประชากรเมืองทาอุเทน ทั้งคนสามัญและขุนนางมาจากชนเผาหยา (Nha) 

เดิมทีพวกหยาซึ่งอาจเปนคนเผาหนึ่งของพวกผูไท มีส่ิงที่แตกตางกับพวกคนลาวอื่นๆ ใน
ดานสําเนียงพูด เวลาพูดก็พูดเร็วกวา และก็มีบางคําที่พิเศษออกไป ดูตัวอยางคําถามสองขอ
วา “จะไปที่ไหน มาแตที่ไหน” เขาพูดออกเสียงวา “ไปตาปเลอ มาแตปเลอ” ซึ่งพวกคนลาว
จะพูด “ไปไส มาแตไส” พวกหยานี้เปนชนเผาที่สวยงาม หญิงสาวจะมีผิวขาว รูปรางสูงโปรง 
คงจะเปนคนลาวที่สวยงามที่สุด...๒๕ 

 
ชาวญอที่เมืองทาอุเทนมีลักษณะทางวัฒนธรรมคลายคลึงกับผูไทและไทลาว ภาษา

ถึงแมจะมีความแตกตางแตสามารถเขาใจกันได กลุมญอกระจายตวัอยูในกลุมเมืองนครพนมและ
เมืองสกลนครเปนสวนใหญ การรวมตัวกนัเปนกลุมใหญไดสงผลใหเมืองทาอุเทนและเมอืง
สกลนครพัฒนาขยายตัวเปนเมืองสาํคัญบริเวณนี้จนไดรับความสนใจจากราชสาํนกัสยาม๒๖ เมือง
ทาอุเทนอยูริมฝงแมน้าํโขงเปนเมืองชุมชนการคาขายตอเนื่องกับเมืองไชยบุรีที่ปากแมน้ําสงคราม 
ความสาํคัญของเมืองทาอเุทนดงัมีกรณีพพิาทในคดีพระยอดเมืองขวางดังไดกลาวแลว 

 
 
 
 

                                                 
๒๕ ทองสมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต, แปล, บันทึกการเดินทางในลาว, ภาคหนึ่ง พ.ศ.

๒๔๓๘, ๑๕๕. 
๒๖ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๖๕/๑, 

“สารตราถึงเมืองนครพนม เร่ืองแบงอาณาเขตเมืองทาอุเทนมาขึ้นกรุงเทพฯ.” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๗

วัฒนธรรมโยย 
 
กลุมโยย เขามาตัง้ถิน่ฐานอยูบริเวณเขตสกลนครและนครพนม มาจากทางฝงซาย

ของแมน้ําโขงแถบเมืองหอมทาวและเมืองภูวาหรือภูวดลสอางคใกลเมืองมหาชยักองแกว ชมุชน
โยยในแองสกลนคร ไดแก เมืองวานรนิวาส เมืองอากาศอํานวย๒๗ และเมืองสวางแดนดิน เปนตน  

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงกลาวไวในหนังสือนิทานโบราณคดีวา 
“พวกโยยอยูทีเ่มืองอากาศอาํนวยเมืองขึ้นสกลนคร ถามไมไดความวาถิ่นเดิมอยูที่ไหน...”๒๘ และ
ทรงกลาวไวในเรื่องเที่ยวทีต่างๆ ภาคที ่๔ วา “...มีราษฎรมาคอยรับ ผูใหญบานผูหนึง่ดักนกอนิทรี
คูมาให ในหมูราษฎรมคีนไทโยยคนหนึง่แตงตัวอยางคนพืน้เมืองวามาจากเมืองอากาศ
อํานวย...”๒๙ ในประวัติการตั้งเมืองวานรนิวาสและเมืองอากาศอาํนวยกลาววา... 

 
...ปมะเส็ง นพศก จุลศักราช ๑๒๑๙ (พ.ศ.๒๔๐๐) พวกไทโยยกรมการเมือง

สกลนครแตกออกเปน ๓ พวก พวกหนึ่งไปรองสมัครขอขึ้นกับเมืองยโสธร พวกหนึ่งรองสมัคร
ขอขึ้นกับเมืองนครพนม พวกหนึ่งขอสมัครเปนเมืองขึ้นเมืองสกลนคร ....โปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
จารยคํา ผูเปนหัวหนาไทโยย เปนหลวงประชาราษฎรรักษา เจาเมือง ยกบานกุฏิลิง เปนเมือง
วานรนิวาส ขึ้นเมืองยโสธร... พวกไทโยยที่สมัครขึ้นเมืองนครพนมนั้น โปรดฯ ตั้งเพี้ยติวซอย 
เปนหลวงพลานุกูล เจาเมือง ยกบานมวงน้ํายามในเขตเมืองสกลนครเปนเมืองอากาศอํานวย 
ขึ้นเมืองนครพนมตามทองถิ่นเดิม แตมาภายหลังขึ้นเมืองสกลนคร... จุลศักราช ๑๒๕๕ 
(พ.ศ.๒๔๐๖)... โปรดฯ ใหยกบานโพนสวางหาดยาว ริมน้ําปลาหางแขวงเมืองสกลนคร เปน
เมืองสวางแดนดิน ตั้งใหทาวเทพกัลยา ผูเปนหัวหนาไทโยย เปนพระศิทธิศักดิ์ประสิทธิ์ เจา
เมืองคนแรก...๓๐ 

 
กลุมวัฒนธรรมโยยเปนอีกกลุมหนึง่ที่มีความคลายคลงึกับกลุมผูไทและกลุมญอ 

รวมกลุมกนัอยูบริเวณริมน้าํยามสาขาของแมน้ําสงคราม ตั้งชุมชนเปนเมืองวานรนวิาสและ
ขยายตัวเติบโตออกไปเปนเมืองอากาศอํานวย เมืองสวางแดนดนิ เมืองจําปาชนบท ซึง่เปนกลุม
                                                 

๒๗ ลัดดา พนัสนอก, วัฒนธรรมชาวไทโยยบานอากาศ อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร 
(สกลนคร : ศูนยศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏสกลนคร, ๒๕๓๘), ๑๗-๒๕. 

๒๘ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, นิทานโบราณคี, ๓๔๓. 
๒๙ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เที่ยวที่ตางๆ ภาคที่ ๔ วาดวยมณฑลนครราชสีมา, 

มณฑลอุดร และมณฑลรอยเอ็ด, ๓๘. 
๓๐ เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน เลม ๒, ๓๑๗-๓๑๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๘

ของเมืองสกลนครและนครพนม เมอืงบริวารเหลานี้เปนแหลงกําลังคนและผลผลิตใหแกเมือง
สกลนครและนครพนมบริเวณลุมแมน้ําสงคราม 

 
วัฒนธรรมโสหรือขาโส 

 
กลุมโส หรือกะโส หรือขาโส เปนขาพวกหนึ่ง เมื่อชวงหลังเหตุการณใน พ.ศ.๒๓๖๙-

๒๓๗๐ นั้น กลุมโสที่อยูบริเวณเมืองมหาชัยกองแกว เมืองเชยีงฮมและเมืองผาบัง ไดเคลื่อนยาย
เขามาตั้งหลักแหลงในพืน้ทีแ่องสกลนคร ไดแก โสเมืองรามราช และโสเมืองกุสุมาลยมณฑล  

กลุมโสทีม่าจากเมืองมหาชัยกองแกวมาอยูที่เขตเมืองกุสุมาลย เชื่อวาเปนกลุมที่มา
จากที่สูงตามเชิงเขาหรือลาวเทงิ ปลูกขาวไร เก็บผลิตผลจากปา ปลูกพริกและนาํผลผลิตที่ไดมา
แลกเสื่อผาอาหารกับชาวผูไทย มาอยูแองสกลนครตองปรับตัวตามสภาพพืน้ราบ เปนกลุมคนที่
เชื่อเร่ืองภูตผีวญิญาณ มีวฒันธรรมในการทําศพผูตายพิธีเชิญวิญญาณผูตายกลับเรือน พิธีเลี้ยงผี
ประจําปใหมีแมครูที่รักษาผูเจ็บปวยและการแสดงโสทัง่บั้งเพื่อแสดงความเคารพผูตาย การแตง
กายสตรีนกัฟอนนยิมแตงแบบโสโบราณ เกลาผมสงูทรงมวยมีฝายสขีาวมัดมวย สวมเสื้อแขนยาว
สามสวน สีดาํหรือยอมครามติดกระดุมเงนิ นุงซิน่มัดหมี่ตอหัวตอเชงิหมสไบผาขิดหรือผาเก็บดอก 
ไมสวมรองเทา สวมเครื่องประดับตางห ูสรอยคอ กําไลขอมือและกําไลเทาทําดวยเงนิ 

โสเปนกลุมคนในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก (Austro-Asiatic Language Family) 
ชาวโส เรียกวา คุณ-ลุน หรือ กูรุง ตอมาคํานี้กลายเปนกะลุงในภาษาจาม๓๑ ถิ่นที่อยูอาศัยดั้งเดิม
ของโสอยูบริเวณทิศตะวนัตกของเทือกเขาอากและลุมแมน้ําตะโปนตนน้ําเซบงัเหียน โสและกะเลิง
อพยพเขามาในเขตแองสกลนครในชวง พ.ศ.๒๔๒๓-๒๔๓๐ อีก ทัง้นี้เนื่องจากเกิดสงครามกับพวก
จีนฮอ หลงัจากตั้งบานเรือนเปนชุมชนแลวชาวโสก็ไดจัดสวยสงใหแกเจาเมืองสกลนคร สวนมาก
ไดแก นอแรดและนอกะซู ชาวโสทําการปลูกขาวเปนหลกันอกจากนี้ยงัใชระบบแลกเปลี่ยนกบั
ผลผลิตอื่นๆ เชน พริก เสื้อผา เกลือเพื่อแลกขาว ชาวโสยังหาของปา เชน หนอไม เห็ด จิ้งหรดี 
จักจั่น กบ เขียด สัตวเลี้ยงไดแก หม ูความเชื่อของโสเชือ่ส่ิงนอกเหนือธรรมชาติและผี โสแบงผีเปน 
๒ ระดับคือ ชัน้สูง ไดแก ผีพระ ผีเทวดา ผีแถน ผีปูตา และผีชั้นต่ํา ไดแก ผีน้ํา ผีฟา ผีเรือน ผีไร ผี
นา เปนตน ผีปูตาทําหนาที่คุมครองใหชาวโสมีความสุข บุคคลที่ติดตอกับผีไดคือ จ้ํา เปนผู

                                                 
๓๑ ดูรายละเอียดใน สุรัตน วรางครัตน, การศึกษาเปรียบเทียบประเพณีวัฒนธรรมของชาวผูไทย-

ชาวโซ (ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอพรรณานิคม และอําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร) (สกลนคร : สถาบันราชภัฏ
สกลนคร, ๒๕๔๑). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๖๙

ประกอบพิธีเลีย้งผีปูตาและพิธีกรรมตาง ๆ ชาวโสเชื่อวาความเจ็บปวยเกิดจากผ ี มีหมอเหยาทาํ
หนาที่รักษาโรค นอกจากนั้นชาวโสยังเชื่อในศาสนาพุทธดวย 

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงกลาวถึงกลุมโสไวในหนังสือนทิาน
โบราณคดีวา... 

...พวกกะโส เปนขาผิวคลามกวาชาวเมืองชนิดอื่น และพูดภาษาของตน
ตางหาก มีในมณฑลอุดรหลายแหง แตรวมกันอยูมากเปนปกแผนที่เมืองกุสุมาลยมณฑล 
ขึ้นสกลนคร เจาเมืองกรมการ ราษฎรลวนเปนขากะโสทั้งนั้น บอกวาถิ่นเดิมอยูเมืองมหาชัย
กองแกวทางฝงซาย ...ภาษาของพวกขาเปนภาษาคลายมอญเจือเขมร แตพวกกะโสที่เมือง
กุสุมาลยพูดไทยไดโดยมาก...๓๒ 

 
พวกผูชายโสมกีารละเลนเรียกวา “สะลา” หรือโสทัง่บั้ง คือ มีหมออุตัง้กลางวง แลว

คนตนบทคนหนึง่ คนสะพายหนาไมและลูกสําหรับยิงคนหนึ่ง คนตฆีองซึ่งเรียกวา “พะเนาะ” คน
ถือไมไผทอน ๓ ปลองสําหรบักระทุงดินเปนจังหวะสองคน คนถือชามสองมือสําหรับติดเทียนราํคน
หนึง่ คนถือกนตระแกรงขาดสองมือสําหรบัรําคนหนึ่ง แลวคนถือมดีถือส่ิวหกัสําหรับเคาะจงัหวะ
คนหนึ่ง รวม ๘ คน เดินรองรําเปนวงไปมา พักหนึง่ก็ดืม่อุ (เหลาไห) และรองรําตอไป พวกโสกนิ
อาหารไมไครเลือก เลากันวาพวกนี้ชอบบริโภคเนื้อสุนัข๓๓ 

ภาษาโสมีแตภาษาพูดไมมภีาษาเขียนหรอืตัวหนงัสือของตัวเอง มตีํานานเลาวาแต
เดิมนั้นเคยมีตวัอักษรแตเขียนไวบนหนังควายแหง เมื่อไมมีกับขาวจงึมักจะเฉือนหนังควายแหงมา 
“จี่” ไฟกิน จนในที่สุดหนังควายแหงกห็มดลง ตัวหนงัสือโสเลยหายไปนับแตนั้น ลักษณะภาษาโส
คลายภาษาเขมรและภาษากุยหรือสวย  

 
วัฒนธรรมกะเลิง 

 
กลุมกะเลงิ หรือ ขาเลิง มีวฒันธรรมที่ใกลเคียงกับ ขา และโส ภาษาพูดคลายคลึงกัน 

ภูมิลําเนาของกะเลิงอยูแถบเมืองสุวรรณเขต เมืองคํามวน และเมืองสาละวนัทางฝงซายแมน้าํโขง 
ตอมาไดอพยพเขามาตั้งชุมชนในบริเวณ นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร เปนสวนใหญ 

                                                 
๓๒ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, นิทานโบราณคี, ๓๔๔. 
๓๓ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เที่ยวที่ตางๆ ภาคที่ ๔ วาดวยมณฑลนครราชสีมา 

มณฑลอุดร และมณฑลรอยเอ็ด, ๓๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๐

กะเลิงเปนกลุมชาติพนัธุที่อยูปะปนกับกลุมอ่ืนๆ สวนใหญมาจากเทือกเขาอากทีอ่ยู
ระหวางพรมแดนประเทศลาวและเวยีดนามอพยพเขามาอยูในพื้นที่แองสกลนคร สวนที่อพยพมาที
หลังจะอยูที่ไหลเขาภูพาน ชาวกะเลิงมีรูปรางเล็กสนัทัด คอนขางเตีย้และผิวคล้ํา ผูชายไวผมประ
บาและมักสกัรูปนกที่แกม ผูหญิงไวผมสูง๓๔ พวกที่อยูเชงิเขาหาของปาเปนแหลงอาหารและเลี้ยง
หม ู เชื่อภูตผีและนับถือศาสนาพุทธ การละเลนของชาวกะเลิง คือ กะเลงิคลองชางแสดงทารํา
เลียนแบบการคลองชาง 

กลุมขาตางๆ ที่ตั้งบานเมอืงอยูในเขตเมืองสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และ
อุบลราชธานีในบางสวน ความจริงแลวเปนกลุมชนดัง้เดิมของพื้นที่แถบนี้กอนที่คนลาวจะ
เคลื่อนยายเขามาและอาจถกูกลุมไทลาวเรียกวา “ผีนอย” ดังกลาวแลวในบทที่ ๒ และมีเร่ืองที่
นาสนใจเกีย่วกับขา คือ ผูชายจะนุงผาเตี่ยว ตัดผมมายาวประบา สวนผูหญิงนุงผาสิ่นยาวถึงขอ
เทา ขาเดิมนั้นมีอาวธุเปนหนาไมพรอมดวยลูกดอกอาบยาพิษเรียกวา“ยาหนอง” และชาวขาจะ
เรียกตนเองวา”บรู” 

 
วัฒนธรรมแสก 

 
กลุมแสก มีพื้นเพเดิมอยูแถบเมืองแสก เมืองรอง ซึง่อยูหางจากชายแดนเวียดนาม 

ราว ๒๐ กิโลเมตร อํานาจของราชสํานักสยามเคยครอบคลุมไปถึงเมอืงแสกเชนกัน ปจจุบนัเมือง
แสกอยูในแขวงคํามวน ลักษณะทางภาษาแสกเปนการผสมผสานระหวางภาษาตระกูลไท-ลาวกบั
ภาษาเวียดนาม สวนวัฒนธรรมประเพณีกม็ีลักษณะคลายเวียดนามอยูมาก กลุมแสกอพยพเขามา
ในแองสกลนครเมื่อคราวสงครามเจาอนวุงศ กลุมแสกมีภาพลักษณเปนนักรบทีก่ลาหาญ
เจาพระยาบดนิทรเดชา (สิงห สิงหเสน)ี จึงแตงตั้งให “ฆานบุดด”ี หัวหนาแสกเปนหัวหนากองอาท
มาต ซึ่งเปนกองลาดตะเวนรักษาปลายแดนพระราชอาณาเขตที่ตดิตอกับแดนเวียดนาม และ
ตอมาหวัหนากลุมแสกนี้ไดพาครอบครัวอพยพเขามาตั้งชุมชนอยูบริเวณเมืองนครพนมเมื่อ พ.ศ.
๒๓๘๐ จึงไดรับการยกขึ้นใหเปนเมืองอาทมาต ข้ึนตอเมืองนครพนม และฆานบุดดีหัวหนาแสกได
เปนหลวงเอกอาสาเจาเมือง ปจจุบัน คือ ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมือง จงัหวัดนครพนมและยงั
พบชาวแสกในบานมะหวา บานดอนสมมอ บานเสยีว บานทาบอสงคราม อําเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนมอีกดวย 

                                                 
๓๔ ทองคูณ หงสพันธุ, “กลุมชาติพันธุและภาษาแถบลุมน้ําโขงของประเทศไทย,” ใน วิทยาลัยครู

สกลนคร, มูนมังอีสาน, ๙-๑๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๑

การแตงกายของชาวแสก ผูชายแตเดิมไวผมโหยงทาํนองหลักแจวโบราณ ชอบใส
ปลอกมีดหรือทองเหลืองโดยทําเปนแหวนสวมนิว้มือ หรือไมก็ทาํจากหางมาถักเปนวงแหวนแทน 
ผูหญิงนุงผาซิน่ยอมครามและสีเปลือกไมตางๆ คอสวมลูกประคํา สวมกําไลที่แขนและเทา ใสตาง
หูระยา สวมเสื้อคับลําตัวแขนยาว เครื่องประดับทาํดวยทองเหลืองหรือทองแดง ผมมัดรวมเปน 
มวยไวทางดานหลงั ชาวแสกนับถือศาสนาพทุธและมีความเชื่อประเพณีของตัวเอง ไดแก ประเพณี
ตรุษแสกซึ่งเรียกวา “กี๋นแตค” หรือ “กึ๋นเตคเดน” โดยกําหนดใหจัดขึ้นในวนัขึ้น ๑-๓ ค่ํา เดือน ๓ 
ของทุกป ประเพณีตรุษแสกมีจุดมุงหมายเพื่อบวงสรวงศาลเจาองมู ซึ่งชาวแสกเชื่อวาเปนบรรพ
บุรุษที่ชวยคุมครองรักษาชาวแสกใหปราศจากอนัตราย ชาวแสกจะมีการนาํอาหารและขนมพรอม
สุราใสภาชนะตางๆ รวมกนับริเวณหนาศาลเจาประจาํหมูบานเพื่อทาํพิธีบวงสรวงโดย “หมอเหยา” 
หรือ “เจาจ้าํ” หรือ “กวนเจา” เปนผูนาํทาํพิธีจนเสร็จ หลังจากนั้นชาวบานจะรวมกันกนิอาหารดื่ม
สุราและรองรําทาํเพลงการละเลนประเพณีตรุษแสก คือ เตนสาก๓๕ 

 
ตารางที่  ๘  กลุมชาติพนัธุของเมืองในแองสกลนคร 
 

ช่ือเมือง 
ลักษณะทางวัฒนธรรม

ของประชากร 
ช่ือเมือง 

ลักษณะทางวัฒนธรรม
ของประชากร 

หนองคาย พวน ลาว เวียดนาม พาลุกากรภูมิ ผูไท 
โพนพิสัย พวน ลาว สกลนทวาป, สกลนคร ญอ ลาว เวียดนาม 
กุมภวาป พวน ลาว กุสุมาลยมณฑล โส 
นครพนม ลาว ผูไท เวียดนาม พรรณานิคม ผูไท 
ไชยบุรี ญอ วานรนิวาส โยย 
ทาอุเทน ญอ สวางแดนดิน โยย พวน ลาว 
อาฑมาต, อาจสามารถ แสก จําปาชนบท โยย พวน  
รามราช โส โพธิไพศาลนิคม โส  
เรณูนคร, เว ผูไท หนองหาร พวน ลาว 
อากาศอํานวย โยย วาริชภูมิ ผูไท กะเลิง 
มุกดาหาร ผูไท ลาว กะเลิง เชียงคาน พวน ลาว 
หนองสูง ผูไท กะเลิง เลย ไทดํา พวน ไทเลย 

 

                                                 
๓๕ เร่ืองเดียวกัน, ๑๓-๑๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๒

อยางไรก็ตาม การจําแนกดังกลาวเปนเพียงประชากรกลุมหลกัๆ ของเมืองเทานัน้ 
ความจริงแลวมีการปะปนกนัหลายกลุมชน จากการติดตอแลกเปลี่ยนไปมาหาสูกันระหวางผูคน
จากเมืองตางๆ ดวยเงื่อนไขการทํามาหากินและแลกเปลี่ยนคาขาย ความสัมพันธทางเครือญาติ
แตงงานหรือการเปนเขยสูตางเมือง๓๖ หรือการหาเก็บผลผลิตของปาเพื่อสงเปนสวยแกราชสํานัก
สยาม นอกจากนีย้ังมีกลุมอ่ืนๆ อีกที่เขามาปะปน ทัง้จากการกวาดตอนและการเดินทางเชามา
ติดตอคาขาย ไดแก ชาวเวียดนามหรือแกว๓๗ ชาวจนี กุลาหรือตองสู กยุและเขมร๓๘ เปนตน 
 

วัฒนธรรมกบัการรวมกลุมของเมือง 
 

ในระหวาง พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖ ที่สถานการณทางการเมืองการปกครองที่ยงัไมมี
ความแนนอนชัดเจน กลาวไดวาพืน้ฐานทางวัฒนธรรมมีสวนสาํคญัยิ่งตอการรวมกลุมของเมือง
ตางๆ ในแองสกลนคร เพราะเมื่อไมมีราชสํานกัเวยีงจนัทนแลวการรวมกลุมของเมอืงในพืน้ที่นี้ตอง
อาศัยความสมัพันธระหวางเจาเมืองกรมการทาวเพี้ยของบรรดาเมืองตางๆ อยางไรก็ตาม ยงัมส่ิีง
ยึดเหนี่ยวในการรวมกลุมของเมืองในแองสกลนคร ไดแก ตํานานอุรังคธาตุหรือพืน้พระธาตพุนม 

ตํานานอุรังคธาตุ หรือ พืน้พระธาตุพนม เปนเอกสารและวรรณกรรมทีสํ่าคัญของกลุม
เมืองในแองสกลนครและลุมแมน้ําโขงใกลเคียง เปนตํานานหรอืพื้นเกี่ยวกับความเปนมาของ
สถานที่และบานเมืองบริเวณนี้  แสดงถึงความสมัพันธระหวางกลุมเมืองโดยมศีูนยกลางอยูที่ภู
กําพราที่ประดิษฐานองคพระธาตุพนม พระบรมธาตุที่บรรจุกระดุกสวนหวัอกของพระสัมมาสัม
พุทธเจา พระธาตุพนมนอกจากเปนศนูยรวมของกลุมเมืองแลวยังเปนศูนยรวมคติความเชื่อของ
ผูคนกลุมชนตางๆ เขาไวดวยกันอกีดวย รวมความเชื่อด้ังเดิมของกลุมพื้นเมืองเขาไวภายใตคติของ
พุทธศาสนา โดยมีพืน้พระธาตุพนมเปนสิง่เชื่อมโยง 

หนงัสือหรือเอกสารที่เกี่ยวกบัตํานานพระธาตุพนมนั้น เดิมทีเดียวเปนตนฉบับใบลาน
ซึ่งไดรับการเกบ็รักษาไวที่หอสมุดแหชาติ กรุงเทพฯ มีดวยกนั ๒ ฉบับคือ ฉบับแรกแตงเปนภาษา
ทางเหนือหรืออีสานจารลงใบลาน เปนเรือ่งประวัติพระธาตุพนมอยางยอ และทราบวาไดตนฉบบั
ใบลานนี้มาจากแถบจงัหวดัเพชรบูรณ อีกฉบับหนึ่งเปนใบลานที่จารดวยอักษรไทยโบราณหรือ

                                                 
๓๖ ดารารัตน  เมตตาริกานนท, ประวัติศาสตรทองถิ่น, ๑๒๐. 
๓๗ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๑ (พ.ศ.๒๓๘๒) เลขที่ ๒, 

“สารตราเจาพระยาจักรีฯ เร่ืองใหเจาเมืองไปกวาดตอนครัวญวนที่คายนาขนองมา.” 
๓๘ ดารารัตน  เมตตาริกานนท, ประวัติศาสตรทองถิ่น, ๘๖-๙๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๓

อักษรธรรมที่ใชกันแถบทางภาคเหนือและอีสาน มีเนื้อเร่ืองเปนประวตัิพระธาตพุนมความพิสดาร 
ทราบวาพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงประจักษศิลปาคมไดประทานใหไวแกหอพระสมุดแหงชาติ 
เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๔ ตนฉบับใบลานความพิสดารนี ้ จารดวยตัวอักษรธรรมลงบนใบลานลองชาด 
จารึกชื่อไววา “อุรังคธาตุ” ตนฉบับของเดิมแบงออกเปน ๗ ผูก รวมใบลานที่มีอักษรจารึกทั้งสิน้ 
๑๕๒ ใบ ในจํานวนนี้มีใบลาน ๕ ใบทีจ่ารึกเพยีงหนาเดียว สวนทีเ่หลือทัง้หมดเปนการจารึกทั้ง
สองหนา ปจจุบันจัดเก็บไวในแผนกบริการหนงัสือโบราณ หอสมุดแหงชาติ กรุงเทพฯ ชัน้ ๔ ใน
เลขที่ ๓๖ ข. รหัสจัดเก็บที่ ๑๒๙ ๖/๕ 

ตนฉบับใบลานทัง้สอง คือ ฉบับความโดยยอและฉบับความพิสดารขางตน ไดรับการ
ปริวรรตและถอดความออกเปนภาษาไทยปจจุบันเรียบรอยแลว โดยใบลานฉบับความโดยยอนัน้ 
กรมศิลปากรไดชําระถอดความออกเปนอกัษรไทยปจจุบันแบบตัวตอตัว และไดพิมพเผยแพร
มาแลว ๔ คร้ัง ในชื่อ “ตํานานพระธาตพุนม” สําหรับฉบับความพิสดาร กรมศิลปากรไดชําระถอด
ความออกแบบที่ละประโยคแลวนํามาเรียงประโยคใหม โดยใหเหตผุลวาเพื่อใหอานเขาใจไดงาย
ข้ึน และไดตีพิมพมาแลวครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๓ เปนที่ระลกึในงานพระราชทานเพลิงศพ อ.ต.
หลวงประชุมบรรณาสาร (พิณ เดชะคุปต) ในชื่อวา “อุรังคธาตุ (ตํานานพระธาตพุนม)” นอกจากนี้
ยังพบวามีฉบับที่ตีพิมพลงในใบลานอีก พิมพเปนอกัษรไทยปจจุบัน โดยสํานกัพมิพ ส.ธรรมภักดี 
เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๔ ซึง่ทาํการชําระถอดความตัวอักษรออกแบบตัวตอตัวโดยมหาสีลา วีระวงศ และ
ยังมหีนงัสือทีแ่ตงและเรียบเรียงขึ้นโดยพระเทพรัตนโมล ี (แกว อุทมุมาลา) อดีตเจาอาวาสวัดพระ
ธาตุพนม อีก ๒ เลม ซึ่งพบวาทานไดใชตนฉบับที่ไดรับการปริวรรตและถอดความมาแลวดังกลาว
ขางตนเปนคูมอืประกอบในการแตง ไดแก หนังสืออุรังคนิทาน : ตํานานพระธาตุพนมความพิสดาร 
และหนงัสือประวัติยอพระธาตุพนม 

ในตอนทายของเรื่องตํานานอุรังคธาต ุ กลาววา ...”ขาพระบาทพระยาไชยชมพ ู ถวาย
อุรังคธาตุนทิาน และพระบาทลกัษณนทิาน ศาสนานครนทิานอนันี้ เพื่อใหเปนมงคลวุฒิศรี
สวัสดี...”๓๙ ดังนี้ ทําใหทราบวาผูเรียบเรยีงเรื่องอุรังธาตนุีค้ือ พระยาไชยชมพ ู และทราบวาเนื้อหา
ของตํานานประกอบไปดวย ตํานานพระอุรังคธาตุ ตาํนานพระพทุธบาท และตาํนานของเมือง
ตางๆ ซึง่ผูเรียบเรียงไดอางวาเปนเรื่องราวเกาที่ไดมาจากเมืองอนิทปตฐนคร การกลาวถึง
พระพทุธเจาไดเสด็จผานมายังสถานที่ตางๆ บริเวณแองสกลนครและลุมแมน้ําโขง เปนลักษณะ
ของตํานานพระเจาเลยีบโลก เมื่อบรรยายวาพระพทุธองคเสด็จผานสถานที่ใดๆ ก็จะแทรกนทิาน

                                                 
๓๙ “อุรังคธาตุ (ตํานานพระธาตุพนม),” ใน การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วรรณกรรมสองฝงโขง, 

พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๓๗), ๑๔๖. 
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ปรัมปราของสถานทีน่ั้นๆ เขาไวดวย เชน แควนศรีโคตรบูร มีดอยกัปปนคีรีหรือภูกําพรา เมอืง
หนองหารหลวง เมืองหนองหานนอย ภูกูเวียน (ภูพานในเขตจังหวัดอดุรธานี) จนถงึดอยนนัทกังฮี
หรือเขตหลวงพระบาง มนีทิานกระฮอกดอนหรือนทิานผาแดง-นางไอ และนิทานอุษา-บารถ เปน
ตน นทิานเหลานี้เดิมนาจะเปนเรื่องเลาแบบมุขปาฐะมากอน และไดนํามาแทรกไวในโครงเรื่องของ
ตํานานอุรังคธาตุตํานานหลกั เพื่ออธิบายเพิ่มเติมสถานที่ตางๆ ที่ตํานานไดกลาวถงึ แลวจึงมกีาร
จดบันทกึเปนลายลักษณอักษรในสมัยหลงั๔๐  

ตํานานอุรังคธาตุหรือพืน้พระธาตุพนม เชื่อวาแตงขึน้เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๑๗๖-
๒๑๘๑ (จ.ศ.๑๐๐๐) ความสาํคัญของพืน้ตํานานนี้สามารถใชศกึษาและตรวจสอบเรื่องราวใน
ประวัติศาสตรของลานชางและเมืองในแองสกลนครได โดยเฉพาะชวงระหวางพทุธศตวรรษที่ ๒๑-
๒๒ เพราะมีเร่ืองราวหลายตอนที่เปนการจําลองเหตกุารณทางประวัติศาสตรมาสูรูปของตํานาน 
และยังเปนแหลงรวบรวมคตคิวามเชื่อของผูคนที่แพรหลายอยูบริเวณสองฝงแมน้ําโขง และสํานกึ
อดีตของผูคนตอดินแดนทีพ่วกตนไดอพยพเคลื่อนยายเขามาตั้งหลักแหลงเปนบานเมือง กลาวคอื 
ทรงคุณคาทั้งทางดานประวตัิศาสตรและวัฒนธรรม เปนเรื่องราวที่อธบิายถงึมูลเหตุการณเกิดของ
เมืองตางๆ ตามภูมศิาสตรในตํานาน กลาวถึงความสัมพนัธเชื่อมโยงกนัระหวางกลุมเมือง
โดยเฉพาะในแถบแองสกลนคร ใหเห็นถึงความสาํคัญของทองที่นีว้าไดรับเลอืกใหเปนสถานที่
ประดิษฐานองคพระบรมธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสมัพทุธเจา และแสดงใหเหน็
บทบาทและความสาํคัญของเมืองในแองสกลนครตอราชสํานกัลานชางในชวงที่ผานมาดวย 

ลักษณะและความสาํคัญของตํานานอุรังคธาตุหรือพืน้พระธาตุพนมประการหนึ่งคือ 
การประสานความหลากหลายของกลุมชนและผสมผสานความเชื่อด้ังเดิมเหลานั้นใหอยูภายใตคติ
แบบพุทธศาสนา โครงเรื่องสวนใหญจะเปนแบบตํานานพระเจาเลยีบโลก คือ พระพทุธองคได
เสด็จผานมายงัดินแดนตางๆ แถบนี้ และไดพบกับเจาถิน่ดั้งเดิมที่ตํานานกลาววาเปนนาค ผี หรือ
ยักษ และไดทรงทรมานใหยอมรับนับถือพุทธศาสนา มีการขอรอยพระพุทธบาทไวเพื่อสักการบูชา 
มีการสรางพระธาตุเจดียครอบ เชนที่พระธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร มีพทุธทํานายถึงการตั้ง
บานเมืองตามสถานที่ตางๆ และพุทธดาํรัสส่ังใหนาํเอาพระอัฐิธาตุมาบรรจุไวในพระธาตุเจดียเมือ่
ทรงเสด็จดับขันธปรินพิพานแลว บานเมืองจะไดเจริญรุงเรืองตอไปภายหนา  

                                                 
๔๐ เชื่อวานาจะมีการจดบันทึกเรื่องราว ตํานาน พื้นตางๆ ของลาวเปนลายลักษณอักษรอยางนอย

ไมเกินสมัยพระเจาวิชุลราช หรือประมาณตนพุทธศตวรรษที่ ๒๑ เพราะเปนสมัยที่ศิลปะดานการประพันธและ
วรรณกรรมตางๆ ของลาวเจริญรุงเรืองที่สุดสมัยหนึ่ง ตํานานเรื่องขุนบรมราชาธิราชก็เชื่อวานาจะไดรับการเรียบ
เรียงขึ้นในสมัยนี้ดวย 
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ตํานานยงักลาวถึงการที่เหลานาคและฤๅษีตางพรอมใจกันอุปถมัภเฝาดูแลปกปอง
พระพทุธศาสนาดวย คอยเฝาบําเพ็ญเพยีรบารมีจนกวาจะไดบรรลุพระนิพพานในที่สุด แสดงถงึ
ความเชื่อทองถิ่นดั้งเดมิตางๆ อยูภายใตจุดมุงหมายสงูสุดคือพระพทุธศาสนา การลดสถานะของ
ความเชื่อด้ังเดิมดังกลาวนีจ้ะเหน็ไดอีกกรณีของเรื่อง “แถน” ซึ่งเปนคติสูงสุดของกลุมคนไท-ลาว
มาแตโบราณ ดังไดกลาวมาแลว เมื่อเมืองตางๆ ไดรับเอาแนวคิดพุทธศาสนาเขามาผสมผสานทํา
ใหแถนตองลดสถานะเปนเพียงเทพองคหนึ่งในคติพุทธ เฝาปกปกรักษาคุมครองชาวพุทธ โดย
เปรียบเทยีบกบัเทวดาในพุทธศาสนาคือ พระอินทร มหีลายอยางทีบ่ทบาทหนาทีข่องแถนกับพระ
อินทรสับสนกนั หรือกลาวไดวาเปนคติที่ตรงหรือคลายคลึงกนั โดยเฉพาะเรื่องที่เกีย่วของกับ
ชีวิตประจําวันของโลกมนุษย ความอุดมสมบูรณ เร่ืองของฟาและฝน  

ตํานานอุรังคธาตุถือไดวามีความสาํคัญตอโครงสรางความสัมพนัธของกลุมเมืองใน
แองสกลนครอยางยิ่ง เพราะตํานานไดกลาวถึง ภูมหิลังการเกิดขึ้นของเมืองและสถานที่ตางๆ ตาม
ภูมิศาสตรในตํานาน และความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางเมืองตางๆ เหลานัน้ ตัง้แตสมัยตํานาน
จนถงึสมัยประวัติศาสตรลานชาง อยางไรก็ตาม บทบาทและความสาํคัญดังกลาวไดสืบทอดตอมา
ยังเมืองในแองสกลนครในสมัยหลงั พ.ศ.๒๓๗๑ ดวัย ถึงแมวาเมืองตางๆ ในเวลานี้สวนใหญแลว
จะเปนชมุชนเกิดใหม ภายหลังที่ศูนยกลางที่เวยีงจนัทนจะลมสลายไปแลวก็ตาม แตปูชนียสถาน
สําคัญที่พระธาตุพนม พระธาตุเชงิชุม และที่อ่ืนๆ ยังคงอยู ผูคนกลุมใหมที่หลากหลายทาง
วัฒนธรรมเมื่อเขามาตั้งบานเมืองในแองสกลนครแลวไดอยูภายใตความสัมพนัธของกลุมเมืองที่
ปรากฏตามตาํนานนี ้

ความผูกพนัตามตํานานทาํใหเมืองตางๆ มีสํานกึวามีอดีตที่เกี่ยวของสัมพันธกนัโดยมี
พระธาตุเจดยีตางๆ เปนสิ่งเชื่อมโยง โดยเฉพาะพระธาตพุนมที่ภูกาํพรา ความสัมพนัธนี้มีขอบเขต
ไปถึงดินแดนทางฝงซายแมน้ําโขง ซึง่เปนบานเมืองดั้งเดิมของกลุมคนหลากหลายที่เคลื่อนยายเขา
มาในแองสกลนครนั่นเอง ทาํใหผูคนมีความรูสึกวาเปนการเคลื่อนยายภายในทองถิน่เดียวกันหรือ
ระหวางดนิแดนของทาวพญาซึ่งเคยมีความเกี่ยวของกนัในตํานาน กลาวคือ พระยาคําแดงเมือง
หนองหานนอย พระยาสุวรรณภิงคารเมืองหนองหานหลวง พระยานนัทเสน เมืองศรีโคตรบูร และ
พระยาจุลนพีรหมทัต เมืองจุลนี เขตเวียดนาม เปนตน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๖

 
 

ภาพที ่๑๕  การรวมกลุมของเมืองในแองสกลนครตามตํานานอุรังคธาตุ 
ที่มา : “อุรังคธาตุ (ตํานานพระธาตพุนม),” ใน งานสัมมนาทางวชิาการเรื่องวรรณกรรมสองฝงโขง, 
พิมพคร้ังที ่๓ (กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพมิพ, ๒๕๓๗). 
 

วัฒนธรรมกบัการเติบโตและขยายตวัของเมือง 
 

เมืองในแองสกลนครที่ขยายและเติบโตขึ้นตามลาํดับนบัต้ังแต ทศวรรษ พ.ศ.๒๓๙๐ 
เปนตนมา นอกจากการเมอืงการปกครองและเศรษฐกจิแลวความเปลี่ยนแปลงดงักลาวยังสัมพนัธ
กับวัฒนธรรมของเมืองดวย ตั้งแตความเชื่อเกี่ยวกับการตั้งเมือง พิธกีรรมของเมือง และอิทธพิล
แบบแผนทางวัฒนธรรมจากสยามที่แพรเขามาพรอมกบัการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะตั้งแตรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเปนตนมา 
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พิธีกรรมและความเชื่อ 
 

การตั้งหลักแหลงของผูคนในพื้นที่แองสกลนคร และการรวมตัวกันกอต้ังเปนชุมชน
แลวพัฒนาเปนเมือง มพีื้นฐานทางความเชื่อต้ังแตระดับชุมชนหมูบาน คือ ผีปูตา หรือผีบรรพบุรุษ 
จนถงึระดับเมอืง คือ ผีเมือง หรือผีเจานาย หัวหนากลุมชน และความเชื่อรวมกนัทางวัฒนธรรม
ของภูมิภาค คือ ผีหลวง หรือความเชื่อเร่ือง แถน นอกจากนีย้ังมีความเชื่อเร่ือง นาค หรือนาคาคติ 
ซึ่งเปนความเชื่อที่มีความเกีย่วของกับภูมนิิเวศนของผูคนแถบลุมแมน้าํโขงและเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใตโดยทัว่ไปอีกดวย 

ชุมชนหมูบานในแองสกลนครและในพื้นที่ภาคอีสานโดยทั่วไป ซึง่ผูคนอยูใน
วัฒนธรรมลาว จะมีสถานทีสํ่าคัญที่เปนสวนกลางของหมูบาน เปนพืน้ที่ศักดิ์สิทธิ์ครอบคลุมผืนปา
ของชุมชน และมีศาลปูตาใหสมาชิกในชมุชนสักการบชูา สวนใหญแลวจะมีงานพิธีกรรมบวงสรวง
ปูตาในวนัขึ้น ๓ ค่ํา เดือน ๓ ของทกุป หรือบางแหงอาจเปนเดือน ๖ ในเขตพืน้ที่ของปูตาตนไมหรือ
ส่ิงมีชีวิตจะไดรับการปกปองคุมครอง จึงเปนการสงวนรกัษาพื้นที่ปาของชุมชนไวไดอยางดี โดยจะ
เรียกวา “ปาหรือดอนปูตา”  

ความเชื่อเร่ืองปูตานี้เกีย่วของกับบรรพบุรุษผูลวงลับ ทีค่อยปกปองคุมครองลูกหลาน
และอยูเปนหลักใจประจําชมุชนหมูบาน เมื่อมกีารอพยพเคลื่อนยายของลูกหลานไปยังพื้นที่อ่ืนก็
จะนาํเอาปูตาไปดวย ปูตาจึงเปนผปีระจําแตละชุมชนหรือโคตรวงศ เพราะคนในหมูบานสวนมาก
จะเกี่ยวพนัเปนญาติพีน่องกนั ความเชื่อเร่ืองผีบรรพบุรุษของผูคนในวัฒนธรรมลาวยังมีเพิม่เติมอีก 
กลาวคือ ผีด้าํ หรือผีบรรพบรุุษ เปนผทีี่สมาชิกในชุมชนใหความนับถือและเปนทีพ่ึง่ทางใจ เพราะ
เปนบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว จะคอยคุมครองปองกนัภัยอันตราย มีอํานาจสามารถใหคุณใหโทษ
ตอผูคนได ดังนั้นถาหากจะทํากจิการใดๆ จะตองบอกกลาวใหด้าํไดรับรูดวย เพื่อจะไดปกปกรักษา
และอํานวยความสะดวกและประโยชนให ผีเชื้อ เปนผทีี่คอยชวยเหลอืลูกหลานเมือ่ประสบปญหา
ตางๆ สวนผปีูตา หรือบางแหงเรียกวา ตาปู เปนผีประจําชุมชนหมูบาน คอยพิทกัษคุมครอง
ชาวบาน ทรัพยสินตางๆ ของชุมชน คอยชวยคนดีทีป่ฏิบัติตามกฎเกณฑของสงัคมหรือฮีตคอง 
และจะลงโทษบุคคลที่กระทาํผิดหรือละเมดิฮีตคอง๔๑ 

                                                 
๔๑ ปฐม หงษสุวรรณ, “ตํานานและพิธีกรรมบูชาผีเมือง : การสรางสํานึกทางประวัติศาสตรของไท

พวนและผูไทในประเทศไทย,” ใน ความเปนไทย/ความเปนไท (กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, ๒๕๔๗), 
๘๘. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๘

แตละกลุมชาติพันธุของเมืองในแองสกลนครจะมีผีเมืองหรือผีเจานายตามกลุมของ
ตน สวนใหญแลวจะเปนเจาเมืองหรือหัวหนากลุมชนของเมืองทีม่มีาตั้งแตทางฝงซายแมน้าํโขง
แลว เมื่อพากนัอพยพเคลื่อนยายเขามาอาศัยอยูในพืน้ที่แองสกลนครก็ยังคงนบัถือและนําเอา
ความเชื่อนี้เขามาดวย ความเชื่อเร่ืองผเีมืองหรือเจานายนีพ้บวามกีารอางอาํนาจอยูเหนือผีบาน
หรือผีปูตา มักอางความสัมพันธเกี่ยวของกับ แถน หรือเปนผูทีม่ีเชื้อสายมาจากแถนซึ่งมีฐานะเปน
ผีหลวง ดงัปรากฏใหเห็นใน พืน้หรือตํานานขุนบรมราชาธิราช ตํานานทาวฮุงขุนเจอืง และตํานาน
พงศาวดารเมอืงพวน๔๒ เปนตน 

ผีเมืองของกลุมคนในแองสกลนคร กรณีของกลุมผูไทเมืองเรณูนคร (ในเขตจังหวัด
นครพนม) และกลุมไทพวนเมืองเชียงคาน (ในเขตจังหวัดเลย) มกีารนับถือผีเจาปูถลา และอาย
ทาวหลา ตามลําดับ ซึง่ผเีมืองทัง้สองนี้เชื่อวาเปนเจาเมืองของกลุมชนเมื่อยงัคงตัง้หลกัแหลงอยู
เมืองทางฝงซายแมน้าํโขง เมื่อเคลื่อนยายเขามาตัง้ถิน่ฐานในแองสกลนครก็ไดนําผีเมืองเขามา
ดวย โดยเชื่อวาผีเมืองไดตามมาคุมครองดุแลผูคนชาวเมืองทางฝงขวาดวย 

ตํานานผีเมืองของชาวผูไทหรือเจาปูถลา มีเร่ืองเลาวา... 
 

เจาปูถลา เปนวิญญาณบรรพบุรุษของชาวผูไทเมืองเรณูนคร เปนหัวหนา
นักรบชาวผูไทที่นําทัพเมืองวังไปตอสูกับญวนที่เขามารุกราน จนกองทัพญวนแตกไปหลาย
ครั้ง ครั้งสุดทายเสียทีแกขาศึกและถูกจับตัวไปฆาที่เมืองญวน กอนตายทานไดส่ังเสียวา 
หากพี่นองบุตรหลานชาวผูไทประสงคใหทานชวยเหลือในกิจการใดแลว แมไปตั้งบานเรือน
อยูที่ใดก็ใหตั้งศาล แลวใหเซนไหวปละครั้ง ทุกครั้งที่ตองการความชวยเหลือใหจุดธูปเทียน
บอกกลาว แตถาไมไดก็ใหพนมมือเหนือศีรษะแลวอธิษฐานบนบาน เจาปูถลาก็จะใหความ
ชวยเหลือทุกรายไป๔๓ 

 
เร่ืองเลาอีกสาํนวนหนึ่งกลาววา... 
 

                                                 
๔๒ จารุวรรณ ธรรมวัตร, ตํานานและพงศาวดารพวน : อุดมการณสมานฉันทระหวางเผาพันธุ 

(รายงานการวิจัยตามโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : ๒๕๔๐), ๔๔. 
๔๓ วิลาวัณย เอื้อวงศกูล, “ความสัมพันธระหวางพัฒนาการของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทาง

วัฒนธรรม : กรณีศึกษาเมืองเรณูนคร” (วิทยานิพนธการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผน
ภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), ๖๒-๖๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๗๙

ชาวผูไทอพยพเคลื่อนยายลงมาจากเมืองนานอยออยหนู และเมืองแถน 
ตามลําดับ ลงมาจนถึงเขตนครเวียงจันทน ไดสวามิภักดิ์ตอพระเจาอนุรุทธราชแหงราชวงศ
เวียงจันทน (เจาอนุวงศ) เจาอนุรุทธโปรดฯ ใหไปตั้งบานเมืองอยูที่เมืองวัง ซึ่งเดิมนั้นเปนถิ่น
ของพวกขา... ตอมาพระยากาซึ่งเปนเจาเมืองเสียชีวิต พระยาเดโชขึ้นปกครองเมืองแทน ทํา
ใหอายญาก่ําซึ่งเปนบุตรของพระยากาไมพอใจ หันไปคบคิดกับญวนเมืองราชคํารั้วยกทัพ
มาตีพระยาเดโชหลายครั้ง แตสูพระยาเดโชไมไดเพราะทานมีทหารเอกคูใจชื่อ “ถลาเมือง” มี
เร่ืองเลาวาถลาเมืองมีอาคมเกงกลา เปนที่เคารพของชาวผูไทมาก แตก็มาเสียทีแกอุบายถูก
หลอกใหติดตาขายและถูกจับไปเมืองญวนหายสาบสูญไป แตกอนที่จะเสียทีแกญวนนั้นพระ
ยาเดโชไดส่ังใหลูกหลานนําครอบครัวหนีไปเสีย ฝายถลาเมืองไดรองส่ังไปดวยวา ตนเองตอง
ตายแน แตอยางไรดวงวิญญาณของตนก็จะคอยชวยเหลือคุมครองลูกหลาน ตอมาทาวเพชร 
ทาวสาย จึงนําพี่นองครอบครัวชาวผูไทอพยพเคลื่อนยายขามมาอยูทางฝงขวา๔๔ 

 
จะเหน็ไดวา ถงึแมชาวเมืองวงัซึง่เดิมต้ังอยูทางฝงซายของแมน้ําโขงจะไดอพยพ

เคลื่อนยายเขามาตัง้ถิน่ฐานในแองสกลนครแลว ก็ยงัมีความผกูพนั ความทรงจาํกับเจาเมืองและ
บานเมืองเดิมของตนอยู การยายมาตั้งเมอืงขึ้นใหมอยางเมืองเรณูนคร หรือเมืองเว๔๕ ก็เทากับเปน
เมืองวงัหรือเมอืงของชาวผูไทเมืองวงัทางฝงขวานั่นเอง 

ตํานานผีเมืองของไทพวน หรือเร่ืองอายทาวหลา มีเร่ืองเลาวา... 
 

แตกอนเมืองแกนทาวเปนดินแดนปาทึบ ตอมาอายทาวหลาซึ่งเปนผูนําไท
พวน ไดพาผูคนอพยพเคลื่อนยายมาจากทางตอนเหนือของลาว แลวมาสรางเมืองขึ้น อาย
ทาวหลาจึงไดเปนเจาเมืองแกนทาว และไดเสียชีวิตลงในเวลาตอมา กลุมไทพวนก็ยังคง
ยึดถือและเคารพอายทาวหลาในฐานะเปนผูนําและผีบรรพบุรุษสืบมา๔๖ 

 
เร่ืองราวของการอพยพของกลุมไทพวนที ่เมืองเชยีงคาน เขตจังหวัดเลย มีดังนี้... 

                                                 
๔๔ ชัยบดินทร สาลีพันธ, “เจาปูถลา (ผีปูตา) เมืองเรณูนคร,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาค

อีสาน เลม ๓, ๙๖๘-๙๗๕. 
๔๕ เมืองเว มีความหมายวา การเคลื่อนยายไป-มา หรือการอพยพ. 
๔๖ อดิษฐ ยินชีวิต, “โลกทัศนการนับถือผีเจาบานของชาวไทยพวนบานหนองผือ” (รายงาน

ประกอบรายวิชาโลกทัศนของคนไทยในทองถิ่น ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม, ๒๕๓๖), ๑๒-๑๓. อางถึงใน ปฐม หงษสุวรรณ, “ตํานานและพิธีกรรมบูชาผีเมือง : การสรางสํานึก
ทางประวัติศาสตรของไทพวนและผูไทในประเทศไทย,” ใน ความเปนไทย/ความเปนไท, ๖๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๐

 
ชาวพวนอพยพมาตั้งหลักแหลงที่บานบูฮม และบานกลาง อําเภอเชียงคาน 

จังหวัดเลย ถิ่นฐานเดิมอยูที่เมืองเตาไห เขตหลวงพระบาง ...เมื่อครั้งที่พวกจีนฮอ กุลา เงี้ยว 
รุกรานเมืองเตาไห ๔ พอเฒา คือ พอเฒากอม พอเฒาหาน พอเฒาเพียไซ และพอเฒาปูตา
หลวง เปนผูนําชาวพวนกลุมหนึ่งอพยพมาจากหลวงพระบางลองตามแมน้ําโขงมาตั้งถิ่นฐาน
ที่บานบูฮม ตอมาผูคนสวนหนึ่งไดมาอยูที่บานกลาง แลวเรียกตัวเองวา “ไทพวน”๔๗ 

 
ในพงศาวดารเมืองพวนมีเนือ้หากลาววา เหตุที่ไทพวนตองพลัดบานพลัดเมืองหรือ

อพยพเคลื่อนยายนั้น สวนใหญมักจะมาจากสงคราม ไมวาจะเปนการหลบหนีศตัรู แกว หรือ
เวียดนาม หรือการถูกกวาดตอน”ยกครัวพวน” มาสูดนิแดนประเทศไทยในฐานะ”เชลยศึก” 

ความเชื่อเร่ืองแถน เปนความเชื่อรวมกันของผูคนกลุมไท-ลาวโดยทัว่ไป แถนเปนผีที่
ใหญและสําคญัที่สุด เรียกไดวาเปน”ผีหลวง” ความเชื่อเร่ืองนี้ปรากฏอยูในตํานานชุนบรม
ราชาธิราช พืน้น้าํเตาปุง นทิานพญาคันคากหรือคางคก และเรื่องราวเกี่ยวกับบุญบั้งไฟ เปนตน 
แถนเปนผีฟา หรือผีไท บางทีอาจเรียกรวมวา ผีฟาพญาแถน ตอมาถกูเปรียบเทียบใหเปนประหนึ่ง
เทพหรือเทวดาในพุทธศาสนา เหตุเพราะวามีบทบาทและหนาที่คลายคลึงกนั (ดังจะไดกลาวตอไป
ขางหนาในหัวขอการผสมผสานความเชื่อด้ังเดิมกับพุทธศาสนา) โดยเฉพาะบทบาทที่เขามายุง
เกี่ยวกับวถิีชีวติของมนุษยบนโลก เร่ืองการทํามาหากนิ ความอุดมสมบูรณและเรื่องการบันดาลให
ฝนตกตองตามฤดูกาล ที่เกีย่วของกับพญาคันคากและเรื่องประเพณีบญุบั้งไฟ 

แถน เปนผีหลวงที่มีอิทธิพลตอการตั้งชุมชน ความเปนอยูของผูคนในเมืองมาก เปน
ความเชื่อของชาวเมืองหรือกลุมคนไท ทีม่ีความหมายถึงคนที่มีเมืองอยู ไมใชคนปา คนที่อยูเมือง
ใด ก็บงบอกวาเปนไท...นัน้ๆ คนหรือมนุษยจะอยูเมอืงลุมหรือเมืองลาง แตเมืองของแถนนัน้อยู
เบื้องบน ซึง่สมัยดึกดําบรรพนัน้สามารถไปมาหาสูกนัได ตํานานขุนบรมฯ กลาววา “...เปนดิน เปน
หญา เปนฟา เปนแถน คนเมืองลุมเทียวไปมาหากนับไดขาด...” แตพอตอมาเกิดความขัดแยง
ระหวางคนกับแถน เมื่อเครอืเขากาดถกูตดั คนกับแถนก็ไมสามารถไปมาหาสูกนัไดอีก การติดตอ
กับแถนก็ตองใชส่ือทางอื่น เชน การรําผฟีา หรือการจุดบั้งไฟบูชาและสงขาวสาร เปนตน  

ความสัมพันธระหวางคนกับแถนนัน้ มีตั้งแตกอนการลงมาเกิดเปนคนเมืองมนษุย 
จนกระทั่งเมื่อเกิดเปนคนแลวก็ยงัคงเกี่ยวของกับแถนอยูอีก มีความเชื่อวา ชาวเมอืงลุมทกุคนลวน
มาจากเมืองแถนหรือสัมพนัธเปนลูกหลานของแถนทัง้สิ้น แตวามเีหตุใหตองลงมาเกิดเปนคนใน
                                                 

๔๗ คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, วัฒนธรรม : พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณ และ
ภูมิปญญา จังหวัดเลย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๔๔), ๒๖-๒๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๑

เมืองลาง หรือออกมาจากน้ําเตาปุง โดยที่มีแถนซีและแถนสิว่เปนผูทําใหคนเกิดไหลออกมาเปน
กลุมตางๆ หรืออีกความเชื่อหนึง่วา เมื่อหมดบุญในเมืองแถนหรือวาตองลงไปเมืองลุมเพื่อใชกรรม 
แถนก็จะแตงใหลงไปเกิด แตระหวางทางมีลมพัดทาํใหตองกระจัดกระจายกันไป มคีํากลาววา “...
ลมมิดถอกพัดไปคนละแจ (มุม, ทิศทาง) ลมมิดแถพัดไปคนละก้ํา (ดาน, เบื้อง) จึงตกกนัคนละ
บอน...” เมื่อเกิดเปนคนเมืองลุมแลวแถนก็ยังมาสอนใหรูจักการทาํมาหากนิ สรางสรรพสิ่งให หรือ
แมแตเร่ืองคูครองก็ยังเกี่ยวของกับแถน กลาวคือ ในเมืองแถนจะมสีวนแนน และมีสายแนน ซึ่ง
แถนแนนจะเปนผูผูกเนื้อคูไวใหแลว เมื่อลงมาเกิดเมืองลุมก็จะตองไดครองคูกับผูที่เปน”สายแนน” 
ของตน หากไมใชสายแนนแลวก็อาจพลัดพรากจากกันได ความเชื่อนี้ก็คอืเร่ืองบุพเพสันนวิาส
นั่นเอง มีคํากลาววา “...คาดแตแถน แนนแตฟา เกาะกันมาคือตานาง (ตาขาย)...” หมายถงึเปน
เนื้อคูกันมาตัง้แตสวนแนนในเมืองแถนแลว 

จะเหน็ไดวา ความเชื่อเร่ืองแถนเปนความเชื่อที่เกีย่วของกับชีวิต ”คนเมือง” หรือคน ”
ไท” ตั้งแตภูมิหลังการลงมาเกิดเปนมนุษย การตั้งถิน่ฐาน สรางบานแปงเมือง การทาํมาหากิน 
เร่ืองในชีวิตประจําวนั พิธกีรรม ประเพณ ีหรือแมแตเร่ืองคูครอง แถนมีหลายองค มชีื่อและบทบาท
หนาที่แตกตางกนัไป ไดแก 

แถนฟาคื่น เปนแถนสงูสุดในบรรดาแถนทั้งหลาย เรียกวาพญาแถนหรือแถนหลวง 
แถนหลอ เปนแถนแหงการชาง เปนผูปนหลอมนุษยใหมหีนาตาตางๆ  
แถนแตง เปนแถนที่ประสิทธิ์ประสาทความรูตางๆ ใหแกมนษุย เชน การเพาะปลกู ทอ

ผา เลี้ยงไหม ตีเหล็ก งานฝมือตางๆ  
แถนถม แถนตรา แถนเถือก แถนหูฮี เปนแถนผูรักษาทิศทั้งสี่ คอยชวยดูแลพฒันา

บานเมือง แนะนําภูมิประเทศในการเพาะปลูกและการตั้งเมือง 
แถนคํา เปนแถนแหงการสงคราม 
แถนชั่ง เปนแถนแหงความยุติธรรม คอยพิจารณาคดีความตางๆ  
แถนแพน เปนแถนแหงการดนตรี สอนการดนตรี ฟอน ลํา ใหแกมนษุย๔๘ 
มีความเชื่อเร่ืองนาคที่เกี่ยวกับการสรางบานแปงเมืองในลุมแมน้าํโขง ตั้งแตตอนใต

ของจีนแถบมณฑลยนูนานลงมา จนถึงบริเวณปากแมน้ําที่เวยีดนามใต เชื่อกันวานาคเปน
สัญลักษณแหงความอุดมสมบูรณ และมีความเกี่ยวพันกับการทําใหเกิดสภาพภูมิประเทศตางๆ 
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับแหลงน้ํา เชื่อวานาคทําใหเกิดแมน้ําหลายสาย เชน แมน้าํโขง หนองหาร 
แมน้ํามูล แมน้ําช ี เปนตน เร่ืองราวของนาคปรากฏใหเห็นในวรรณกรรมตางๆ ทั้งชาดก ตาํนาน 
                                                 

๔๘ ดารารัตน เมตตาริกานนท, ประวัติศาสตรทองถิ่น, ๑๓๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๒

วรรณกรรมพุทธศาสนา ปรากฏตามสถาปตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมฝาผนงัมักจะพบ
เห็นหรือมีรูปนาคเปนสวนประกอบทัง้นัน้ และตามประวัตศิาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
โดยเฉพาะบริเวณภาคพืน้ทวปีและภูมิภาคลุมแมน้ําโขง พบวามีการเรียกคนพื้นเมืองดั้งเดิมวานาค
ดวย หรือเชื่อวานาคเปนสญัลักษณของชาวพื้นเมืองของภูมิภาคนี้ ดังกรณี นางนาค ตามเรื่องราว
ของอาณาจักรฟูนนั กลาวไดวา นาค เปนพื้นฐานของบานเมืองแถบนี ้

ความเชื่อเร่ืองนาคที่เกี่ยวของกับลุมแมน้ําโขงแถบลานชางและบริเวณแองสกลนคร 
พบปรากฏในตํานานอุรังคธาตุหรือพืน้พระธาตุพนม ซึง่เปนหนังสือใบลานจารดวยอักษรธรรม ๗ 
ผูก เรียบเรยีงขึ้นโดยพระยาศรีไชยชมพ ู เปนวรรณกรรมพุทธศาสนาที่รวบรวมเอาคติความเชื่อ 
ความเปนมาของกลุมชนในลุมแมน้ําโขงแถบนี้เขาไวดวยกัน (ซึ่งจะไดกลาวถึงในรายละเอียดตอไป
ขางหนา) ตามตํานานไดกลาวถงึพระพทุธเจาไดเสด็จผานมายงัสถานที่ตางๆ บริเวณสองฝงแมน้ํา
โขง มีแควนศรีโคตรบูร แถบเมืองทาอุเทน นครพนม, ภูกําพราซึ่งเปนที่ตัง้ขององคพระธาตพุนม, 
เมืองหนองหานหลวง ในเขตจังหวัดสกลนคร พระองคไดพบกับบรรดาพญานาคที่มีฤทธิ์และไม
ยอมออนนอมตอสมณะในตอนแรก พระองคจึงตองแสดงปาฏิหาริยปราบเหลานาคนั้น จนที่สุด
นาคกย็อมรับนับถือพุทธ และกอนที่พระพุทธองคจะเสด็จกลับพวกนาคไดทูลขอรอยพระบาทไว
เพื่อสักการบูชา พระพทุธเจาจึงประทับรอยพระบาทไวที่ภูกูเวยีน อยูใกลปากถ้ําที่สุวรรณนาค
อาศัยรอยหนึ่ง ตอมาเรียกวา”ภูพระบาท”ในเขตจังหวัดอดุรธาน ี

คติเร่ืองนาคยงัเกี่ยวของกบัความเปนมาของสถานที่ตางๆ วาเกิดขึ้นดวยฤทธิ์ของนาค 
เชน ความเชื่อวานาคเปนผูสรางเมืองจันทบุรีหรือเวียงจนัทน แมตอมาปจจุบันยังเชือ่วามนีาคคอย
ดูแลรักษาเมืองอยู หากผูปกครองยังอยูในศลีธรรมยึดมั่นในศาสนา ก็จะไดรับความชวยเหลือจาก
นาคใหอยูเยน็เปนสุข แตหากผูปกครองขาดศีลธรรม นาคก็จะดลบันดาลใหเกิดความวบิตัิ
บานเมืองลมจมได นอกจากนีน้าคยงัทาํการคุยควกัทําใหเกิดปลองหรือรูอีกเรียกวาปลอง
พญานาคหรือฮู(รู)พญานาค ตามตาํนานสุวรรณโคมคํากลาววา แมน้ําที่พระยา(พญา)ศรีสัตนาค
คุยควักจากหนองแสจนถึงหนองน้าํริมถ้าํที่พระพุทธเจากระทาํภัตตกิจนั้น ไดชื่อวาแมน้ําขลนที
หรือแมน้ําโขง นาสังเกตวารูพญานาคนัน้จะเปนที่ตั้งของวัดหรือพระธาตุสําคัญ เชน พระธาตุดาํ 
พระธาตหุลวง ที่เมืองเวยีงจนัทน เลากนัวาเมืองเวียงจนัทนที่เปนเมืองพญานาคสรางขึ้นนั้น ตอมา
เมื่อเจาผูครองเมืองไดสรางพระธาตุครอบปดรูพญานาคไว นับแตนั้นมาเมืองเวยีงจนัทนจงึตอง
ประสพภัยสงครามบอยครั้งและเสียเมืองในที่สุด  

อยางไรก็ตาม เร่ืองการสรางพระธาตุปดรูนาคไวนี้อาจเปนการหาเหตุผลใหกับ
เหตุการณบานเมือง ซึ่งความจริงแลวเปนการผนวกผสมผสานความเชื่อระหวางพทุธศาสนากับ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๓

ความเชื่อด้ังเดิมเขาดวยกนันั้นเอง แทนที่จะสรางพระธาตุไวที่อ่ืนแตสรางไวที่รูพญานาค เปนการ
บูชาทัง้สองอยางเพิ่มความสาํคัญเนนความศักดิ์สิทธของสถานที่ใหมากยิ่งขึน้ จะเห็นไดวามีการ
สรางพระธาตปุดรูพญานาคในแองสกลนครที่อ่ืนๆ อีก เชน พระธาตุบงัพวน ในเขตหนองคาย และ
พระธาตพุนม เปนตน 

ในกรณีของพระธาตุบังพวน ซึ่งตั้งอยูทีว่ัดพระธาตุบังพวน อําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย สันนษิฐานวาสรางขึ้นในสมัยพระเจาโพธิสาลราช หรือเกากวานัน้ บริเวณใกลองคพระ
ธาตุมีมุจลินทเจดียอยูขางสระพญานาค เรียกวาสระมจุลินท เชื่อวามีพญานาคชือ่ปพพาลนาค
รักษาอยู และสันนษิฐานวานาจะเคยใชน้าํจากสระแหงนี้ทาํพธิีสรงมูรธาภิเษกพระเจากรุง
เวียงจันทนในอดีตดวย  

และบริเวณเทอืกเขาภูพาน ในเขตอําเภอบานผือ จังหวดัอุดรธานี เชือ่กันวาเดิมเปนที่
อยูของพญานาค เมื่อพระพทุธเจาเสด็จมาโปรดสัตวถงึบริเวณนี้ ทรงทรมานพญานาคใหยอมเปน
สาวก ไดมีการสรางพระพุทธบาทไวในที่นี ้ เรียกวาพระพุทธบาทบัวบก พระพทุธบาทบวับาน๔๙ รู
พญานาคที่ภูพระบาทนีเ้ชื่อวาเปนรูของพญามิลินทนาค ถาหากลงรูนี้ไปก็จะโผลออกมาแมน้ําโขง
ตรงบริเวณพระธาตุดํา ในเขตอําเภอศรีเชียงใหม จงัหวดัหนองคายพอดี  

ความเชื่อเร่ืองนาคยงัใชอธิบายปรากฏการณบั้งไฟผีหรือบ้ังไฟพญานาคดวย ยังไม
ปรากฏหลักฐานชัดเจนวาบัง้ไฟพญานาคเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด แตผูคนสามารถเห็นไดในชวง
หัวค่ําของคืนวนัออกพรรษา ข้ึน ๑๕ ค่ํา และแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๑ ของทุกป บริเวณหนาวัดไทย 
และบริเวณปากหวยหลวง เขตอําเภอโพนพิสัย จงัหวดัหนองคาย ซึ่งเปนจุดทีห่วยหลวงสบกับ
แมน้ําโขง การเกิดบั้งไฟพญานาคตรงกับวนัออกพรรษาของทุกปนับเปนเรื่องแปลก และทําใหผูคน
บริเวณลุมแมน้ําโขงแถบนีม้คีวามเชื่อเชื่อมโยงวา เปนการแสดงความชืน่ชมยนิดีดวยการพนไฟ
บูชาของพญานาคตอการเสด็จลงมาของพระพทุธองคจากการขึ้นไปเทศนาโปรดพทุธมารดาบน
สวรรคชั้นดาวดึงสนัน่เอง๕๐ 

ความเชื่อและพิธีกรรมของเมืองในแองสกลนครดังกลาวทําใหผูคนในเมืองมีอดีต
รวมกัน มีความมัน่คงทางจิตใจ และเปนพืน้ฐานในการรวมตัวกนัทาํใหเมืองเกิดขึน้และขยายตัว
เติบโต เมื่อเมืองในแองสกลนครมีความสัมพันธกับราชสํานกัสยาม นับต้ังแตการตั้งถิ่นฐานและ

                                                 
๔๙ ปริเชต ศุขปราการ, “พระพุทธบาทบัวบก-บัวบาน : มาตุภูมิแหงเจาราชครูหลวงโพนสะเม็ก,” 

ใน เมืองโบราณ ๒๘, ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๔๕) : ๓๘-๔๕. 
๕๐ ปราณี กลํ่าสม, “นาค : ตํานานแหงสายน้ําโขง,” ใน เมืองโบราณ ๒๘, ๑ (มกราคม-มีนาคม 

๒๕๔๕) : ๓๕-๓๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๔

การรับรองสถานภาพความเปนเมือง จนกระทัง่เมืองขยายตวัเติบโต ทาํใหอิทธพิลทางวัฒนธรรม
จากสยามเริ่มแพรเขามาในพื้นที่นีพ้รอมกบัการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งตั้งแตรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวัเปนตนมา 

 
อิทธิพลแบบแผนทางวัฒนธรรมจากสยาม 

 
เมืองในแองสกลนครในชวงระหวาง พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖ มีความสัมพันธกับราชสาํนัก

สยามมากขึน้โดยเฉพาะทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ ถึงแมชาวเมืองยงัยดึมั่นกับ
วิถีทางวัฒนธรรมของทองถิน่ที่เปนแบบลานชาง แตจากสถานการณทางการเมืองการปกครองและ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปทาํใหเร่ิมมีการรับแบบอยางทางวฒันธรรมจากสยามดวย อิทธพิลทาง
วัฒนธรรมจากสยามเริ่มแพรเขามาในทองถิน่แองสกลนครนับต้ังแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว และโดยเฉพาะรัชสมยัพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัวเปนตนมา ไดแก ธรรมเนียมการแตงตั้งเจาเมอืง ราชทนินามเจาเมือง การ
ตั้งชื่อเมืองใหม (ดูรายละเอียดในตารางที่ ๑ ในบทที ่ ๒) และการพยายามเขาสนับสนนุอุปถมัภ
กิจกรรมทางศาสนา๕๑ และวัฒนธรรมของเมอืงในทองถิน่ 

ดังกรณีการอปุถัมภพระธาตุพนม ราชสํานกัสยามไดเขามามีบทบาทมากขึน้ซึง่มา
พรอมกับการแทรกแซงสถาบันสงฆแบบเดิมของทองถิน่ที่เร่ิมตนตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว การเฝาดูแลรักษาพระธาตุและพระวิหารตางๆ นัน้ เปนหนาทีข่องขาวัดและมี
พิธีกรรมบวงสรวงพระธาตุดวย เกี่ยวกับเร่ืองนี้ชาวฝรั่งเศสไดบันทึกไววา... 

 
...พวกคนที่มีหนาที่เฝาดูแลรักษาพระวิหารมีประมาณ ๒,๐๐๐ คน ทํากิจวัตร

ตามพระบรมราชโองการของพระเจาแผนดินสยาม และตอมาไมไดเสียคาภาษีอากร ...
สักการบูชาพระธาตุทุกๆ วัน ดวยน้ําและขาวปลาอาหาร เหมือนกับการบวงสรวงเทวา
อารักษ คณะมโหรีสยามไดบรรเลงเพลงใหเปนเกียรติ์แกพระธาตุ ในตนเดือนและกลางเดือน
ของทุกๆ เดือน...๕๒ 

 

                                                 
๕๑ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๑๒ (พ.ศ.๒๓๙๓) เลขที่ ๓๓, “ใบ

บอกเมืองมุกดาหาร เร่ืองสรางพระวิหารและซอมกําแพงลอมฐานพระเจดียธาตุพนม.” 
๕๒ ทองสมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต, แปล, บันทึกการเดินทางในลาว, ภาคหนึ่ง พ.ศ.

๒๔๓๘, ๑๔๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๕

แมวาศูนยกลางทางสังคมและวัฒนธรรมของอาณาจักรลานชางที่เวยีงจนัทนจะลม
สลายไปแลวกต็าม แตรูปแบบขนบธรรมเนียม จารีต ฮีตคองนั้นยังคงสืบทอดตอมาในชนุชนแอง
สกลนคร เหตุผลประการหนึง่เนื่องจากกลุมเมืองแถบนี้เคยอยูในเขตอิทธิพลของอาณาจักรลาน
ชางเวียงจันทนมากอน มหีลายเมืองทีเ่ปนเมืองสาํคัญคือเมืองหนาดานและเมืองลกูหลวง มีความ
ผูกพนัยึดโยงกันอยางใกลชดิกับเวียงจนัทน ความสัมพันธดงักลาวในอดีตเหน็ไดจากเรื่องราวใน 
ตํานานอุรังคธาตุ หรือตํานาน “พืน้” พระธาตุพนม๕๓ เพียงแตเมื่อไมมีราชสํานักเวยีงจนัทนแลว
ขนบธรรมเนยีมวัฒนธรรมตางๆ ไดเปลี่ยนจากราชสํานกัหลวงอุปถมัภมาเปนชมุชนทองถิน่ในแอง
สกลนครสนับสนุนดูแลจรรโลงกนัเองไมวาจะเปน ฮีต คอง ศาสนา ความเชื่อ และวรรณกรรมตางๆ 

บริเวณแองสกลนครเปนที่ตั้งของพระธาตุพนมปูชนียสถานสําคัญยิง่ของชาวลานชาง 
มีพระธาตุและศาสนสถานตางๆ กระจายกนัอยูในพืน้ที่แหงนี้อีกมากมาย เพราะวาเคยเปนหัวเมือง
ชั้นในของเวียงจันทนนัน่เอง เชน พระธาตเุชิงชุม พระธาตุบังพวน พระธาตุศรีสองรัก และพระพุทธ
บาทบวับก-บัวบาน เปนตน โดยเฉพาะพระธาตพุนมที่นับวายังคงเปนศูนยรวมจติใจของชาวเมือง
แถบนี้อยู อยางเชน ผูคนชาว ”ขา” กลุมตางๆ นัน้เคารพนบัถือพระธาตพุนมอยางมาก๕๔ 
ความสาํคัญของพระธาตุพนมนี้สงผลใหเจาเมืองกรมการทาวเพี้ยในเมืองนครพนมพยายามแสดง
บทบาทอิทธิพล และไดรับความเกรงใจจากกลุมเมืองในบริเวณนี้ไปดวย แมศูนยกลางที
เวียงจันทนลมสลายไปแลวแตโครงสรางทางวัฒนธรรมของเมืองในแองสกลนครยังอยูตอมา โดยมี
พระธาตพุนมและปูชนียสถานสาํคัญตางๆ ในบริเวณนี้เปนศูนยรวมจติใจ 

เมื่อชาวบานเปนผูจรรโลงและถือปฏิบัติกนัเอง ไมมรีาชสํานกัอุปถัมภค้ําจุนเหมือน
เมื่อกอน ดังนัน้จึงสามารถพบเห็นการยึดถอืปฏิบัติดํารงวิถีทางวัฒนธรรมที่แตกตางกันไดในแตละ
กลุมชน อาท ิ การนับถือผีมเหศักดิ์ “ผีเมือง” ของกลุมผูไท การประกอบพธิีเหยารักษา และการ
แสดง ”โสทั่งบัง่” ของกลุมโส หรือ ”แสกเตนสาก” ของกลุมแสก เปนตน ความแตกตางหลากหลาย
เหลานี้อยูภายใตโครงสรางฮตีคองแบบลานชางและพทุธศาสนา ซึ่งเปนสิ่งเชื่อมโยงใหเอกลกัษณ
ของกลุมตางๆ ผสมผสานเขาดวยกันหรืออยูรวมกนัได ตอนที่อยูบานเมืองเดิมทางฝงซายแมน้าํโขง
ผูคนเหลานี้เคยอยูภายใตสังคมลานชางมากอน สวนใหญมีความคลายคลึงกันเปนผูคนใน
วัฒนธรรมแบบไท-ลาวหรือใกลเคียงดังนัน้การผสมปนเปจึงเปนไปไดโดยงาย อาท ิ มีการยอมรบั

                                                 
๕๓ ดูรายละเอียดใน อุรังคธาตุ.(ตํานานพระธาตุพนม), (กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๓๗). 
๕๔ สุทิน สนองผัน, “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอํานาจทางการเมืองในอีสาน ตั้งแตสมัย

สุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ.๑๗๙๒-๒๓๙๔)” (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, วิชาเอก
ประวัติศาสตร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๓), ๕๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๘๖

เอาแนวความคิดแบบพุทธแทนความเชื่อแบบดั้งเดิมของตน ดังกรณีของชาวผูไทเมอืงพรรณานิคม
ที่รับเอาพุทธไปผนวกกับความเชื่อเร่ืองผ ี(Animism) และกรณีของชาวผูไทแถบเมืองนครพนมที่รับ
เอารูปแบบการแตงกายและการออกเสียงสระผสม เชน เอีย เอือ  อัว และการรับคํา “ซื่อ” ที่แปลวา 
ตรงหรือไมงอจากผูคนทองถิ่นแถบนี้ซึ่งอยูในวฒันธรรมลาวเวียง๕๕ ตลอดจนวิถีชวีิต การสราง
บานเรือนและการทาํมาหากนิก็เร่ิมเปลีย่นแปลงมาทําตามแบบกลุมชนใกลเคียงมากขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงประชากรหลังจากสงครามเจาอนุวงศ ทาํใหเมืองในแองสกลนครมี
ผูคนหลายกลุมชาติพนัธุอาศัยอยูรวมกนัและสงผลใหวฒันธรรมของเมืองในเวลานีม้ีความ
หลากหลาย ผูคนแตละกลุมตางมีสวนรวมในการกอตัวและเติบโตของเมือง ตามวถิีทางวัฒนธรรม
ของกลุมตน ขณะเดียวกนัศนูยกลางทางวฒันธรรมแบบลานชางในพืน้ที่ไดเชื่อมโยงกลุมตางๆ เขา
ดวยกนัทาํใหผูคนมีศูนยรวมจิตใจทั้งในระดับเมืองและกลุมเมือง นอกจากนี้ยงัเปนศูนยกลางทาง
สังคมและเศรษฐกิจของเมืองอีกดวย กลาวไดวา ในสถานการณทางการเมืองหลงัราชสาํนกั
เวียงจันทนลมสลายและการสัมพันธกับราชสํานกัสยามบนเงื่อนไขทางการเมืองและเศรษฐกิจ 
เมืองในแองสกลนครตองจรรโลงวัฒนธรรมกันเองโดยชาวเมืองและเจาเมืองกรมการ อยางไรก็ตาม 
ราชสํานกัสยามไดพยายามแผอิทธิพลเขามาจัดการเรื่องวัฒนธรรมของเมืองดวย เพื่อใหการ
ควบคุมคนและเมืองมีประสิทธิภาพและตอบสนองผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เปน
เปาหมายหลกัของการปกครองเมืองในแองสกลนครเวลานี ้

                                                 
๕๕ ชลิต วิพัทนะพร, “การอพยพยายถิ่นในดินแดนอีสาน ระหวางป พ.ศ.๒๓๒๑-๒๔๕๓” 

(วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, ๒๕๒๙), ๓๖๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๑๘๗ 

 
 

บทที่ ๖ 
 

สรุป 
 

พัฒนาการของเมืองในแองสกลนคร ระหวาง พ.ศ.๒๓๗๑ ถงึ ๒๔๓๖ เปนความ
เปลี่ยนแปลงของเมืองตัง้แตหลังเหตุการณสงครามเจาอนุวงศจนถงึการครอบครองดินแดนลาวฝง
ซายแมน้ําโขงของอาณานิคมฝร่ังเศส ซึ่งเปนชวงเวลาที่เมืองหนองคายมีบทบาทและสถานภาพ
เปนเมืองศูนยกลางของกลุมเมืองบริเวณนีแ้ทนเมืองเวียงจันทน สถานการณดังกลาวบงชี้ไดวา
อิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจของราชสํานกัสยามไดแพรขยายเขามาในแองสกลนครมากขึน้ 
โดยผานเมืองตัวแทนคือเมอืงหนองคาย 

เมืองหนองคายไดรับการแตงตั้งขึ้นมาเพื่อใหมีบทบาททางการเมืองการปกครองและ
เศรษฐกิจเปนสําคัญ บทบาททางการเมอืงการปกครองนัน้เปนศูนยบัญชาการกํากับดูแลหัวเมอืง
ลาวฝายตะวนัออกในเขตอํานาจเดิมของเวียงจันทน ทัง้เมืองในแองสกลนครและเมืองทางฝงซาย
แมน้ําโขงบริเวณแควนพวน สวนในทางเศรษฐกิจนัน้เมืองหนองคายสามารถสืบทอดบทบาทความ
เปนตลาดหรือเมืองศูนยกลางการแลกเปลีย่นและการคาขายตอจากเวยีงจนัทน เพราะตั้งอยูบน
ทําเลเดยีวกนัแตคนละฟากของแมน้ําเทานั้น ซึง่บทบาทดังกลาวมีพืน้ฐานมาตั้งแตสมัยอาณาจกัร
ลานชางแลว แตส่ิงที่เมอืงศูนยกลางแหงใหมนีม้ีเพิม่เติมจากเมืองศูนยกลางลานชางเวยีงจนัทน
เดิมคือความสมัพันธกับสยามแบบโดยตรงเปนเมืองเอกของหวัเมืองชั้นนอกไมใชเมืองประเทศราช 
ทําใหเมืองหนองคายสามารถขยายเครือขายทางเศรษฐกิจกวางไกลออกไปไดถึงฝงทะเลของสยาม
บริเวณลุมน้าํเจาพระยา ในขณะเดียวกนัเมืองในแองสกลนครก็ไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและการเมอืงการปกครองของสวนกลางสยามมากขึ้นดวย  

เหตุการณสําคัญที่สงผลตอการกอตัวของเมืองอีกครั้งภายหลงัสงครามเจาอนุวงศ คือ 
การอพยพของผูคนจากฝงซายแมน้าํโขงเขามาตั้งถิ่นฐาน และมีปจจัยของพืน้ทีท่องถิน่รวมดวย 
ไดแก ลักษณะทางกายภาพ แหลงทรัพยากร การพฒันาทางเทคโนโลย ี ภูมหิลังของเมือง พืน้ฐาน
ทางวัฒนธรรม การเปลีย่นแปลงทางการเมอืงการปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ รวมทัง้
ความสัมพันธกับบริบทภายนอก การอพยพของผูคนครั้งนีท้ําใหมีชุมชนเกิดใหมจํานวนมากขึ้นใน
พื้นที่แองสกลนครดวย ผูคนเหลานัน้มีความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุ นอกจากกลุมไท-ลาว
แลวยังประกอบไปดวย กลุมผูไท กลุมญอ กลุมโยย กลุมโส กลุมกะเลิง กลุมแสก และขากลุม
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ตางๆ ซึ่งมถีิน่ฐานเดิมอยูบริเวณแควนพวน เมืองคาํเกิด-คํามวน เมืองมหาชยักองแกว เมืองพิน 
เมืองนอง เมืองตะโปน เมืองกะปอง เมืองผาบงั เมืองวงัมล เมืองแสก เมืองคาํออ เมืองสองคอน
ดอนดง เปนตน  

การอพยพของผูคนครั้งสาํคัญดังกลาวมีความเกี่ยวของกับการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่ง
เปนนโยบายของราชสํานักสยามตอหวัเมืองลาวลานชางภายหลงัเหตกุารณสงครามเจาอนวุงศ 
และเปนชวงเวลาสงครามระหวางสยามกบัเวียดนาม กลาวคือ เปนการตัดกําลังคนไมใหราชสํานกั
เวียงจันทนฟนตัวหรือเปนภัยตอสยามไดอีก และลดจํานวนผูคนบริเวณฝงซายแมน้ําโขงฟาก
ตะวันออกที่ตดิกับเขตแดนเวียดนามลงเพือ่ไมใหเปนกําลังซองสุมแกกองทพัเวยีดนามที่กาํลัง
เผชิญหนากับกองทพัสยามในขณะนัน้ นอกจากนีก้ําลังคนยงัเปนพืน้ฐานทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของเมือง เพราะเปนแรงงานการผลิต เกษตรกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน การหาของปาและ
รอนทองเพื่อสงเปนสวย เปนตน 

เมืองในแองสกลนครในเวลานี้จงึเปนการควบคุมผูคนใหรวมตัวกันอยูตามแหลง
ทรัพยากรในพืน้ที ่ เพื่อทาํการผลิตและเปนกําลังคนใหแกราชสํานกัสยาม ราชสํานักสยามปกครอง
เมืองหรือควบคุมพื้นที่นี้ดวยการควบคุมกาํลังคนและการประเมินผลผลิตหรือรายไดทางเศรษฐกิจ
ที่จะไดรับ โดยมีระบบสวยเปนสื่อความสมัพันธกับสวนกลาง อยางไรก็ตาม เมืองยงัมีองคประกอบ
อ่ืนๆ ดวย ซึง่เปนพืน้ฐานของชุมชนทองถิ่นและสืบทอดมาจากสมัยลานชาง ไดแก โครงสรางทาง
สังคมและวัฒนธรรม ทัง้วฒันธรรมลาวเวียงและกลุมชาติพันธุตางๆ ซึ่งรวมกลุมกันภายใตสังคม
และวัฒนธรรมลานชางและพุทธเถรวาท ในเมืองนอกจากจะมีสถาบนัทางการเมืองการปกครอง
คือเจาเมืองกรมการเพื่อควบคุมกําลังคนและผลผลิตในรูปของสวยแลว เมืองยังมีตลาดสําหรับการ
แลกเปลี่ยนคาขาย และมศีาสนสถานซึง่เปนศนูยรวมจิตใจของชาวเมืองเปนทีพ่บปะแลกเปลี่ยน
ของผูคนตามวิถีของทองถิ่นอีกดวย 

ความสัมพันธกับราชสํานักสยามบนเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและการเมอืง นอกจาก
เมืองหนองคายที่สยามแตงตั้งแลว เมอืงอื่นๆ ในบริเวณนี้ตางขึน้ตรงกับราชสาํนักสยามดวย 
โดยเฉพาะเมอืงศูนยกลางของกลุมเมืองและเมืองที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรและเศรษฐกิจ 
เชน เมืองนครพนม เมืองทาอุเทน เมืองไชยบุรี เปนตน ความสัมพันธแบบใกลชิดดังกลาวทาํใหราช
สํานักสยามมอิีทธิพลและบทบาทสําคัญในการกําหนดแนวทางพัฒนาการของเมืองในชวงนี้ ตัง้แต
การอพยพผูคนเขามาตั้งถิน่ฐาน การรับรองสถานภาพความเปนเมือง และการเตบิโตขยายตัวของ
เมือง 
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การขยายตัวของวิถีเศรษฐกจิแบบตลาดเสรีที่เกิดขึ้นพรอมกับการปรบัเปลี่ยนนโยบาย
ทางเศรษฐกิจของสวนกลางสยามจากการทําสนธิสัญญาทางการคากบัชาติตะวนัตกและการแพร
ขยายของลทัธอิาณานิคม สงผลกระทบตอพัฒนาการของเมืองในแองสกลนครดวย โดยเฉพาะใน
ความสัมพันธกับราชสํานักสยาม กลาวคอื การเปลี่ยนแปลงเรื่องการเก็บสวย ทีพ่ฒันาจากของปา
มาเปนผลผลติจากฝมือแรงงานหรือการผลิตทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน การเกบ็
เงินแทนสวยเรวหรือความตองการควายจาํนวนมากเพื่อทําการผลิตในที่ราบลุมเจาพระยา เปนตน 
การเขามาควบคุมกําลงัคนดวยการสักเลกและทาํสํามะโนครัวเพื่อแกไขปญหาเรื่องจํานวนแรงงาน
และรายไดจากสวย เพื่อทราบขอมูลและควบคุมประชากรของเมืองที่เพิม่ข้ึน เชน การสักเลกครั้ง
ใหญเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๒-๒๔๐๗ เปนตน จะเหน็ไดวาการดําเนนิมาตรการตางๆ ของสยามเปนการ
ตอบสนองตอวิถีเศรษฐกิจแบบตลาดที่กาํลังขยายตวันัน่เอง 

นอกจากนีก้ารคาขายและการแลกเปลี่ยนทีข่ยายตัวมากขึ้นทัง้จากสวนกลางสยาม
และในเขตอาณานิคมขององักฤษและฝรั่งเศสในขณะนัน้ ลวนสงผลตอการพัฒนาเติบโตของเมือง
ในแองสกลนคร ซึ่งอาศัยพื้นฐานการเปนชุมชนทางการแลกเปลี่ยนและการคาหรือเปนตลาดของ
เมืองในบริเวณนี้เปนปจจัยสนับสนนุ มีการไหลเวยีนเขาออกของสนิคาทั้งจากเขตสยามและอาณา
นิคมอังกฤษในพมา สิงคโปร และเขตอาณานิคมฝรั่งเศสในลาวและเวียดนาม (ดูเนื้อหาบทที่ ๔) 
จะเหน็ไดจากสินคาที่วางขายในตลาดของเมืองหนองคายและเมืองบริเวณริมฝงแมน้าํโขงอืน่ๆ 
สถานการณดงักลาวทาํใหเมืองในแองสกลนครขยายตวัเติบโตมีความสําคัญมากขึ้นทัง้ทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ เมือ่เหตุการณทางการเมืองของภูมิภาคลุมน้าํโขงหรือคาบสมุทรอินโดจนี
เปลี่ยนแปลงไปในตนพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ทําใหราชสํานกัสยามตระหนักถงึความสาํคัญของพืน้ทีน่ี้
และดําเนนิการปรับปรุงวิธีการควบคุมกลุมเมืองดวยการปฏิรูปการปกครองเปนระบบมณฑล
เทศาภิบาลในเวลาตอมา 

กลาวไดวาเมอืงในแองสกลนครในชวงเวลานี้ไดเปลี่ยนแปลงจากกลุมเมืองในเขต
อาณาจักรลานชางเวยีงจนัทนเขาสูการเปนสวนหนึง่ของอาณาจกัรสยาม ระยะเวลาตั้งแต พ.ศ.
๒๓๗๑-๒๔๓๖ ราชสาํนกัสยามเขามาปกครองเมืองและพื้นที่บริเวณนี้ดวยการควบคุมกําลงัคน
และการตรวจสอบผลประโยชนหรือรายไดทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ โดยอาศยัระบบสวยซึง่เปน
ระบบความสมัพันธระหวางราชสํานกักับผูปกครองทองถิ่นทั้งทางการเมืองการปกครองและ
เศรษฐกิจ เมื่อเวลาผานไปรูปแบบของความสัมพันธนี้เร่ิมไมเหมาะสมกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลง ราชสํานกัสยามจึงเขามาปรบัปรุงและปฏิรูปการปกครองในที่สุด 
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ขอเสนอแนะ 
 
วิทยานิพนธเร่ืองนี้เปนความพยายามศึกษาความเปลี่ยนแปลงของเมืองในระดับกลุม

เมืองในพืน้ที่แองสกลนคร เพื่อใหเห็นพัฒนาการของเมืองในระดับพื้นทีท่องถิ่นที่เปนเขตทาง
ภูมิศาสตร เขน แอง หรือลุมน้ํา ซึ่งเปนพืน้ฐานในการตัง้ถิน่ฐานเกิดชมุชนและมีความสัมพันธกัน
ในเขตพื้นที่ อยางไรก็ตาม การศึกษานีม้ีขอจํากัดคือหนวยของพื้นที่แองสกลนครมีอาณาบริเวณ
กวางขวางและมีกลุมเมืองหลายกลุม ทาํใหไมสามารถศกึษาในรายละเอียดของเมืองแตละเมืองได
มากนัก จึงเนนเฉพาะเมอืงศูนยกลางของกลุมเมืองแตละกลุมและเมืองสําคัญเทานัน้ ซึ่งจาก
ลักษณะความสัมพันธการรวมกลุมของเมืองทาํใหสามารถทราบถึงพัฒนาการของเมอืงในแอง
สกลนครในชวงเวลานี้ไดระดบัหนึง่ หากมกีารศึกษาเจาะจงในเมืองแตละเมืองหรือแตละกลุมเมือง
ในพืน้ที่เดยีวกนันีห้รือพืน้ที่อ่ืน จะเปนแนวทางการศึกษาที่นาสนใจตอไป 

นอกจากนีก้ารศึกษาเรื่องของเมือง โดยเฉพาะประวัติศาสตรเมือง เปนการพิจารณา
องคประกอบทุกดานที่เกี่ยวของ ดังนั้นจงึจําเปนตองรวบรวมขอมูลและนําใชวิธกีารหรือองคความรู
จากศาสตรสาขาตางๆ เพื่อชวยใหสามารถวิเคราะหปญหาของเมืองไดอยางรอบดานมากทีสุ่ด 
วิธีการทางประวัติศาสตรสามารถเปนแนวทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและนาสนใจได ผูศึกษา
ตองเรียนรูและทําความเขาใจทั้งวิธีการทางประวัติศาสตรและศาสตรสาขาอื่นใหถองแท เพื่อทีจ่ะ
สามารถศึกษาปญหาของเมืองใหเปนแบบสหวทิยาการ 
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๒๕๔๓. (จัดพมิพเนื่องในโอกาสพระราชพธิีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ). 

                  .  วฒันธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมปิญญา จังหวัด
มุกดาหาร.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๓. (จัดพมิพเนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๒

คณะกรรมฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ.  วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร 
เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดเลย.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 
๒๕๔๓. (จัดพมิพเนื่องในโอกาสพระราชพธิีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ). 

                  .  วฒันธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมปิญญา จังหวัด
สกลนคร.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๓. (จัดพิมพเนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ). 

                  .  วฒันธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมปิญญา จังหวัด
หนองคาย.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๓. (จัดพมิพเนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ). 

                  .  วฒันธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมปิญญา จังหวัด
หนองบัวลาํภู.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๓. (จดัพิมพเนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ). 

                  .  วฒันธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมปิญญา จังหวัด
อุดรธานี.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๓. (จัดพิมพเนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ). 

จันทรโงนคาํ, พระยา.  “พงศาวดารเมืองนครพนมสังเขปฉบับพระยาจันทรโงนคาํ.”  ใน ประชุม
พงศาวดาร เลม ๔๔ ภาค ๗๐.  พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๑๒. 

จามะรี  เชยีงทอง.  การเมอืงเรื่องชาตพินัธุ วฒันธรรม และความรูพื้นถิ่นในไทย เวียดนาม และ
ลาว.  กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, ๒๕๔๖. 

จารุบุตร  เรืองสุวรรณ, รวบรวม.  พื้นเวียง (กลอน ๗) : พงศาวดารเวียงจันทน สมัยพระเจาอนรุุ
ทธาธิราช (พระเจาอนุวงศ).  กรุงเทพฯ : สมาคมประวัตศิาสตร, ๒๕๒๕. 

                  .  “ขนบธรรมเนียมประเพณีระบอบการปกครองของชาวอีสานสมยัเกา.” ใน อีสาน
ปริทัศน. กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, ๒๕๒๔. 

จารุวรรณ  ธรรมวัตร, บรรณาธิการ.  วิถีทรรศนลาวในชุมชนสองฝงโขง.  มหาสารคาม : โรงพิมพศิ
ริธรรมออฟเซ็ท, ๒๕๔๑. 

                  .  ตํานานและพงศาวดารพวน : อุดมการณสมานฉนัทระหวางเผาพนัธุ.  รายงานการ
วิจัยตามโครงการเมธวีิจัยอาวุโส สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจยั : ๒๕๔๐. 

                  .  แลลอดพงศาวดารลาว.  มหาสารคาม : สถาบันวจิัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, ๒๕๓๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๓

จํานวน  พนัธุมโน.  “เร่ืองพระวอพระตา.”  เมืองและชุมชนโบราณในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื. 
ขอนแกน : มหาวทิยาลยัขอนแกน, ๒๕๒๙. 

จิตร  ภูมิศักดิ.์  ความเปนมาของคํา สยาม ไทย ลาว ขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ
ฉบับสมบูรณ เพิ่มเติมขอเทจ็จริงวาดวยชนชาติขอม.  กรุงเทพฯ : ศยาม, ๒๕๓๕. 

จินตนา  พิศนาคะ.  “ความขัดแยงระหวางไทยกับฝร่ังเศสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว : ศึกษาจากคดีพระยอดเมืองขวาง.”  วิทยานิพนธอักษรศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวทิยาลัย จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 
๒๕๒๕. 

เจียแยนจอง (ยรรยง  จิระนคร).  “ความเปนมาของวัฒนธรรมไทเดิม : กรณีศึกษาวฒันธรรมไทลือ้
สิบสองปนนา.”  ใน The 8th International Conference on Thai Studies, January 
9-12, 2002.  Proceeding on the theme of Thais outside Thailand, Faculty of 
Humanities, Ramkhamhang University. Nakhon Phanom, Thailand. 

                  .  “คนไท ไมใช คนไทย” แตเปนเครือญาติชาติภาษา : รวมความรูเร่ืองไทยศึกษา.  
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๘. 

ฉลอง  สุนทราวาณิชย.  “ความสัมพันธภาพไทย-ลาว เชิงประวัติศาสตรกอนคริสตวรรษที่ ๒๐.”  
ศิลปวัฒนธรรม  ๘, ๑ (พฤศจิกายน ๒๕๒๙) : ๑๔๒-๑๕๐. 

ฉัตรทิพย  นาถสุภา.  ประวตัิศาสตรวัฒนธรรมชุมชนและชนชาติไทย.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

ชลิต  ชัยครรชิต.  “สถานภาพการศึกษาประวัติศาสตรและโบราณคดีอีสานในชวงสองทศวรรษที่
ผานมา.”  วารสารมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ๑๖, ๑ 
(พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๔๑) : ๘๓-๙๐. 

                  .  “พัฒนาการของชมุชนโบราณและการตั้งถิน่ฐานในบริเวณลุมแมน้ําชีตอนบน.”  
วิทยานิพนศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขามานษุยวิทยา บัณฑติวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๒๗. 

ชลิต  วิพทันะพร.  “การอพยพยายถิ่นในดนิแดนอีสาน ระหวางป พ.ศ.๒๓๒๑-๒๔๕๓.”  
วิทยานิพนธศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 
๒๕๒๙. 

ชาญวทิย เกษตรศิริ และกัณฐิกา ศรีอุดม, บรรณาธกิาร.  ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม ๒.  
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๔๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๔

ชิน  อยูดี.  วัฒนธรรมบานเชยีงในสมยักอนประวัตศิาสตร.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 
๒๕๑๕. 

เซเดซ, ยอรช.  ชนชาติตาง ๆ ในแหลมอินโดจีน.  แปลจาก Les Peuples de la Penisule 
Indochinoise โดย ปญญา บริสุทธิ.์  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๒๑. 

ญาดา  ประภาพนัธ.  ระบบเจาภาษนีายอากรสมัยกรงุเทพฯ ยุคตน.  พิมพคร้ังที่ ๒.  กรุงเทพฯ : 
พันธกิจ, ๒๕๔๘. 

ดวงจนัทร  อาภาวัชรตม  เจริญเมือง.  เมืองในสงัคมไทย : กําเนด พัฒนาการ และแนวโนม.  
เชียงใหม : สถาบันวิจัยสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม, ๒๕๔๒. 

ดารารัตน  เมตตาริกานนท.  “พัฒนาการทางประวัติศาสตรของทองถิน่นยิม และภูมิภาคนิยม ใน
อีสานชวงกอนการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕.”   วารสารธรรมศาสตร 
๒๖, ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๔๓) : ๕-๔๔. 

                  .  การเมืองสองฝงโขง.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๗. 
                  .  ประวัติศาสตรทองถิน่.  ขอนแกน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัขอนแกน, ๒๕๔๘. 
                  .  ประวัติศาสตรลาวหลายมิต.ิ  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, ๒๕๔๘. 
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จ ฯ กรมพระยา.  จดหมายเหตุเร่ืองปราบขบถเวียงจันทน.  พระนคร : 

โสภณพรรฒนากร, ๒๔๖๙. 
                  .  เที่ยวที่ตางๆ ภาคที่ ๔ วาดวยมณฑลนครราชสีมา, มณฑลอุดร และมณฑลรอยเอ็ด.  

พระนคร : อรุณการพิมพ, ๒๕๑๒. 
                  .  เมืองในภาคอีสาน.  พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาอุดรธาน ี (จิตร จิตตะ

ยโสธร)  ณ วดัเพชสมภารณ  จังหวัดอุดรธาน,ี ๒๕๑๖. 
เติม  วิภาคยพจนกิจ.  ประวัติศาสตรอีสาน.  พิมพคร้ังที่ ๒.  กรุงเทพฯ : โรงพมิพ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, ๒๕๓๐. 
เติม  สิงหษัฐติ.  ฝงขวาแมน้ําโขง.  พระนคร : โรงพิมพไทยสัมพันธ, ๒๔๙๙. 
ถนอม  อานามวัฒน.  “บทบาททางทหารและการเมืองของไทยที่มีตอเวียงจนัทน ในสมยั

รัตนโกสินทรตอนตน.”  วารสารประวัติศาสตร  ๙, ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๒๗) : 
๖๒-๙๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๕

ถนอม  อานามวัฒน.  “วิจารณเร่ืองอานามสยามยทุธ วาดวยการสงครามระหวางไทยกับลาว 
เขมร และญวน.”  ก.ศ.ร.กุหลาบ, รวบรวม.  วารสารธรรมศาสตร ๑ (เมษายน 
๒๕๑๕) : ๑๒๒-๑๒๖. 

ถวิล  เกษรราช.  ประวัติผูไทย.  พระนคร : กรุงสยามการพิมพ, ๒๕๑๒. 
ถวิล  ทองสวางรัตน.  ประวัติผูไทยและชาวผูไทยเมืองเรณู.  กรุงเทพฯ : พิมพเนื่องในงานทําบุญ

รวมญาติของชาวเรณู คร้ังที ่๓, ๒๕๒๓. 
ทวีศิลป  สืบวัฒนะ.  ““ลาว” ในทัศนะของผูปกครองไทยสมัยรัตนโกสนิทร.”  จดหมายขาว

สังคมศาสตร  ๑๑, ๑ (สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๓๑) : ๑๐๔-๑๒๑. 
ทศพล  อาจหาญ.  “ขาโอกาสพระธาตพุนม อําเภอธาตุพนม จงัหวัดนครพนม.”  วิทยานพินธ

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
๒๕๔๒. 

ทองคูณ  หงสพันธุ.  “กลุมชาติพนัธุและภาษาแถบลุมน้ําโขงของประเทศไทย.”  ใน วทิยาลัยครู
สกลนคร.  มนูมังอีสาน.  สกลนคร : สกลนครการพิมพ, ๒๕๒๒. 

ทองพูล  คร่ีจกัร.  พระราชธรรมเนียมลาวลานชาง.  (พิมพในงานปลงศพอุบาสกิา  เจยีง  คร่ีจักร 
ณ วัดปาบานน้ําก่าํ อําเภอธาตุพนม)  ม.ป.ท., ๒๔๗๙. 

                  .  เพ็ชรพื้นเมืองเวยีงจนัทน พงศาวดารลาวตอนเวยีงจันทนแตก และประวัติทาวเพช็ร
ราช คร่ีจักร.  พระนคร : โรงพิมพบางขนุพรหม, ๒๔๗๙. 

                  .  อุบัติบรมจักรลาว.  พระนคร : โรงพิมพสยามวิทยาการ, ๒๔๗๙. 
ทองสมทุร  โดเร และสมหมาย  เปรมจติต, แปล.  บันทกึการเดินทางในลาว, ภาคหนึง่ พ.ศ.

๒๔๓๘.  เชียงใหม : สถาบนัวิจัยสงัคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม, ๒๕๓๙. 
ทองสืบ  ศุภะมารค.  พงศาวดารลาว.  กรุงเทพฯ : โรงพมิพคุรุสภา, ๒๕๒๘. 
ทิพากรวงศ, เจาพระยา.  พระราชพงศาวดารกรงุรัตนโกสนิทร รัชกาลที ่ ๓.  พิมพคร้ังที ่ ๖, 

กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๓๘. 
เทพรัตนโมล,ี พระ.  ตํานานพระธาตพุนม.  พิมพคร้ังที่ ๖.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพรุงวฒันา, ๒๕๑๖. 
                  .  ประวัติยอพระธาตุพนม.  พมิพคร้ังที่ ๑๒.  ม.ป.ท., ๒๕๓๗. 
ธวัช  ปุณโณทก.  “ความสําคัญของศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว.”  ใน  จันทรฉาย ภัคอธิคม, 

บรรณาธิการ.  ขอมูลประวัติศาสตรในรอบทศวรรษ (พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๓๐).  กรุงเทพฯ 
: สํานักพิมพประชาชน, ๒๕๓๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๖

ธวัช  ปุณโณทก.  “ประวัติศาสตรสังคมและการเมืองอีสานจากจารึกวัดถ้ําสวุรรณคูหา จ.
อุดรธานี.”  ศิลปวัฒนธรรม  ๖ (มิถุนายน ๒๕๒๕) : ๑๑๔-๑๒๗. 

                  .  “ประวัติศาสตรสังคมอีสานสมยัรัตนโกสินทรตอนตน.”  ศิลปวัฒนธรรม  ๓ 
(พฤษภาคม ๒๕๒๕) : ๓๒-๓๘ และ ๕๕-๕๘. 

                  .  “พื้นเวียง : การศึกษาประวัติศาสตรและวรรณกรรมอีสาน.”  รายงานการวจิัย
เอกสารใบลานอีสาน.  กรุงเทพฯ : กรมการฝกหัดครู, ๒๕๒๓. 

                  .  “พื้นเวียง : วิเคราะหขอเทจ็จริงทางประวตัิศาสตร.”  ใน เอกสารสัมมนาทางวชิาการ
เร่ืองประวัติศาสตรอีสาน.  วิทยาลัยครูมหาสารคาม.  ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๑. 

                  .  “ศรีโคตรบอง, ตํานาน.”  ใน สารานกุรมวัฒนธรรมไทย ภาคอสีาน เลมที่ ๑๒.  
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานกุรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ๒๕๔๒. 

                  .  ศิลาจารึกอีสานสมยัไทย-ลาว.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวทิยาลัยรามคาํแหง, 
๒๕๓๐. 

ธวัชชัย  ไพใหล.  “ความสัมพันธระหวางไทยกับอาณาจักรหลวงพระบาง เวียงจันทน และจาํปา
ศักดิ์ ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๑ - รัชกาลที ่๕ (พ.ศ.๒๖๕๘ – ๒๔๔๖).”  ปริญญานพินธ
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวโิรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๔. 

ธวชัชัย  สาครินทร, ประสานงาน.  หนองคาย.   กรุงเทพฯ : มังกรการพิมพ, ๒๕๔๐. 
ธัญญา  สังขพันธานนท  และคณะ.  รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณเร่ือง การศึกษาสถานที่สําคญั

ในทองถิน่ลุมน้ําชีโดยกระบวนการเรียนรูรวมกนั.  กรงุเทพฯ : สํานักงานกองทนุ
สนับสนนุการวิจัย, ๒๕๔๗. 

ธาดา  สุทธิธรรม.  การใชที่ดนิและผังเมืองสายวฒัธรรมเขมรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.  
ขอนแกน : คลังนานาวทิยา, ๒๕๔๔. 

                  .  รูปแบบแผนผังอีสานสายวฒันธรรมไท.  ขอนแกน : คลังนานาวทิยา, ๒๕๔๔. 
ธิดา  สาระยา.  ตํานานและตํานานประวตัิศาสตรกับการศึกษาประวตัิศาสตรทองถิ่น.  กรุงเทพฯ : 

สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ, ๒๕๒๕. 
                  .  ประวัติศาสตรทองถิน่ : ประวัติศาสตรทีสั่มพันธกับสังคมมนุษย.  กรุงเทพฯ : เมือง

โบราณ, ๒๕๓๙. 
                  .  รัฐโบราณในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต : กําเนิดและพัฒนาการ.  กรุงเทพฯ : 

เมืองโบราณ, ๒๕๓๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๗

ธิดา  สาระยา.  อาณาจกัรเจนละ : ประวัติศาสตรอีสานโบราณ.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 
๒๕๔๐. 

                  .  อารยธรรมไทย.  กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๓๙. 
ธีรชัย  บุญมาธรรม.  “การเก็บสวยในหวัเมืองลาวฝายตะวันออกในชวงตนรัตนโกสินทร.”  วารสาร

ธรรมศาสตร  ๑๒ (ธันวาคม ๒๕๒๖) : ๑๕๔-๑๖๕. 
                  .  “ประวัติศาสตรทองถิน่หวัเมืองกาฬสินธุ พ.ศ.๒๓๓๖ – ๒๔๕๐.”  วิทยานิพนธ

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวทิยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, ๒๕๒๗. 

                  .  ประวัติศาสตรสังคมอีสานตอนบน พ.ศ.๒๓๑๘-๒๔๕๐.  มหาสารคาม : คณะวชิา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูมหาสารคาม, ๒๕๓๖. 

                  .  สถานภาพการศึกษาเรื่องความเชื่อของชาวอีสาน.  กรุงเทพฯ : สถาบันไทยศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๗. 

นงลกัษณ  ล้ิมศิริ.  “ความสําคัญของกบฎหัวเมืองอีสาน พ.ศ.๒๓๒๕ – ๒๔๔๕.”  วิทยานพินธ
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวนัออกเฉียงใต บณัฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๔. 

นายหนหวย, [นามแฝง].  ปาวีผูกลนืลําน้าํโขง.  กรุงเทพฯ : ป.สัมพันธพาณิชย, ๒๕๓๑. 
นิคม  จารุมณี และประทปี  ชุมพล, บรรณาธิการ.  ประวัติศาสตรและโบราณคดีภาคอีสาน.   

หนงัสือชุดประวัติศาสตรและวัฒนธรรม.  วิทยาลัยครูมหาสารคาม, ๒๕๒๑. 
นิคม  จารุมณี.  “ประวัติศาสตรสังคมหวัเมืองสมัยตนกรงุเทพฯ : การศึกษากรณีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ.”  เอกสารประกอบการสัมมนาประวัติศาสตรสังคมสมัยตน
กรุงเทพฯ. ณ มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๑๗–๑๙ มกราคม ๒๕๒๔. 

นิติ  แสงรัตน.  รายงานการคนควาเรือ่งเมืองโบราณในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพฯ : 
โครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, ๒๕๒๒. 

นิธิ  เอยีวศรีวงศ.  “การปราบฮอและการเสียดินแดน พ.ศ.๒๔๓๑.”  วิทยานพินธอักษรศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวทิยาลยั จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, ๒๕๐๙. 

นิวัฒน พ. ศรีสุวนนัท.  ประวัติศาสตรไทยลาว-อีสาน.  พิมพคร้ังที ่๓, อุดรธานี : โรงพิมพอุดรธาน,ี 
๒๕๓๙. 

บังอร  ปยะพันธุ.  ลาวในกรุงรัตนโกสนิทร.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร, ๒๕๔๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๘

บังอร  ปยะพันธุ.  “ประวัติศาสตรของชุมชนลาวในหวัเมืองชั้นในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน.”  
วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวนัออกเฉยีง
ใต บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๙. 

บําเพ็ญ ณ อุบล.  ตํานานเรื่องผูไทย ไทยพวน ไทยอีสาน.  ม.ป.ท., ๒๕๔๐. (อัดสําเนา).   
                  .  เมืองนครเขื่อนขัน กาบแกวบัวบาน หนองบัวลุมภู กมทุธาไสย หนองบวัลําภู.  

ม.ป.ท., ๒๕๓๙. 
                  .  เลาเรื่องเมืองอุบลราชธาน.ี  อุบลราชธานี : สํานักวทิยบริการ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี, ๒๕๔๕. 
บุญชวย  ศรีสวัสด์ิ.  ราชอาณาจักรลาว.  พระนคร : โรงพิมพอักษรสัมพันธ, ๒๕๐๓. 
บุญชวย  อัตถากร.  ประวัติศาสตรภาคอีสานและเมืองมหาสารคาม.  พมิพเนื่องในงาน

พระราชทานเพลิงศพ นางอารีรัตน อัตถากร ณ เมรุววัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๖. 

บุญรอด  แกวกัณหา.  “การเก็บสวยในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน พ.ศ.๒๓๒๕ – ๒๔๑๑.”  
วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๑๘. 

ปฐม หงษสุวรรณ.  “ตํานานและพิธีกรรมบูชาผีเมือง : การสรางสาํนึกทางประวัตศิาสตรของไท
พวนและผูไทในประเทศไทย,” ใน ความเปนไทย/ความเปนไท.  กรุงเทพฯ : ศูนย
มานษุยวิทยาสิรินธร, ๒๕๔๗. 

ประทีป  ชุมพล.  พื้นเวียง : วรรณกรรมแหงการกดขี่.  กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพอดีต, ๒๕๒๕. 
ประเทือง  จนิตสกุล.  ภูมิศาสตรกายภาพภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.  กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณคาร, 

๒๕๒๘. 
ประนุช  ทรัพยสาร.  “วิวฒันาการทางเศรษฐกิจหมูบานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย พ.ศ.๒๓๙๔ – ๒๔๗๕.”  วิทยานพินธอักษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร บัณฑิตวทิยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๒๔. 

ประมวญวิชาพูล, พระยา.  พงศาวดารเมอืงลานชางและลําดับสกุลชาลีจันทร.  พิมพคร้ังที ่๓.  ใน
งานพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.หลวงชาญสงคราม (กฤษณ  ชาลีจนัทร).  พระนคร : 
โรงพิมพมงคลการพิมพ, ๒๕๐๐. 

ประสิทธิ ์  คณุุรัตน.  ภูมิศาสตรกายภาพภาคอีสาน.  ขอนแกน : คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน, ๒๕๓๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๙

ปราณี  กล่ําสม. “นาค : ตํานานแหงสายน้าํโขง,” ใน เมืองโบราณ, ๒๘, ๑ (มกราคม-มีนาคม 
๒๕๔๕) : ๓๕-๓๗. 

ปราณี  บานชื่น.  ความหมายและประวตัิความเปนมาของการตั้งชื่อตําบล หมูบาน และสถานที่
สําคัญตางๆ ในเขตจังหวัดเลย.  กรุงเทพฯ : โรงพมิพโอเดสพริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๒๗. 

ปริเชต  ศุขปราการ. “พระพุทธบาทบัวบก-บัวบาน : มาตุภูมิแหงเจาราชครูหลวงโพนสะเม็ก,” ใน 
เมืองโบราณ, ๒๘, ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๔๕) : ๓๘-๔๕ 

ปญญา  จําเนียรสวัสด์ิ.  “จากหนองบัวลุมภู นครเขื่อนขันธกาบแกวบัวบาน กมทุธไสยบุรีรัมย
หนองบัวลัมภู ถงึหนองบัวลาํภู.”  วารสารพัฒนาชุมชน  ๓๓, ๑ (มกราคม ๒๕๓๗) : 
๕๕-๕๘. 

ปยฉัตร  สินธสุอาด.  “กลุมชนในสงัคมลานชาง.”  วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช  ๑๔, ๓ (กันยายน-
ธันวาคม ๒๕๔๔) : ๑๐๕-๑๐๙. 

                  .  “สังคมลานชางตัง้แตปลายพทุธศตวรรษที่ ๒๑ ถงึตนพทุธศตวรรษที่ ๒๓.”  
วิทยานิพนธศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวทิยาลยั 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, ๒๕๔๐. 

ปยะฉัตร  ปตะวรรณ.  ความเปลีย่นแปลงทางการเมอืงในอีสาน พ.ศ.๒๓๒๕-๒๕๐๐.  รายงาน
การวิจยั.  วทิยาลัยครูอุบลราชธานี จังหวดัอุบลราชธาน,ี ๒๕๒๘. 

พนิดา  สงวนเสรีวานิช.  “ประเพณีแหปราสาทผึง้เมืองสกลฯ.”  ศิลปวัฒนธรรม  ๑๖, ๓ (มกราคม 
๒๕๓๘) : ๑๕๖-๑๖๐. 

พยนต  หิมเจริญ.  “ประวัติศาสตรชนชาติลาว.”  เอเชียปริทัศน ๑๕, ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม 
๒๕๓๗) : ๒๕-๕๒. 

พรเพ็ญ  ฮั่นตระกูล และอัจฉราพร  กมทุพิสมยั, บรรณาธิการ.  ความเชื่อเร่ืองพระศรีอารียและ
กบฎผูมีบุญในสังคมไทย.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสรางสรรค, ๒๕๒๗. 

พรเพ็ญ  ฮั่นตระกูล.  คลองธรรมประชาธิปไตย.  นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๔๔. 

พรรษา  สินสวัสด์ิ.  “ความสัมพันธระหวางกรงุเทพฯกบัเมืองเวียงจนัทนในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ
พระนัง่เกลาเจาอยูหวั พ.ศ.๒๓๖๗–๒๓๗๐.”  วิทยานพินธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉยีงใต บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลยัศิลปากร, 
๒๕๒๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๐

พระราชรัตนมงคล (มนตรี อภิมนติโก).  ตํานานผูไท.  กรุงเทพฯ : ศิลปสยามบรรจุภัณฑและการ
พิมพ, ๒๕๔๖. 

พวงเพชร  สุรัตนกวกีุล และคนอื่น ๆ.  วฒันธรรมการเกษตรในสังคมไทย : มิติทางประวัติศาสตร.  
กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัตศิาสตร และภาควิชาสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, ๒๕๓๗. 

พิเชฐ  สายพนัธ.  “นาคาคติลุมแมน้ําโขง : ชีวิตทางวฒันธรรมจากพิธีกรรมรวมสมัย.”  
วิทยานิพนธศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขามานุษยวทิยา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, ๒๕๓๙. 

                  .  “ผูไท : ขอถกเถียงทางประวัติศาสตรชาติพันธุ.”  ไทยคดีศึกษา.  ๑๘, ๒ 
(พฤศจิกายน ๒๕๔๔-มกราคม ๒๕๔๕) : ๔๔-๕๒. 

พิศิฐ  เจริญวงศ.  บานเชียง.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเนศ, ๒๕๑๖. 
พูลจิตร  บดิร.  “การศึกษาประวัติชื่อตําบลและหมูบานในเขตอําเภอพรรณานิคม จังหวดั

สกลนคร.”  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, ๒๕๒๑. 

เพ็ญศรี  ดุก.  ความสัมพนัธระหวางประเทศไทย (สยาม) กับประเทศฝรั่งเศสในคริสตศตวรรษที่ 
๑๙ ตามเอกสารของกระทรวงการตางประเทศ.  กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 
๒๕๓๙. 

โพธิ ์ แซมลําเจียก.  ตํานานไทยพวน : เลาเรื่องราวเกาแก.  กรุงเทพฯ : สามัคคีสาร, ๒๕๓๗. 
ไพฑูรย  มีกุศล.  การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสาน พ.ศ.๒๔๓๖ – ๒๔๕๓.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

คุรุสภา, ๒๕๑๗. 
ฟองจนัทร  อรุณกมล.  “วิถีการดําเนนิชีวิตของชาวไทยโยยบานอากาศ ตาํบลอากาศ อําเภอ

อากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร.”  วิทยานพินธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาไทยคดีศึกษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, ๒๕๔๑. 

ภัคพัฒน  ทพิยประไพ.  แนวคิดวิถกีารผลิตแบบเอเชียกับการอธิบายหมูบานไทย.  กรุงเทพฯ : 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๐. 

ภาควิชามานษุยวทิยา.  การศึกษาผลกระทบดานโบราณคดี ศิลป และวัฒนธรรม โครงการน้ํา
สงคราม.  ภาควิชามานษุยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๙. 

ภาษิต  จิตรภาษา.  “ความขัดแยงในพงศาวดารลาว.”  ศิลปวัฒนธรรม  ๑๖, ๓ (มกราคม ๒๕๓๘) 
: ๕๕-๕๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๑

มนตรี  บุญเสนอ และ ฉลอง  บัวผัน, บรรณาธิการ.  เมือง และชุมชนโบราณในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ.  การประชุมวิชาการ จัดโดย มหาวิทยาลยัขอนแกน  และ
หนวยงานอื่นๆ.  ณ โรงแรมขอนแกนโฮเต็ล, ขอนแกน, ๒๖-๒๙ สิงหาคม ๒๕๒๙. 

มยุรี  และเผยผัน  เหงาสวีทัน.  “เจาอนุ : เร่ืองเกาปญหาใหม.”  ศิลปวัฒนธรรม  ๙,๑๑ (กันยายน 
๒๕๓๑) : ๕๘-๗๔. 

มหาคาํ  จาํปาแกวมณ ีและคณะ.  ประวัติศาสตรลาว.  แปลโดย สุวิทย  ธีรศาศวตัร.  ขอนแกน : 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๓๙. 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม และวทิยาลัยครูมหาสารคาม.  เอกสารสัมมนา
ประวัติศาสตรอีสาน.  ณ วทิยาลัยครูมหาสารคาม ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๑. 

มหาวีรวงศ, สมเด็จพระ (ติสโส อวน).  “เร่ืองชนลางชาตทิางฝงแมน้ําโขง.”  ศิลปากร  ๑ (ตุลาคม 
๒๔๙๐) : ๕๑-๖๑. 

มหาสีลา  วีระวงศ.  ประวัติศาสตรลาว.  สมหมาย เปรมจิตต, แปล.  เชียงใหม : สถาบันวิจัยสงัคม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม, ๒๕๓๕. 

มหาสีลา  วีระวงศ.  ฮีตสิบสอง.  ปริวรรตและอธิบายศัพทโดย อุดม พรประเสริฐ.  อุบลราชธานี : 
ศูนยศิลปวัฒนธรรมวทิยาลยัครูอุบลราชธาน,ี ๒๕๒๙. 

มาซูฮารา,  โยชิยูก.ิ  ประวตัิศาสตรเศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวลานชาง สมัยคริสตศตวรรษที่ 
๑๔-๑๗.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๖. 

มานิจ  ชุมสาย, ม.ล.  ชุดประวัติศาสตร รศ.๑๑๒ จากแฟมใตถุนสถานทูตไทยในปารีส : เร่ืองของ 
รศ.๑๑๒ (ค.ศ.๑๘๙๓ หรือ พ.ศ.๒๔๓๖) ในแงของฝรั่งเศส.  กรุงเทพฯ : เฉลิมนิจ, 
๒๕๑๙. 

เมธี  ดวงสงค.  ภูมิ-ประวัติศาสตรทาอุเทน.  นครพนม : ส.วัฒนา, ๒๕๑๔. 
แมคคารธี, เจมส.  “บันทึกการสํารวจและบุกเบิกในดนิแดนสยาม.”  แปลโดย ร.อ.หญิง สุมาลี วีระ

วงศ.  วารสารแผนที่ฉบับพิเศษ (กรกฎาคม ๒๕๒๔-มิถนุายน ๒๕๒๖), ๕๐-๑๘๔. 
โยชิกาวา  โทชิฮารุ.  “กฏหมายโบราณของลาวกับอีสานไทย.”  ใน ญี่ปุน ไทย อุษาคเนย อาทร ฟุง

ธรรมสาร, แปล.  มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  กรงุเทพฯ : โรง
พิมพมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๑. 

รวมศักดิ์  ไชยโกมนิทร, พลโท.  “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที ่๓ : รบศึก ลาว 
เขมร ญวน.”  ศิลปวัฒนธรรม  ๙  (มีนาคม ๒๕๓๑) : ๑๘-๒๖. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๒

รอง  ศยามานนท.  “ความสมัพันธไทย-ลาว.”  แถลงงานประวัติศาสตรและเอกสารโบราณคดี  ๘, 
๑ (๓ มกราคม-ธันวาคม ๒๕๑๗) : ๔๕-๗๐. 

ระลึก  ธาน.ี  อุบลราชธานใีนอดีต (พ.ศ.๒๓๓๕ – ๒๔๗๕).  กรุงเทพฯ : สํานกังานศึกษาธิการ
จังหวัดอุบลราชธาน,ี ๒๕๒๔. 

รุงอรุณ  ทีฆชุณหเสถยีร และ มะลวิัลย  บูรณพัฒนา.  ชื่อหมูบานในอําเภอทาอุเทน จงัหวัด
นครพนม.  รายงานการวิจัย สํานกังานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๗. 

ลัดดา  พนสันอก.  วัฒนธรรมชาวไทโยยบานอากาศ อําเภออากาศอํานวย จงัหวัดสกลนคร.  
สกลนคร : ศูนยศิลปวัฒนธรรมสถาบนัราชภัฏสกลนคร, ๒๕๓๘. 

วราภรณ  โตศีรี.  “การศึกษา”ใบจุม”เอกสารทางราชการของอาณาจักรลานชาง.”  วทิยานพินธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารกึภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๓๒. 

วลัยลักษณ  ทรงศิริ.  “กลุมเตาเครื่องปนดินเผา ลุมน้าํสงคราม.”  เมืองโบราณ  ๒๒, ๒ (ตุลาคม-
ธันวาคม ๒๕๓๙) : ๕๓-๖๒. 

                  .  “แหลงผลิตเกลือสมัยโบราณลุมน้าํสงคราม.”  เมืองโบราณ  ๒๒, ๔ (ตุลาคม-
ธันวาคม ๒๕๓๙) : ๓๙-๕๒. 

วิทยาลัยครูสกลนคร.  การสัมมนาทางวชิาการ “สกลนครศึกษา” เนื่องในโอกาสฉลอง ๑๕๐ ป 
จังหวัดสกลนคร.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สหวทิยาลัยอีสานแหง
สกลนคร, ๒๕๓๑. 

วินัย  วีระวฒันานนท.  ส่ิงแวดลอมอีสานและการอนุรักษ.  โครงการมหาวทิยาลัยในโครงการ
อีสานเขียว.  กรุงเทพฯ : ส. ศิริการพิมพและบรรจุภัณฑ, ๒๕๓๒. 

วิภาส  ปรัชญาภรณ.  “ประวัติศาสตร ภาษาและเชื้อชาตินิยม ในไทศกึษา.”  เมืองโบราณ  ๒๘, ๓ 
(กรกฎาคม-กนัยายน ๒๕๔๕) : ๑๑๓-๑๑๘. 

วิลาวัณย  เอื้อวงศกูล.  “ความสัมพนัธระหวางพฒันาการของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม : กรณีศึกษาเมืองเรณูนคร.”  วิทยานิพนธการวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 

วุฒิชัย มูลศิลป และสมโชต ิ อองสกุล, บรรณาธิการ.  มณฑลเทศาภบิาล : วิเคราะหเปรียบเทียบ.  
กรุงเทพฯ : แสงรุงการพิมพ, ๒๕๒๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๓

เวลลา, วอลเตอร เอฟ.  เมืองไทยในสมัยรัชกาลที่ ๓.  ม.ล. อมร คเนจร,  แปล.  พิมพเปนอนุสรณ
ในงานพระราชทานเพลิงศพพระชาติตระการ (ม.ร.ว.จิตร คเนจร) ณ วัดเทพศิรินทรา
วาส, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๑. 

ศรีศักร  วัลลิโภดม, บรรณาธิการ.  วัฒนธรรมปลาแดก.  เอกสารการประชุมทางวิชาการ, โดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการเมธวีิจัยอาวุโส และสํานักงานสามญั
ศึกษาจงัหวัดสกลนคร, สกลนคร : อรามการพิมพ, ๒๕๔๑. 

                  .  “ขุนเจือง ความสํานึกรวมทางวัฒนธรรมของคนในลุมน้ําโขงตอนบน.”  เมืองโบราณ  
๒๐, ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๓๗) : ๑๘-๒๘. 

                  .  “เขตสะสมกอนพทุธศตวรรษที ่๑๙ ในอีสานเหนือ.”  เมืองโบราณ  ๖ (ตุลาคม – 
พฤศจิกายน ๒๕๒๒) : ๒๙-๓๘. 

                  .  “ความกาวหนาในการศึกษาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉยีงใตสมัยโบราณ.”  
ศิลปวัฒนธรรม  ๒, ๑๗ (๒๕๒๔) : ๒๒-๓๐. 

                  .  “จากภูพานถึงไชยบุรี : ภาพรวมประวัติศาสตรและโบราณคดีลุมน้ําสงคราม.”  เมือง
โบราณ  ๒๒, ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๓๙) : ๑๑-๓๘. 

                  .  “ลาวในเมืองไทย.”  เมืองโบราณ ๖ (ธันวาคม ๒๕๒๒ – มกราคม ๒๕๒๓) : ๕๕-
๖๖. 

                  .  “อีสาน : ความสมัพนัธของชุมชนทีม่ีคูน้ําดนิกับการเกิดของรัฐในประเทศไทย.”  
ศิลปวัฒนธรรม  ๘ (พฤศจกิายน ๒๕๒๓) : ๑๓๐-๑๔๐. 

                  .  “อีสานในตํานานอุรังคธาตุ.”  เมืองโบราณฉบับพิเศษ  ๒๕๑๘. 
                  .  ความหมายพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ.  พิมพคร้ังที่ ๓.  กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพเมอืงโบราณ, ๒๕๔๖. 
                  .  แองอารยธรรมอีสาน. พิมพคร้ังที่ ๓.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๓๘. 
ศักดิ์ชัย  สายสิงห.  ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย.  กรุงเทพฯ : 

เมืองโบราณ, ๒๕๔๗. 
ศันสนีย  แสงบําเพ็ญ.  “การศึกษาปราสาทนารายณเจงเวง อําเภอเมือง จงัหวัดสกลนคร.”  

วิทยานิพนธศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัตศิาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๙. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๔

ศิราพร  ณ ถลาง และสุกญัญา  ภัทราชัย, บรรณาธกิาร.  คติชนกับคนไทย-ไท : รวมบทความ
ทางดานคติชนวทิยาในบรบิททางสงัคม.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๒. 

ศุภรัตน  เลศิพาณิชยกุล.  หาอยูหากิน เพื่อคาเพื่อขาย เศรษฐกิจไทยรัตนโกสนิทรตอนตน.  
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๔. 

ศูนยวฒันธรรมจังหวัดเลย.  การสัมมนาเรื่อง โบราณคดี ประวัติศาสตรเลย วฒันธรรมทองถิ่น
จังหวัดเลย.  ณ จังหวัดเลย ๒๒-๒๔ ธนัวาคม ๒๕๓๐. 

สงวน  รอดบุญ.  “เวียงคํา อยูที่ไหน.”  วารสารโบราณคดี  ๖, ๓ (มกราคม ๒๕๑๘) : ๕๒-๖๐. 
                  .  “เวียงคุก.”  เมอืงโบราณ  ๒ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๑๙) : ๑๗-๒๕. 
                  .  “อันเนื่องมาจากพระพุทธรูปลานชาง.”  วารสารโบราณคดี  ๖, ๔ (มิถนุายน 

๒๕๑๙) : ๓๑-๔๑. 
                  .  พุทธศิลปลาว.  พระนคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๖. 
สมชาติ  มณีโชติ.  “ประวัติพระธาตพุนม ฉบับภาษาลาว โดย มหาคํา จําปาแกวมณ.ี”  

ศิลปวัฒนธรรม  ๑๒, ๘ (มิถนุายน ๒๕๓๔) : ๑๔๐-๑๔๗. 
สมหมาย  เปรมจิตต, ปริวรรต.  กฏหมายโคสาราษฎร.  เอกสารปริวรรต ลําดับที ่๑๖.  เชียงใหม : 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๒๔. 
สวาง  เลิศฤทธิ์, บรรณาธกิาร.  โบราณคดีและประวัติศาสตรในประเทศไทย.  ภาควิชาโบราณคดี 

คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๕. 
สายพิณ  แกวงามประเสริฐ.  “ภาพลักษณทาวสุรนารีในประวัติศาสตรไทย.”  ศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร, ๒๕๓๖. 
                  .  การเมืองในอนุสาวรียทาวสรุนารี.  กรุงเทพฯ : สํานกัพมิพมติชน, ๒๕๓๘. 
สาร  สาระทัศนานันท.  ฮีตสิบสอง คองสบิส่ี.  พิมพคร้ังที่ ๔.  เลย : ศูนยศิลปวัฒนธรรม วทิยาลัย

ครูเลย, ๒๕๓๐. 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสาร ร.๕ ม.๒ ๑๒ก. เลม ๒๐ ร.ศ.๑๐๗. 
                  .  เอกสาร ร.๕ มท. เลม ๘, จ.ศ.๑๒๓๖ (พ.ศ.๒๔๑๗) 
                  .  เอกสาร ร.๕ มท. เลม ๑๕, จ.ศ.๑๒๔๐ หนา ๑๔๓. 
                  .  เอกสารรัชกาลที่ ๕, ม. ๕๙/๑๒, เร่ือง จะถอยขาหลวงหมากแขงลงมาอยู

นครราชสีมา ร.ศ.๑๑๒-๑๑๓ (พ.ศ.๒๔๓๖-๒๔๓๗). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๕

สํานักหอสมุดแหงชาติ.  จดหมายเหตุรัชกาลที ่ ๓, จ.ศ.๑๑๙๐ (พ.ศ.๒๓๗๑) เลขที่ ๘, “บัญชี
รายชื่อเจาเมืองตางๆ ที่เปนหัวเมืองขึ้น.”  

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๑๙๑ (พ.ศ.๒๓๗๒) เลขที่ ๔, “บัญชีจัดสงครัวหัว
เมืองลาวตะวนัออก.”  

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที ่๓, จ.ศ.๑๑๙๒ (พ.ศ.๒๓๗๓) เลขที่ ๑๐, “บัญชีเร่ืองทองคาํ
สวยและเกณฑรอน.”  

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๓, จ.ศ.๑๑๙๒ (พ.ศ.๒๓๗๓) เลขที่ ๑๔, “บัญชีสงทอง เงนิ 
ส่ิงของหวัเมืองลาวตะวนัออก.”  

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที ่ ๓, จ.ศ.๑๑๙๕ (พ.ศ.๒๓๗๖) เลขที ่ ๕, “รางสารตรา
เจาพระยาจกัรีฯ ถึงเจาเมืองมุกดาหาร.”  

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๓, จ.ศ.๑๑๙๗ (พ.ศ.๒๓๗๘) เลขที่ ๕๔, “บัญชีส่ิงของเครื่อง
ยศ พระราชทานแกเจาเมือง.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๑๙๙ (พ.ศ.๒๓๘๐) เลขที่ ๑, “รางสารตรา
เจาพระยาจกัรีฯ ถึงเจาเมืองหนองคาย เจาเมืองหนองหาร.”  

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๐ (พ.ศ.๒๓๘๑) เลขที่ ๙, “รางสารตรา
เจาพระยาจกัรีฯ ถึงกรมการเมืองนครพนม เร่ืองครอบครัวเมืองฟากโขงตะวันออก.”  

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๓, จ.ศ.๑๒๐๐ (พ.ศ.๒๓๘๑) เลขที่ ๑๐, “สารตราตั้งเมือง
สกลนคร.”  

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๐ (พ.ศ.๒๓๘๑) เลขที่ ๑๑, “รางสารตรา
เจาพระยาจกัรีฯ ถึงพระปทมุเทวาภิบาล เจาเมืองหนองคาย.”  

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที ่๓, จ.ศ.๑๒๐๑ (พ.ศ.๒๓๘๒) เลขที่ ๒, “สารตราเจาพระยา
จักรีฯ เร่ืองใหเจาเมืองไปกวาดตอนครัวญวนที่คายนาขนองมา.”  

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๒ (พ.ศ.๒๓๘๓) เลขที ่ ๗๑, “ใบบอกเมือง
สกลนคร เร่ืองสงทองคําสวย.”  

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๓, จ.ศ.๑๒๐๔ (พ.ศ.๒๓๘๕) เลขที่ ๑๖, “คัดสําเนาใบบอก
เจาอุปราชเมืองสกลนคร ทูลเกลาฯ ถวายครอบครัวกับชาง.”  

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๓, จ.ศ.๑๒๐๔ (พ.ศ.๒๓๘๕) เลขที่ ๙๑, “บัญชี จํานวนเลก
เมืองหนองหาร.” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๖

 สํานักหอสมดุแหงชาต.ิ  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๕ (พ.ศ.๒๓๘๖) เลขที่ ๒๑, “บัญชี
เครื่องยศพระราชทานเมืองพันนา เมืองกจุสมาน เมืองหนองสูง.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๓, จ.ศ.๑๒๐๕ (พ.ศ.๒๓๘๖) เลขที่ ๓๒, “ใบบอกเพีย้พรม
โคตร เสมียนทากรมการเมอืงนครพนม ไปต้ังกองดานจับญวน.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๕ (พ.ศ.๒๓๘๖) เลขที ่ ๓๔, “คัดบอกเมือง
เวียงจันทน เร่ืองใหราชวงษเมืองสกลนครคุมควบครัวและสมบัติของเจาอนุฯ.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๓, จ.ศ.๑๒๐๕ (พ.ศ.๒๓๘๖) เลขที่ ๔๗, “สารตราเจาพระยา
จักรีฯ ตอบเมอืงหนองคายเรื่องสวยน้ํารัก อบเชย ฟองปลาบึก.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๓, จ.ศ.๑๒๐๕ (พ.ศ.๒๓๘๖) เลขที่ ๖๖, “สารตราเจาพระยา
จักรีฯ เร่ืองทาวโคตรเมืองวงัอาสาพาครอบครัวมาอยูแขวงเมืองสกลนคร.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๕ (พ.ศ.๒๓๘๖) เลขที ่ ๑๒๓, “ใบบอกเจา
อุปฮาดเมืองมกุดาหาร เร่ืองสงเรวสวยและใหซื้อขาวไวสํารองราชการ.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) เลขที่ ๓, “คัดบอกเมือง
นครพนม เร่ืองขอราชการทพัญวน.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) เลขที่ ๑๐, “คําใหการนายดี
ลาว เร่ืองราชการเมืองนครพนม.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) เลขที่ ๓๓, “รางสารตรา
เจาพระยาจกัรีฯ ถึงเมืองมกุดาหาร เร่ืองตัง้เมืองหนองสงูและกรมการ.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) เลขที่ ๓๔, “สําเนาสารตรา
เจาพระยาจกัรีฯ ถึงอุปฮาดเมืองสกลนคร เร่ืองตั้งเมืองกสุุมาน เมืองพนันา.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที ่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) เลขที ่ ๓๙, “ใบบอกหลวง
อนุรักษภูเบศน เร่ืองสืบขอราชการทางเมอืงนครพนม.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) เลขที่ ๖๖, “ใบบอกพระยา
ประเทศธานีเมืองสกลนคร เร่ืองสงเงินแทนทองคําสวย.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) เลขที่ ๑๔๓, “ใบบอกเมือง
เพชรบูรณ เมอืงเลย เมืองแกนทาว เร่ืองเก็บเอาเงินทองชางมาแกราษฎร.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๓, จ.ศ.๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) เลขที่ ๑๙๕, “คัดบอกพระยา
ประเทศธานีเมืองสกลนคร เร่ืองสงไหม ข้ีผ้ึง งาชาง เงนิแทนผลเรว.” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๗

สํานักหอสมุดแหงชาติ.  จดหมายเหตุรัชกาลที ่๓, จ.ศ.๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) เลขที่ ๑๙๘, “ราง
สารตราเจาพระยาจกัรีฯ ตอบรับบรรณาการและสงสิ่งของไวใชราชการเมือง
นครพนม.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๓, จ.ศ.๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) เลขที่ ๒๐๕, “บัญชีจํานวนครวั
ขามมาจากฝงซาย มาทางเมอืงนครพนม.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที ่๓, จ.ศ.๑๒๐๗ (พ.ศ.๒๓๘๘) เลขที่ ๒๒๕, “บัญชีจํานวนสวย
เลกเมืองลาวภาคตะวันออก.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๓, จ.ศ.๑๒๐๗ (พ.ศ.๒๓๘๘) เลขที่ ๒๕๖, “หนงัสือพระยา 
มหาอาํมาตย ถึงเจาเมืองกรมการเมืองสกลนคร มุกดาหาร และนครพนม.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๗ (พ.ศ.๒๓๘๘) เลขที่ ๒๙๑, “สารตรา
เจาพระยาจกัรีฯ ถึงพระปทมุเทวาภิบาล และพระยาประเทศธาน.ี” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๗ (พ.ศ.๒๓๘๘) เลขที่ ๒๙๓, “สารตรา
เจาพระยาจกัรีฯ ถึงพระยาประเทศธาน.ี” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๘ (พ.ศ.๒๓๘๙) เลขที่ ๗๔, “ใบบอกพระจนัทสริุ
ยวงษ เมืองมกุดาหาร เร่ืองการสรางพระวิหาร รักษาเขตแดน และสงเรวสวย.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๘ (พ.ศ.๒๓๘๙) เลขที่ ๑๔๔, “หมายประกาศ 
ประกาศสักเลก.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขที่ ๒๘, “สําเนาหนงัสือ
เจาพระยาบดนิทรฯ เร่ืองตั้งเมืองโพนพิสัย.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที ่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขที ่ ๓๕, “บัญชีจํานวน
ส่ิงของเครื่องยศพระราชทานอุปฮาดเมืองหนองหาญเปนเจาเมืองโพนพสัิย.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขที่ ๗๒, “ใบบอกพระยา
ประเทศธาน ีเมืองสกลนคร สงเรว น้ํารัก สวย.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขที่ ๑๒๓, “สําเนาคําแปล
จดหมายญวน มาเรียกสวยแกเมืองลาว.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขที่ ๑๒๖, “สารตราตอบเมือง
นครราชสีมาเรื่องเมืองนครพนมสืบราชการเมืองแซรก.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขที่ ๑๓๕/๑, “คัดใบบอก
เมืองมุกดาหาร ขอพระราชทานกระจกและเครื่องเขียนไปซอมพระวหิาร.” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๘

สํานักหอสมุดแหงชาติ.  จดหมายเหตุรัชกาลที ่๓, จ.ศ.๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขที ่๑๓๕/๓, “ราง
สารตราเจาพระยาจกัรีฯ ตอบเมืองมกุดาหาร เร่ืองรับผลเรว ข้ีผ้ึง น้ํารักสวย.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขที่ ๑๕๙, “บัญชีสวยเรว
เมืองนครพนม.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๓, จ.ศ.๑๒๑๐ (พ.ศ.๒๓๙๑) เลขที่ ๑๖๔/๑, “คัดใบบอกพระ
ยาประเทศธานี เมืองสกลนคร บอกสงทองคําสวยเมืองพรรณา.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๑๑ (พ.ศ.๒๓๙๒) เลขที่ ๒๔, “รางสารตรา
เจาพระยาจกัรีฯ ถึงพระยาประเทศธาน ีเร่ืองเผาศพราชบุตรและใหไปรักษาดาน.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที ่ ๓, จ.ศ.๑๒๑๑ (พ.ศ.๒๓๙๒) เลขที ่ ๑๑๒, “รางสารตรา
เจาพระยาจกัรีฯ ถึงพระจนัทสุริยวงศฯ เมอืงมุกดาหาร.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๑๒ (พ.ศ.๒๓๙๓) เลขที ่ ๓๓, “ใบบอกเมือง
มุกดาหาร เร่ืองสรางพระวหิารและซอมกําแพงลอมฐานพระเจดียธาตพุนม.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๑๒ (พ.ศ.๒๓๙๓) เลขที่ ๗๔, “ใบบอกพระจนัทสริุ
ยวงษเมืองมุกดาหาร สงผลเรวสวยเมืองมกุดาหารและเงินแทนผลเรวเมืองหนองสงู.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที ่๓, จ.ศ.๑๒๑๒ (พ.ศ.๒๓๙๓) เลขที่ ๘๖, “ใบบอกพระพิสัยสรุ
เดชเมืองโพนพิสัย บอกสงเงินทองสิง่ของสวย.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๓, จ.ศ.๑๒๑๒ (พ.ศ.๒๓๙๓) เลขที่ ๙๐, “ใบบอกพระพทิักษ
เขตขันธเมืองหนองหาญ บอกสงทองคําสวย.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๑๓ (พ.ศ.๒๓๙๔) เลขที่ ๑๔/๓, “รางสารตราถงึ
เจาเมืองโพนพิสัย เร่ืองใหครอบครัวตัวเลกแกเมืองหนองหาญ.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๔ (พ.ศ.๒๓๙๕) เลขที่ ๒๔, “รางสารตราถึง
กรมการเมืองโพนพิสัย โปรดเกลาฯ ตั้งอุปฮาดเปนที่พระพิไสยสุรเดชเจาเมือง.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๑๔ (พ.ศ.๒๓๙๕) เลขที่ ๔๔/๑, “รางสารตราถงึ
เมืองหนองคาย เร่ืองเกลี้ยกลอมไดครอบครัวเวียงจันทน.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๔ (พ.ศ.๒๓๙๕) เลขที่ ๗๘/๓, “รางสารตราถงึ
เมืองโพนพิสัย เร่ืองตอบรับทองคําสวยและการถวายรายงานปฏิบัติราชการ.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๑๔ (พ.ศ.๒๓๙๕) เลขที่ ๘๕, “ประกาศ เร่ืองให
ทําสํามะโนครวั.” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๙

สํานักหอสมุดแหงชาติ.  จดหมายเหตุรัชกาลที ่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๔ (พ.ศ.๒๓๙๕) เลขที่ ๑๕๕/๓, 
“หนงัสือเจาพระยาจักรีฯ ถึงกรมการทาวเพีย้เมืองโพนพิไสย เร่ืองปกปนเขตรแดน 
และเลก.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๓๑, “สารตราถึงเมือง
หนองหาร เมอืงสกลนคร เมืองชัยบุรี เมอืงนครพนม เร่ืองตั้งเมืองอากาศอํานวย.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๓๘/๕, “รางสารตราถงึ
เจาเมืองกรมการเมืองนครพนม โปรดเกลาฯ แตงตั้งกรมการเมืองอากาศอํานวย.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๔๙/๖, “รางตราถงึเมือง
ยโสธร เมืองนครพนม เมอืงหนองคาย เมืองหนองหาน เมืองชยับรีุ เมืองโพนพสัิย 
เมืองมุกดาหาร ไปรดฯ ใหเจาเมืองสัง่ใหทาวเพี้ยไปเกลีย้กลอมพวกเมืองพวน.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๖๕/๑, “สารตราถึงเมือง
นครพนม เร่ืองแบงอาณาเขตเมืองทาอุเทนมาขึน้กรุงเทพฯ.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๖๕/๔, “สารตราถึงเมือง
หนองหาร เมอืงชัยบุรี ใหจดัแจงแบงที่ใหเมืองอากาศอาํนวยโดยสมควร.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๑๒๑/๑, “สําเนาแปลใบ
บอกพระยาประเทศธานี เจาเมืองสกลนคร, พระเสนาณรงค เจาเมืองพรรณา.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๑๒๑/๒, “สําเนาแปลใบ
บอก เร่ืองใหทาวพรหมมหาชัย เมืองสกลนคร คุมทองคาํลงมาทูลเกลาฯ ถวาย.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๑๗๔, “คัดบอกเมือง
นครพนม เร่ืองใหชาํระเลกสวยเมืองนครพนม และเมืองที่ข้ึนตอเมืองนครพนม.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๑๘๒/๒, “หนงัสือพระยา
ราชวรานุกูล ถึงพระจันทสุริยวงศ เร่ืองใหชําระเลกขาพระธาตุพนม ทีต่กคาง.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๑๘๒/๓, “หนงัสือพระยา
ราชวรานุกูล ถึงกรมการเมอืงนครพนม เร่ืองใหชําระบญัชีเลกขาพระธาตุพนม.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๑๖ (พ.ศ.๒๓๙๗) เลขที่ ๓๐/๔, “รางสารตราถึง
ทาวเพีย้กรมการเมืองหนองละหาร ตั้งอุปราชเปนที่พระพิทกัษเขตขันธเจาเมือง.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๖ (พ.ศ.๒๓๙๗) เลขที่ ๓๑, “รางสารตราถึง
มุกดาหาร เร่ืองตั้งกรมการเมืองสองคอนดอนดง.” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๐

สํานักหอสมุดแหงชาติ.  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๖ (พ.ศ.๒๓๙๗) เลขที ่๓๓, “รางพระ
บรมราโชวาทพระราชทานสาํหรับพระปทมุเทวาภิบาล เจาเมืองหนองคาย.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๖ (พ.ศ.๒๓๙๗) เลขที่ ๔๒, “รางสารตราถึงเมอืง
หนองคาย เร่ืองแตงตั้งเจาเมอืงและกรมการเมืองหนองคาย.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๖ (พ.ศ.๒๓๙๗) เลขที่ ๔๔, “บัญชีส่ิงของ
พระราชทานในการเผาศพเจาเมือง ทาวเพี้ยไทย และลาว.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๖ (พ.ศ.๒๓๙๗) เลขที่ ๑๔๘/๒, “คัดบอกเมือง
หนองหาร เร่ืองทาํศพพระพทิักษฯ เจาเมือง.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๖ (พ.ศ.๒๓๙๗) เลขที่ ๒๐๔, “สําเนาแปล
หนงัสือบอก พระยาประเทศธานีและกรมการทาวเพี้ยเมืองสกลนคร.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๖ (พ.ศ.๒๓๙๗) เลขที ่ ๒๑๒, “สารตรา
เจาพระยาจกัรีฯ ถึงกรมการทาวเพีย้เมืองนครพนม.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๑๖ (พ.ศ.๒๓๙๗) เลขที่ ๒๑๕, “สําเนาบอกเมือง
หนองคาย พระปทุมเทวาภบิาลบอกเรื่องสืบราชการเมอืงเชียงตุง.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๑๗ (พ.ศ.๒๓๙๘) เลขที่ ๑๗๕/๔, “รางตรานอย
เจาพระยานิกรบดินทรฯ ถึงพระยาประเทศธาน ีเจาเมืองสกลนคร.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๑๗ (พ.ศ.๒๓๙๘) เลขที่ ๒๒๕-๒๒๗, “บัญชีสัก
เลก จาํนวนเลกหัวเมืองซึง่กองสักเลกออกไปสัก จ.ศ.๑๒๑๗-๑๒๑๙.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที ่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๗ (พ.ศ.๒๓๙๘) เลขที ่ ๒๓๔, “บัญชีถือน้ํา 
รายนามเจาเมอืง กรมการ และทาวเพี้ยหัวเมืองไท-ลาว ไดถือน้ําพระพพิัฒนสจัจา.” 

                 .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๘ (พ.ศ.๒๓๙๙) เลขที่ ๓๐, “ใบบอกพระปทุมเท
วาฯ เจาเมืองหนองคาย เร่ืองใหทาวเพีย้ไปสืบราชการทางเมืองพวน.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๑๘ (พ.ศ.๒๓๙๙) เลขที่ ๑๗๙/๓, “คัดบอกเจา
เมืองหนองคาย บอกขาวการสืบราชการทางเมืองพวน กบัเร่ืองเลกเจาเมืองคนเกา.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๑๘ (พ.ศ.๒๓๙๙) เลขที่ ๑๙๒/๑, “รางตรานอย
เจาพระยาบดนิทรฯ ถงึพระยาประเทศธานีและกรมการเมืองสกลนคร.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๘ (พ.ศ.๒๓๙๙) เลขที่ ๒๓๙, “สําเนาแปล
หนงัสือเมืองสกลนคร พระยาประเทศธานบีอกมายงัทานนายเวรลูกขนุศาลา.” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๑

สํานักหอสมุดแหงชาติ.  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๘ (พ.ศ.๒๓๙๙) เลขที ่๒๔๔/๒, “ราง
ตราเจาพระยาจักรีฯ ถึงพระปทุมเทวาฯ เจาเมืองหนองคาย.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๘ (พ.ศ.๒๓๙๙) เลขที่ ๒๔๙, “รางตรา
เจาพระยาจกัรีฯ ถึงพระพนมนครานุรักษ และกรมการเมืองนครพนม.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๑๙ (พ.ศ.๒๔๐๐) เลขที่ ๑๙, “สําเนาแปลใบบอก
เมืองสกลนคร บอกสงพระแสนพระพุทธรูปสงมาทูลเกลาฯ.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๙ (พ.ศ.๒๔๐๐) เลขที่ ๑๖๙, “คําแปลใบบอก
เมืองสกลนคร พระยาประเทศธาน ีเจาเมืองสกลนคร กับกรมการเมืองพรรณา.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๙ (พ.ศ.๒๔๐๐) เลขที่ ๑๙๒, “รางตราตอบ
เจาพระยานิกรบดินทรฯ ถึงพระปทมุเทวาฯ เมืองหนองคาย.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๒๐ (พ.ศ.๒๔๐๑) เลขที่ ๑๘, “รางสารตราถึงเจา
เมืองนครพนม โปรดเกลาฯ ตั้งเจาเมืองอากาศอํานวย.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๒๐ (พ.ศ.๒๔๐๑) เลขที่ ๑๙/๖, “รางสารตราถงึ
ทาวเพีย้เมืองหนองคาย ตอบรับบอกเรื่องสงพระพุทธรูปโบราณ ๑๑ องค.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๐ (พ.ศ.๒๔๐๑) เลขที่ ๒๗, “ใบบอกเมือง
นครพนม เร่ืองขอรับพระราชทานกระจกและเครื่องเขียนไปทําอุโบสถ.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๒๐ (พ.ศ.๒๔๐๑) เลขที่ ๑๔๑/๒, “จดหมายแจก
หนงัสือพมิพ เร่ืองตั้งแมกองสักเลก ไปสักเลกหัวเมืองลาว จ.ศ.๑๒๒๐-๑๒๒๖.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๑ (พ.ศ.๒๔๐๒) เลขที่ ๔, “คัดบอกเมือง
สกลนคร ขอบานภูวาเปนเมอืง และขอบานโพนสวางเปนเมือง.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๒๑ (พ.ศ.๒๔๐๒) เลขที่ ๑๒๖/๓, “คัดบอกเจา
เมืองกรมการเมืองนครพนม เร่ืองสงเงินแทนผลเรว กับเร่ืองเลกเมืองขึน้.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๑ (พ.ศ.๒๔๐๒) เลขที่ ๒๑๖, “บอกเมอืง
สกลนคร พระยาประเทศธานีและทาวเพี้ย บอกสงเงนิแทนผลเรวเกณฑ.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๒ (พ.ศ.๒๔๐๓) เลขที ่ ๑๗, “ใบบอกเมือง
หนองคาย เร่ืองแตงใหคนไปสืบราชการทางเมืองพวน และเกลี้ยกลอมญวน.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๒ (พ.ศ.๒๔๐๓) เลขที ่ ๔๖, “ใบบอกเมือง
นครพนม เร่ืองหลวงเอกอาษาผูรักษาเมืองและอักหาดเมืองอัตมาตถงึแกกรรม.” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๒

สํานักหอสมุดแหงชาติ.  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๒ (พ.ศ.๒๔๐๓) เลขที ่๕๕, “รางตรา
ถึงเมืองหนองคาย เร่ืองสงเงนิคาจาํหนายสิ่งของตางๆ.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๒ (พ.ศ.๒๔๐๓) เลขที่ ๒๗๙, “รางตรานอย
เจาพระยานิกรฯ ถึงพระพนมนคราฯ เจาเมืองนครพนม เร่ืองใหจัดซื้อดีบุก.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๒๒ (พ.ศ.๒๔๐๓) เลขที่ ๒๘๐/๑, “รางตรานอย
เจาพระยานิกรฯ ถึงพระยาพิไชย เร่ืองเขตรแดนเมืองปากเหืองกบัเมอืงหนองคาย.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๒๒ (พ.ศ.๒๔๐๓) เลขที่ ๒๘๐/๒, “รางตรานอย
เจาพระยานิกรฯ ถึงเจาพระยานครราชสมีา เร่ืองใหชําระความเขตรแดน.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๒๒ (พ.ศ.๒๔๐๓) เลขที่ ๓๑๕, “สําเนาแปลใบ
บอกเมืองสกลนคร บอกสงเงนิแทนผลเรวกบัเร่ืองทาํการศพราชวงษ.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๒ (พ.ศ.๒๔๐๓) เลขที่ ๓๑๖/๑, “รางตรา
เจาพระยาจกัรีฯ ถึงพระพนมนคราฯ เจาเมืองนครพนม.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที ่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๒ (พ.ศ.๒๔๐๓) เลขที ่ ๓๑๖/๒, “รางตรา
เจาพระยาจกัรีฯ ถึงพระพนมนคราฯ เจาเมืองนครพนมและพระยานครราชสีมา.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๓ (พ.ศ.๒๔๐๔) เลขที่ ๒๔, “รางสารตราถึง
เมืองมุกดาหาร ใหพระจนัทสุริยวงศแตงทาวเพี้ยไปฟงขาวราชการ.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๓ (พ.ศ.๒๔๐๔) เลขที่ ๒๒๔, “คัดบอกเมือง
นครพนม พระพนมนครานุรักษเจาเมือง บอกเรื่องพระครูษา.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๓ (พ.ศ.๒๔๐๔) เลขที่ ๒๕๘, “รางตรานอย
เจาพระยาจกัรีฯ ถึงพระพนมนครานุรักษเจาเมืองนครพนม เร่ืองขุนพทิักษคาวนิ.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๓ (พ.ศ.๒๔๐๔) เลขที่ ๒๗๑, “ใบบอกเมือง
นครราชสีมา พระบวรราชประสิทธิ์ฯ รับบอกพระยาประเทศธานีเมืองสกลนคร.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๓ (พ.ศ.๒๔๐๔) เลขที่ ๒๗๘, “ใบบอกเมือง
นครพนม พระพนมนครานุรักษ เจาเมือง บอกเรื่องครอบครัวญวน.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๓ (พ.ศ.๒๔๐๔) เลขที่ ๓๑๖, “คัดบอกเมือง
นครพนม พระพนมนครานุรักษและทาวเพีย้ บอกสงดอกไมทอง ดอกไมเงนิ.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๓ (พ.ศ.๒๔๐๔) เลขที่ ๓๒๒, “คัดบอกเมือง
สกลนคร บอกสงเงนิกับเร่ืองการกวาดตอนครอบครัว.” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๓

สํานักหอสมุดแหงชาติ.  จดหมายเหตุรัชกาลที ่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๓ (พ.ศ.๒๔๐๔) เลขที่ ๓๓๔, “คัด
บอกเมืองสกลนคร เร่ืองสงเงนิแทนผลเรว กับเร่ืองการเกลี้ยกลอมครอบครัวญวน.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๒๔ (พ.ศ.๒๔๐๕) เลขที่ ๑, “รางสารตราถึงเมือง
หนองคาย โปรดเกลาฯ ตัง้ราชบุตรเปนที่ราชวงศ ทาวศรจีันสุลาดเปนที่ราชบุตร.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๔ (พ.ศ.๒๔๐๕) เลขที่ ๑/๒, “รางสารตราถงึ
เมืองหนองคาย ใหรับครัวเมอืงเมาะคําเถมิไวเปนเลกสวยกับตอบรับทองคําและเงนิ.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๒๔ (พ.ศ.๒๔๐๕) เลขที่ ๘, “คัดบอกเมืองโพนพิ
ไสย ขอบานนาแหนเปนเมือง ขอทาวสวุรรณสารเปนที่เจาเมือง.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๔ (พ.ศ.๒๔๐๕) เลขที ่ ๑๒, “ใบบอกเมือง
มุกดาหาร เร่ืองพระจนัทรสุริยะวงษถงึแกกรรม และขอหีบศิลาหนาเพลิง.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๔ (พ.ศ.๒๔๐๕) เลขที ่ ๑๓, “ใบบอกเมือง
นครพนม เร่ืองพระแกวโกมลเจาเมืองเรณูนครปวยถงึแกกรรม.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๔ (พ.ศ.๒๔๐๕) เลขที ่ ๕๓, “ใบบอกเมือง
นครพนม เร่ืองเกลี้ยกลอมไดครัวญวน รวมทั้งชายหญิง.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๕ (พ.ศ.๒๔๐๖) เลขที่ ๑๙, “ใบบอกเมือง
หนองคาย วาเกลี้ยกลอมไดครัวลาว ขา รวม ๖๐๔ คน.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๒๕ (พ.ศ.๒๔๐๖) เลขที่ ๑๗๕, “สารตราถึงพระ
ยานครราชสมีา เร่ืองใหชําระตัดสินแบงเขตรแดนเมือง.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๒๖ (พ.ศ.๒๔๐๗) เลขที่ ๒๓, “รางสารตราถึงพระ
พนมนัคคนานรัุกษ เจาเมืองนครพนม เร่ืองแตงตั้งกรมการเมือง.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๖ (พ.ศ.๒๔๐๗) เลขที่ ๓๐๑, “คัดบอกเมือง
นครพนม เร่ืองเงนิสวยซื้อชางมา เร่ืองราชการเมือง กับเร่ืองเครื่องราชบรรณาการ.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๖ (พ.ศ.๒๔๐๗) เลขที่ ๓๑๐, “คัดบอกเมือง
สกลนคร บอกสงเงนิอากรสวยหลวงแทนผลเรว.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๗ (พ.ศ.๒๔๐๘) เลขที่ ๒๕, “รางสารตราถึง
กรมการทาวเพี้ยเมืองมุกดาหาร เร่ืองโปรดเกลาฯ ตั้งเจาเมืองมุกดาหาร.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๒๗ (พ.ศ.๒๔๐๘) เลขที่ ๓๐/๕, “คัดบอก วาดวย
เมืองมุกดาหารขอเลื่อนอุปหาดเปนจางวาง.” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๔

สํานักหอสมุดแหงชาติ.  จดหมายเหตุรัชกาลที ่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๗ (พ.ศ.๒๔๐๘) เลขที่ ๑๔๗/๓, 
“สารตราถึงเจาเมืองหัวเมืองลาว ใหเกณฑสีผ้ึง ปานใบ สงไปใชในการพระเมรุ ณ วนั 
๗ แรม ๓ ค่าํ เดือน ๓ ปฉลู สัปตศก จ.ศ.๑๒๒๗.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๒๗ (พ.ศ.๒๔๐๘) เลขที่ ๓๐๙, “รางแปลหนังสือ 
หลวงศรีสงคราม เจาเมืองเลย ทาํเรื่องรองทกุขเร่ืองเลกหนีไปอยูเมืองหลมศักดิ์.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) เลขที่ ๑๗, “ใบบอกเมืองหนอง
หาร เร่ืองเจาเมืองถงึแกกรรม และขอพระราชทานหีบศิลาหนาเพลิงกบัเครื่องทําศพ.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที ่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) เลขที่ ๕๑, “รางตราถงึพระ
ศรีวรราช เจาเมือง และกรมการทาวเพี้ยเมืองทาอุเทน เร่ืองแตงตั้งราชวงศ.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) เลขที่ ๕๓, “รางสารตราถึง
เมืองนครพนม โปรดเกลาฯ แตงตั้งหลวงเอกอาสา เจาเมืองอาตสมาต.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) เลขที่ ๑๐๘, “ตรานอยถึง
เมืองพิไชย เมอืงหนองคาย เร่ืองเขตรแดนเมืองปากเหืองกับเมืองหนองคาย.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) เลขที่ ๑๑๕ก/๔, “หนังสือถึง
เมืองลาวฝายตะวันออก เร่ืองขุนนางฝรั่งเศสไปเที่ยวตามลําน้าํของทําแผนที่.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) เลขที่ ๑๑๕ก/๕, “หนังสือช่ือ
เมืองตางๆ ที่อยูริมแมน้ําของ.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) เลขที่ ๒๑๘, “คัดบอกพระปทมุ
เทวาภิบาล และกรมการเมอืงหนองคาย บอกเรื่องการอํานวยความสะดวกฝรั่งเศส.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) เลขที่ ๒๒๕/๒, “คัดบอกหวั
เมือง เพี้ยเมืองทาอุเทน บอกเรื่องพระศรีวรราชปวยถงึแกกรรม.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) เลขที่ ๒๒๕/๕, “คัดบอกหวั
เมือง พระพนมนครนุรักษ เจาเมืองนครพนม บอกขาวการตระเวนสืบราชการ.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) เลขที่ ๒๓๖, “คัดบอก พระพิ
ไสยสุรเดช เจาเมืองโพนพิไสย บอกสงเงนิแทนทองคําสวย.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) เลขที่ ๒๓๘/๒, “หนงัสือและคดั
บอก พระยาพไิชยกรมการเมืองปากเหือง บอกลง ๓ ฉบับ.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที ่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) เลขที ่ ๒๔๑/๑, “หนงัสือ
เจาพระยาภูธราภัยฯ ถงึกรมการเมืองหนองคาย เร่ืองแตงตั้งเจาเมืองภูเวียง.” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๕

สํานักหอสมุดแหงชาติ.  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) เลขที ่๒๔๖/๒, “ราง
ตรานอยและคัดบอก เจาเมืองและกรมการเมืองหนองคาย เมืองภูเวียง เมืองทาอุ
เทน.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) เลขที่ ๒๘๕/๒, “คัดบอก พระ
ศรีวรราช เจาเมืองทาอุเทน บอกรายงานน้าํฝน กับเรงรัดทองคําสวย ปชวด ปฉลู.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๒๙ (พ.ศ.๒๔๑๐) เลขที่ ๒๒, “สารตราถึงเมอืง
มุกดาหาร แตงตั้งพระอมรฤทธทิาดา และยกบานบังทรายเปน เมืองภาลุกากรภูมิ,” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๒๙ (พ.ศ.๒๔๑๐) เลขที่ ๑๒๓/๔, “สารตราตั้งราช
วงษเปนที่พระประเทศธาน ีเจาเมืองสกลนคร และตั้งราชบุตรเปนผูชวย.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๙ (พ.ศ.๒๔๑๐) เลขที่ ๑๗๒, “คัดบอก เมือง
นครพนม เร่ืองขอหีบศิลาเผาศพพระพนมนครานุรักษ.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๒๙ (พ.ศ.๒๔๑๐) เลขที่ ๒๙๕, “บัญชีเลกสวย 
จํานวนเลกเมอืงเลย เมืองแกนทาว และเมืองหนองคาย ทาํสวยครั่งสง.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๙ (พ.ศ.๒๔๑๐) เลขที่ ๓๓๗, “คัดบอกพระอํา
มฤทธิ์ธาดา และกรมการเมอืงภารุกากรภูมิข้ึนเมืองมุกดาหาร.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๒๙ (พ.ศ.๒๔๑๐) เลขที่ ๓๔๔/๒, “รางตรานยอ
เจาพระยาภูธราภัยฯ ถึงพระพิไสยสุรเดช เจาเมืองโพนพิไสและพระไชยราชวงศา เจา
เมืองชัยบุรี เร่ืองใหแบงทาวเพี้ยและตัวเลก.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๓๐ (พ.ศ.๒๔๑๑) เลขที่ ๔๑, “สารตราถึงเมือง
นครพนม เร่ืองตั้งอุปหาดเปนทีพ่ระพนมนครบุรีรักษ เจาเมือง.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๓๐ (พ.ศ.๒๔๑๑) เลขที่ ๔๑/๒, “สารตรา โปรด
เกลาฯ พระราชทานสิ่งของทาํบุญศพพระพนมนครานุรักษ เมืองนครพนม.” 

                  .  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๓๐ (พ.ศ.๒๔๑๑) เลขที่ ๑๐๒/๓, “ศุภอักษรถึงเจา
จันทรเทพฯ ตอบเร่ืองขอเลกเมืองมุกดาหารเปนตํารวจมหาดเล็ก และกองลาดตะเวน
รักษาเขตรแดน.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๓๐ (พ.ศ.๒๔๑๑) เลขที่ ๑๔๗, “รางสารตราตอบ
เจาพระยาจกัรีฯ ถึงเจาเมืองสกลนครและกรมการ เร่ืองตอบรับเงินแทนผลเรว.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๓๐ (พ.ศ.๒๔๑๑) เลขที่ ๑๕๕, “คนตนศุภอักษร
เมืองมุกดาหาร เจาจนัทรเทพฯ บอกเรื่องครอบครัวเมืองขึ้นกับเมืองมกุดาหาร.” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๖

สํานักหอสมุดแหงชาติ.  จดหมายเหตุรัชกาลที ่๔, จ.ศ.๑๒๓๐ (พ.ศ.๒๔๑๑) เลขที ่๑๖๔/๒, “ราง
ตราตอบเจาพระยาจักรีฯ ถงึทาวเพีย้เมืองทาอุเทน เร่ืองตอบรับทองคําสวย.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๓๐ (พ.ศ.๒๔๑๑) เลขที่ ๑๖๔/๓, “รางตราตอบ
เจาพระยาจกัรีฯ ถึงพระพิไสยสุรเดช เมืองโพนพิไสย เร่ืองตั้งราชบุตร.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๓๐ (พ.ศ.๒๔๑๑) เลขที่ ๑๖๗, “ศุภอักษรเมือง
มุกดาหาร เจาจันทรเทพสุริยวงศ เจาเมอืงมุกดาหาร มีศุภอักษรบอกสงตนไมทอง 
ตนไมเงนิ และครื่องราชบรรณาการ มาทูลเกลาฯ ถวาย.” 

                  .  จดหมายเหตรัุชกาลที ่ ๔, จ.ศ.๑๒๓๐ (พ.ศ.๒๔๑๑) เลขที่ ๑๗๕, “ใบบอกเมือง
นครพนม อุปฮาด บอกเรื่องการปลงศพพระพนมนครานุรักษกับสงตนไมทองเงนิ.” 

สารานกุรมวฒันธรรมไทย ภาคอีสาน เลมที่ ๖, ๙, ๑๑, ๑๒, ๑๕.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานกุรม
วัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ๒๕๔๒. 

สิทธิพร  ณ นครพนม.  “๑๓๐ ป เมือง (จังหวัด) วานรนิวาส.”  เทศาภิบาล  ๘๗, ๑๒ (ธันวาคม. 
๒๕๓๕) : ๗๖-๘๒. 

                  .  “เมืองพานพราว.”  เมืองโบราณ  ๒๘, ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๔๕) : ๕๓-๕๕. 
                  .  “ยาครูข้ีหอม สังฆราชแหงจาํปาศักดิ.์”  ศิลปวัฒนธรรม  ๑๓, ๑๑ (กันยายน 

๒๕๓๕) : ๑๕๒-๑๕๘. 
                  .  “ราชวงศเวียงจันทนที่คิดวาสูญสิ้น.”  ศิลปวัฒนธรรม  ๑๕, ๕ (มีนาคม ๒๕๓๗) : 

๑๔๐-๑๔๖. 
                  .  “เวียงจันฝงไทย เชียงใหมภาคอีสาน.”  ศิลปวัฒนธรรม  ๒๕, ๓ (มกราคม ๒๕๔๗) : 

๑๖๒-๑๖๘. 
สินธุ  จิตตะยโสธร, เรียบเรยีง.  พงศาวดารเมืองยโสธรฉบับของทาวขัตติยะ (สิงโต  จิตตะยโสธร).  

พระนคร : โรงพิมพเลปาจารย, ๒๔๘๓. 
สิริวัฒน  คําวนัสา.  อีสานปริทัศน (อีสานคดี ๒).  กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, ๒๕๒๓. 
สุจริต  ถาวรสขุ.  คดีพระยอดเมืองขวางเจาเมืองคาํมวน : ตอนปฐมเหตุแหงคดี.  กรุงเทพฯ : โรง

พิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๒๕. 
สุจิตต  วงษเทศ, บรรณาธิการ.  ทาวฮุงขุนเจือง.  กรุงเทพฯ : สํานกัพมิพมติชน, ๒๕๓๘. 
                  .  มุกดาหารเมืองมุกแหงลุมแมน้ําโขง.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๓๘. 
                  .  หลวงพอข้ีหอม (เจาราชครูหลวงโพนสะเม็ก) พระสงฆผูนําชมุชนและการเมืองสอง

ฝงโขง.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๗

สุทิน  สนองผัน.  “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอาํนาจทางการเมืองในอีสานตั้งแตสมัยสุโขทัย
จนถงึสมัยรัตนโกสนิทรตอนตน พ.ศ.๑๗๙๒ – ๒๓๙๔.”  ปริญญานพินธการศกึษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, ๒๕๓๒. 

สุเทพ  สุนทรเภสัช.  “ความเชื่อเร่ืองผีปูตาในหมูบานภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ.”  ใน สังคมวทิยา
ของหมูบานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.  กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, ๒๕๑๑. 

                  .  มานษุยวิทยากับประวัติศาสตร.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, ๒๕๔๐. 
สุนทรราชเดช, พระ (แข ปะทุมชาติ).  พงศาวดารภาคอสีาน.  (พิมพในงานปลงศพ หมอมทรัพย  

ศรีธวัช  ณ อยธุยา).  พระนคร : โรงพิมพศรีหงส, ๒๔๗๒. 
สุพิชฌา  จินดาวัฒนภูม.ิ  “ความเชื่อเร่ืองนาคของชุมชนอีสานลุมแมน้ําโขง (ปลายพุทธศตวรรษที ่

๑๙ จนถงึปจจุบัน).”  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร, ๒๕๔๒. 

สุภางค  จนัทวานิช และวิมาลา  ศิริพงษ.  ระบบการเมืองการปกครองของชนชาติไท : การประเมิน
สถานภาพองคความรูเร่ืองไทศึกษา.  กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๒. 

สุภาพ  บญุไชย.  “ภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย.”  วารสารมหาวทิยาลยั
มหาสารคาม  ๒๐, ๑ (พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๔๔) : ๙๐-๑๑๐. 

สุมิตร  ปติพัฒน และปรีชา  กาญจนาคม.  บานเชยีง : อดีต และปจจุบัน รายงานการศึกษาชุมชน
และการขุดคนทางโบราณคด.ี แผนกวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร รวมมือกับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร, ๒๕๑๗. 

สุรจิตต  จนัทรสาขา.  พงศาวดารเมืองมุกดาหาร.  พิมพเนื่องในงานอุปสมบทของนายสุรจิตต  
จันทรสาขา.  พระนคร : ธนะการพมิพ, ๒๔๙๘. 

สุรพล  ดําริหกุล.  “สังคมขอยขาชวงใชองคพระธาตุพนม.”  เมืองโบราณ  ๑๔, ๓ (กรกฎาคม – 
กันยายน ๒๕๓๑) : ๑๑๗-๑๑๙. 

สุรัตน  วรางครัตน, บรรณาธิการ.  ตาํนานพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับพระยาประจันตประเทศ
ธาน ี(โงนคํา พรหมสาขา ณ สกลนคร). สกลนคร : สกลนครการพมิพ, ๒๕๒๓. 

                  .  “การคาตางแดนของอีสานในอดีต.”  เมืองโบราณ  ๑๐, ๒ (เมษายน-มิถุนายน 
๒๕๒๗). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๘

สุรัตน  วรางครัตน.  การศึกษาเปรียบเทียบประเพณีวฒันธรรมของชาวผูไทย-ชาวโซ (ศึกษาเฉพาะ
กรณีอําเภอพรรณานิคม และอําเภอกุสุมาลย จงัหวัดสกลนคร).  สกลนคร : สถาบัน
ราชภัฏสกลนคร, ๒๕๔๑. 

                  .  ประวัติศาสตรสกลนคร.  สกลนคร : ภาควิชาประวัติศาสตร วิทยาลยัครูสกลนคร, 
๒๕๓๗. 

                  .  เรือนพักอาศยัชาวไทย-เวียดนาม บานทาแร สกลนคร.  สกลนคร : สถาบนัราชภัฏ
สกลนคร, ๒๕๔๒. 

                  .  ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นสกลนคร.  ม.ป.ท., โครงการอีสานเขียว, ๒๕๓๒. 
สุวิทย  ธีรศาศวัต และ ดารารัตน  เมตตารกิานนท.  ประวัติศาสตรอีสาน  หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

จนถงึปจจุบนั.  ขอนแกน : ภาควิชาประวตัิศาสตรและโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๓๖ 

สุวิทย  ธีรศาศวัต, ชอบ  ตีสวนโคก และ สุรัตน  วรางครัตน.  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจใน
ชุมชนลุมแมน้าํสงครามตัง้แต พ.ศ.๒๔๗๕ – ปจจุบัน.  รายงานการวิจัย สํานักงาน
คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ, ๒๕๓๐. 

สุวิทย  ธีรศาศวัต.  ประวัติศาสตรเศรษฐกิจการเมืองไทยตัง้แตรัชสมัยสมเด็จพระเจาตากสนิ
มหาราช ถงึสมัยรัชาาลที่ ๓ (พ.ศ.๒๓๑๐-๒๓๙๔).  ขอนแกน : คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๓๔. 

                  .  ประวัติศาสตรอีสาน พ.ศ.๒๓๒๒-๒๔๘๘.  ขอนแกน : ศูนยวิจยัพหุลักษณสังคมลุม
น้ําโขง มหาวทิยาลยัขอนแกน, ๒๕๔๙. 

สุวิทย  ธีรศาศวัต และคนอื่นๆ.  คูมือแผนที่ประวัติศาสตรอีสาน.  ขอนแกน : สถาบนัวิจัยและ
พัฒนา มหาวทิยาลยัขอนแกน, ๒๕๓๑. 

เสถียร  ลายลกัษณ และคนอื่น ๆ.  “กฎหมายสัสดี (กฎสักเลก).”  ประชุมกฎหมายประจําศก  ๔  
(จ.ศ.๑๑๗๒) : ๘-๑๗. 

                  .  “ประกาศกาํหนดสักเลก.”  ประชุมกฎหมายประจาํศก  ๕      (จ.ศ.๑๒๑๗) : ๑๖๘-
๑๖๙. 

เสนอ  นาระดล.  ประวัติชาวภูไท.  พระนคร : ศึกษาภัณฑพาณิชย, ๒๕๑๖. 
เสาวภา  ภาระพฤต.ิ  “ปญหาการปกครองของไทยในประเทศราชหลวงพระบางและหัวเมืองลาว 

ระหวาง พ.ศ.๒๔๓๑-๒๔๔๖.”  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๙

ประวัติศาสตร บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร, 
๒๕๒๒. 

เสาวลักษณ  กีชานนท, แปลและเรียบเรียง.  หาปในสยาม เลม ๑.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 
๒๕๔๔. 
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๘. วัดจอมมณี (ทา) อ.เมือง จ.หนองคาย ศ. ๒๐๙๘ พระเจาไชยเชษฐา,มารดา 
๙. วัดศรีคูณเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย ศ. ๒๑๐๓ พระเจาไชยเชษฐาธิราช 
๑๐. พระธาตศุรีสองรัก 

(เดิม) อ.ดานซาย จ.เลย ศ. ๒๑๐๓ พระเจาไชยเชษฐาธิราช
และพระมหาจักรพรรติ 

๑๑. วัดถ้ําสวุรรณคูหา 
๑ 

อ.สุวรรณคูหา 
จ.อุดรธาน ี ศ. ๒๑๐๕ พระเจาไชยเชษฐาธิราช 

๑๒. วัดศรีเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย ศ. ๒๑๐๙ พระเจาไชยเชษฐาธิราช 
๑๓. วัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.หนองคาย ศ. ๒๑๑๒ ลูกเจาหมืน่บอน 
๑๔. วัดถ้าํสุวรรณคูหา 

๒ 
อ.สุวรรณคูหา 
จ.อุดรธาน ี ศ. ๒๑๑๕ สุมังคลาโพธิสัตว 

๑๕. วัดผดุงสขุ ๒ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ศ. ๒๑๑๕ พระยาปากเจา 
๑๖. วัดพระงามน้ําโมง 

๒ อ.ทาบอ จ.หนองคาย ศ. - พระวรรัตนธรรมประโชติฯ 

๑๗. วัดโพธิสมภรณ ๑ อ.เมือง จ.อุดรธาน ี พ. ๒๑๒๗ สมเด็จสงครามเจาพันไชย 
๑๘. วัดบานโกม อ.บานผือ จ.อุดรธาน ี ศ. ๒๑๓๔ ศรีภูมิ เวียงจนัทน 
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๑๙. วัดกลางใหญ อ.บานผือ จ.อุดรธาน ี ศ. ๒๑๓๔ พระวรรัตนธรรมประโชติฯ 
๒๐. วัดมุจลินทอาราม 

๑ (ขก. ๘) อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ศ. ๒๑๓๗ พระวรรัตนธรรมประโชติฯ 

๒๑. วัดมุจลินทอาราม 
๒ (ขก. ๑๑) อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ศ. ๒๑๓๙ - 

๒๒. วัดมณีโคตร อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ศ. ๒๑๔๔ พระโพธิวรวงศาธรรมิกราช 

๒๓. วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.หนองคาย ศ. ๒๑๕๑ พระมหาธรรมกิราชฯ 
๒๔. วัดพระธาตุพนม ๒ อ.ธาตพุนม จ.นครพนม ศ. ๒๑๕๗ พระยานครพชิิตราชธาน ี
๒๕. วัดถ้ําสวุรรณคูหา 

๓ 
อ.สุวรรณคูหา จ.
อุดรธาน ี ศ. ๒๑๖๙ พระยาสุรเทพเจา 

๒๖. วัดวิชยัอาราม (ขก.
๙) - ศ. ๒๑๗๑ พระมหาอัครวรราชครู

วินัยธรชิโนรส 
๒๗. วัดเทพมงคล ๑ อ.ทาบอ จ.หนองคาย พ. ๒๑๗๙ นางหมื่นนาหลัก 

๒๘. วัดบานทาวัด อ.เมือง จ.สกลนคร ศ. ๒๑๗๙ พระมหาพรหมเทโว
โพธิสัตว 

๒๙. พิพธิภัณฑ
ขอนแกน - ศ. - พระมหาพรหมเทโว

โพธิสัตว 
๓๐. วัดคงกระพันชาตรี 

๑ 
อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ศ. ๒๑๘๐ พระมหาพรหมเทโว

โพธิสัตว 
๓๑. วัดเทพมงคล ๒ อ.ทาบอ จ.หนองคาย พ. ๒๑๙๑ หญิงเจมิ 
๓๒. วัดเทพมงคล ๓ อ.ทาบอ จ.หนองคาย พ. ๒๑๙๙ หมื่นทพิย 
๓๓. วัดกุมภประดิษฐ อ.ทาบอ จ.หนองคาย พ. - - 
๓๔. วัดโพธิสมภรณ ๒ อ.เมือง จ.อุดรธาน ี พ. ๒๒๐๕ ทาวสมแตทด 
๓๕. วัดโพธิสมภรณ ๓ อ.เมือง จ.อุดรธาน ี พ. ๒๒๐๙ พระอัครวรราชครู 
๓๖. วัดทาแขก อ.เชียงคาน จ.เลย ศ. ๒๒๐๙ - 
๓๗. วัดโพธิสมภรณ ๔ อ.เมือง จ.อุดรธาน ี พ. ๒๒๔๖ - 
๓๘. วัดแกวบวับาน อ.ทาบอ จ.หนองคาย ศ. ๒๒๖๔ พระมหาเถรเจาขํายศ 
๓๙. วัดคงกระพันชาตรี 

๒ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ศ. - - 
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๔๐. วัดพระธาตุบังพวน 
๖ องค 

อ.เมือง จ.หนองคาย พ. 

๒๑๑๘, 
๒๑๕๐, 
๒๑๕๘, 
๒๑๖๗, 
ไมรู ๒. 

- 

๔๑. วัดคงกระพันชาตรี 
๓ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ศ. - ลบเลือนอานไมได 

๔๒. วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ศ. - ลบเลือนอานไมได 
๔๓. วัดบานแร อ.พังโคน จ.สกลนคร ศ. - ลบเลือนอานไมได 
๔๔. วัดศรีเกิด จ.หนองคาย ศ. - ลบเลือนอานไมได 
๔๕. วัดแกงเมอืง อ.เมือง จ.นครพนม ศ. - ลบเลือนอานไมได 
๔๖. ว.ค.สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร ศ. - ลบเลือนอานไดบางสวน 
๔๗. วัดบานเชียงงาม ๒ 
หลัก อ.หนองหาน จ.อุดรธาน ี ศ. - ลบเลือนอานไมได 

 
ที่มา : ธวัช ปณุโณทก, “ศิลาจารึกสมยัไทยลาว : อักษร,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน 
เลมที่ ๑๒ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานกุรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ๒๕๔๒), ๔๒๘๓-
๔๒๘๖. 
 
 
๒. ศิลาจารึกและจารึกฐานพระพุทธรูปสมยัอิทธพิลสยาม 
 

ชื่อจารึก แหลงทีพ่บ  ป ผูสราง 

๑. วัดศรีชมชืน่ อ.นาแก จ.นครพนม พ. ๒๒๘๘, 
๒๓๗๗ - 

๒. พระประทานวัดศรี
เมือง อ.เมือง จ.หนองคาย พ. ๒๓๐๖ พระราชมารดาฯ 

๓. ถ้าํคําอาฮวน อ.เมือง จ.มกุดาหาร พ. ๒๓๓๖ พระมหาธรรมกิราชฯ 
๔. วัดพระธาตุพนม ๓ อ.ธาตพุนม จ.นครพนม ผ. ๒๓๔๙ พระยาจันทสุริยวงศาฯ 
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๕. หอพระแกว 
อ.ศรีเชียงใหม  
จ.หนองคาย ศ. ๒๓๕๓ 

สมเด็จพระมหาธรรมิก
สีหตบูรราชาธริาช 

๖. วัดไตรภูมิ ๑ อ.ทาอุเทน จ.นครพนม ศ. ๒๓๕๗ พระยาหงสาวดี 
๗. หลวงพอนาค วัดโพธิ์
ชัย อ.บานผือ จ.อุดรธาน ี พ. ๒๓๖๑ หัวครูนริสวงศาฯ 

๘. วัดศรีคูณเมือง อ.เชียงคาน จ.เลย ศ. ๒๓๘๐ พระราชครูบุตรดี 
๙. วัดโอกาส อ.เมือง จ.นครพนม พ. ๒๓๘๑ เจาอุปฮาด 
๑๐. วัดไตรภูมิ ๒ อ.ทาอุเทน จ.นครพนม ศ. ๒๓๘๓ พระยาหงสาวดี 
๑๑. วัดทาคก อ.เชียงคาน จ.เลย ศ. ๒๔๑๐ พระศรีอัครราช 
๑๒. วัดพระธาตุพนม ๔ อ.ธาตพุนม จ.นครพนม ศ. ๒๔๔๐ เจาหวัครูจันทรา 

๑๓. ถ้ําอาจารยพา อ.เมือง จ.สกลนคร ศ. ๒๔๔๓ พระมหาสิริธรรมิกราชาธิ
บดีศรีสุทธิวงศ 

๑๔. วัดพระธาตุพนม ๕ อ.ธาตพุนม จ.นครพนม ศ. ๒๔๖๔ เจาหวัครูสีลาภิรัตน, ขุน
พิทกัษพนมเขต 

๑๕. วัดพระธาตุพนม ๖ อ.ธาตพุนม จ.นครพนม ศ. ๒๔๖๖ เจาหวัครูสีลาภิรัตน, ขุน
พิทกัษพนมเขต 

๑๖. วัดศรีคูณเมือง อ.เชียงคาน จ.เลย พ. - - 
 
ที่มา : ธวัช ปณุโณทก, “ศิลาจารึกสมยัไทยลาว : อักษร,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน 
เลมที่ ๑๒ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานกุรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ๒๕๔๒), ๔๒๘๖-
๔๒๘๗. 
 
หมายเหต ุ:  ศ.  หมายถงึ  ศิลาจารึก 

พ.  หมายถงึ  จารึกฐานพระพุทธรูป 
ผ.  หมายถงึ  จารึกแผนดินเผา. 
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ภาคผนวก ข 
 

ตําแหนงอาญาสีข่องเมืองในแองสกลนคร พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖ 
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ภาคผนวก ข 
 

ตําแหนงอาญาสีข่องเมืองในแองสกลนคร พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖ 
 
เมืองหนองคาย 

 
ผูไดรับแตงตั้งใหเปนเจาเมืองคนแรก คือ ทาวสุวอธรรมา (บุญมา) บุตรของอุปราช 

(นาจะเปนอัครราช) เมืองยโสธร ผูมีเชื้อสายฝายพระวอพระตา๑ ทาวสุวอฯ เปนกาํลังสนับสนนุ
สําคัญของฝายสยามเมื่อครั้งสงครามเจาอนุวงศ มีความดีความชอบจึงไดรับการแตงตั้งใหเปนเจา
เมืองหนองคาย ในที่ “พระปทุมเทวาภิบาล” (บุญมา) (พ.ศ.๒๓๗๑-๒๓๙๕) 

ในชวงแรกของการตั้งเมือง ผูคนยังตืน่ตระหนกตอศึกสงครามพากันอพยพหลบหนี
เปนจํานวนมาก เมื่อต้ังบานหนองไผข้ึนเปนเมืองหนองคายแลว บรรดาเมืองเกาตัง้แตสมัยลานชาง 
อาทิ เมืองพานพราว เมืองเวียงคกุ เมืองปะโค ถูกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของเมืองหนองคาย สวน
บานโพนแพนหรือเมืองปากหวยหลวงเดิมนั้น ไดรับการแตงตั้งใหเปนเมืองโพนพิสัยตางหาก เมื่อ
บานเมืองสงบรมเย็นแลวประชาชนไดกลับเขามาตั้งชุมชน สรางบานแปงเมือง สงผลใหเมือง
หนองคายเจริญเติบโตขึ้นตามลําดับ 

สมัยพระปทุมเทวาภิบาล (บุญมา) เปนเจาเมือง เปนชวงของการฟนฟูบานเมือง มี
ความพยายามเกลี้ยกลอม และกวาดตอนผูคนใหกลับมาตั้งบานเรือน และพยายามบทบาทความ
เปนผูนาํของกลุมเมืองในแองสกลนครของเมืองหนองคายดวย  

เมืองหนองคายในสมัยพระปทุมเทวาภิบาล (บุญมา) ใชระบบการปกครองตามระบบ
อาญาสี่ ซึง่เปนธรรมเนยีมเดิมตามอยางสมัยลานชาง มีความพยายามตีความวาเมืองหนองคาย
นาจะมีสถานภาพเปนประเทศราชแทนเวยีงจนัทน และพระปทมุเทวาภิบาล (บุญมา) นาจะไดเปน
เจาประเทศราชหนองคาย แตขณะนี้ยังไมพบหลกัฐานที่สามารถยนืยันได เพราะประเทศราชของ
สยามทางหวัเมืองลาวฝายตะวันออกนอกจากเมืองหลวงพระบางและจําปาศักดิ ์ ซึ่งเปนศูนยกลาง
ของอาณาจักรลานชางเดิมแลว เมืองในที่ราบสูงโคราชที่พบวาเคยมีสถานะเปนประเทศราช คือ 
เมืองอุบลราชธานีและเมืองสุวรรณภูมิ (ในเขตจังหวัดรอยเอ็ด) สวนประเทศราชเวยีงจนัทนเมื่อถกู

                                                 
๑ ทาวสุวอฯ เปนหลานพระวิชัยราชสุริยวงศขัตติยราช (ทาวหนา) เจาเมืองจําปาศักดิ์, พ.ศ.

๒๓๓๔) ทาวหนาเปนบุตรพระตา เดิมเปนหัวหนาชุมชนบานสิงหทา (เมืองยโสธร) มีความชอบครั้งปราบจลาจล
อายเซียงแกวเขาโอง. 
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ทําลายแลวไมปรากฏหลักฐานวา ราชสํานักสยามไดแตงตั้งเมืองใดเปนแทน เมืองหนองคายเปน
แคหัวเมืองเอกชั้นนอก นัน่หมายความวาบริเวณแองสกลนครและลุมน้ําโขงในเขตของเวียงจันทน
นั้นไมมเีมืองประเทศราชอีกเลย 

ในสมัยนี้และตอเนื่องมาอีกในชวงกอนการปฏิรูปการปกครองและยกเลิกระบบอาญา
ส่ี ราชบุตรเมืองหนองคายไดปกครองดูแลเมืองเวียงจันทนดวย โดยมีตําแหนงเปนเจาเมือง 
“จันทบุรี” จนกระทั่ง พ.ศ.๒๔๓๖ เมือ่ดินแดนฝงซายแมน้าํโขงถกูฝร่ังเศสยึดครองจึงไดยกเลกิ
ตําแหนงดังกลาวนี้ และราชบุตรเมืองหนองคายคนสดุทายที่ไดไปครองเปนเจาเมอืงจันทบุรี คอื 
พระกุประดิษฐบดี (ชาลี หรือ สาลี) ซึง่ตอมาไดเปนเจาเมืองทาบอ (เกลือ) คนแรกนัน่เอง 

เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๕๒ พระปทมุเทวาภิบาล (บุญมา) ถึงแกอนิจกรรม ทาวเคน อุปฮาด จงึ
ไดรับพระราชทานโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงเจาเมืองแทน เปนทีพ่ระปทุมเทวาภบิาล (ทาวเคน) 
เอกสารบางฉบับ อาทิ ประวัติศาสตรอีสานของ เติม วิภาคยพจนกิจ กลาววา ทาวเคนเปนบุตรทาว
สุวอธรรมมา (บุญมา) แตยังไมสามารถยืนยันไดชัดเจนนกั มีแตหลักฐานเพยีงวา ทาวเคนเปนราช
บุตร (ตําแหนง) จากเมืองยโสธรเทานัน้ ในเอกสารแผนเมืองระบุวา...  

 
“...ศักราชได ๑๒๑๖ (พ.ศ.๒๓๙๗) ปกาบยี (ขาล) เดือน ๔ ขึ้น ๑๑ ค่ํา วัน

อังคาร เจาราชบุตรบานสิงโคกผูเปนอุปฮาด (เมืองหนองคาย) ขึ้นนั่ง (ครอง) เมืองหนองคาย
ม้ือ (วัน) นั้น...” 

 
พระปทมุเทวาภิบาล (ทาวเคน) ปกครองเมืองหนองคายในฐานะเมืองหลกัของหัว

เมืองลาวฝายเหนือหรือลาวพวน ดูแลหวัเมืองทัง้สองฝงของแมน้าํโขง จนกระทั่งถึงชวงเวลาของ
การปฏิรูปการปกครองและเสียดินแดนลาวฝงซายใหแกอาณานิคมฝร่ังเศสเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๖ 
บทบาทและอาํนาจของเจาเมืองจึงลดลง โดยมีสถานะเปนเพียงที่ปรึกษาของขาหลวงใหญ (กรม
หมื่นประจักษศิลปาคม) ในที ่ “พระยาวฒุาธิคุณวิบูลยศักดิ์อัครสริุนทรมหินทรภักดี” แลวใหทาว
เสือ บุตรชายซึ่งไดไปเปนเจาเมืองจนัทบุรี (เวยีงจนัทน) กลับเขามาดาํรงตําแหนงพระปทุมเทวาภิ
บาล แทนบิดา  

                                                 
๒ ในเอกสารทองถิ่น(แผนเมือง) ระบุวา “...ศักราชได ๑๒๑๔ (พ.ศ.๒๓๙๕) ปเตาไจ (ชวด) เดือน 

๕ ขึ้น ๑๑ ค่ํา วันอาทิตย ยามกองงาย (๓ โมงเชา) เจาสุวรวงศา ผูเปนพระปทุมเทวาภิบาลเจาเมืองหนองคาย
นิพพาน ม้ือ (วัน) นั้นแล...” ตอมาเมื่อศักราชได ๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) จึงไดเผาศพ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๖

พระปทมุเทวาภิบาล (ทาวเคน) ดํารงตําแหนงเจาเมืองหนองคายยาวนานถงึ ๕๔ ป 
ไมพบหลกัฐานวาถงึแกอนิจกรรมเมื่อใด แตนาจะเปนหลังจาก พ.ศ.๒๔๓๕ มาแลว ในสมยัของ
ทานตองนําเมอืงหนองคายและเมืองในแองสกลนครเขารวมกับกองทพัสยามในสงครามการปราบ
ฮอดวยทกุครั้ง กลาวคือ กับพระยามหาอํามาตย ๑ คร้ัง กับพระยาราชวรานกุูล ๒ คร้ัง และกับกรม
หมื่นประจักษศิลปาคมอีก ๑ คร้ัง ทาํใหทานมีความดีความชอบมาก พระวิภาคภูวดล (McCarthy) 
ไดบันทึกเกี่ยวกับเจาเมืองหนองคายทานนี้ไววา “... เจาเมืองหนองคายอายุราว ๖๐ ป ตาบอด 
ไดรับตําแหนงนี้เปนรางวัลทีม่ีความจงรักภกัดีตอฝายกรุงเทพฯ เมื่อเกิดกบฏเวียงจันทนเมื่อครั้ง
นั้น... “๓ และเมื่อเอเตียน แอมอนิเย (Mission Étienne Aymonier) เดินทางเขามาสํารวจถงึเมือง
หนองคาย ใน พ.ศ.๒๔๒๗ ไดบันทกึกลาวถงึพระปทมุเทวาภิบาล (ทาวเคน) เจาเมืองวา “...เจา
เมืองทานนี้ดูชราภาพมาก สายตาไมดี ...เจาเมืองมีปญหากบัพวกพอคาพมา...”๔ 

 
ตําแหนงคณะอาญาสี่ของเมอืงหนองคาย มีดังนี ้
 
๑.พระปทมุเทวาภิบาล (สุวอธรรมมา, บญุมา) (พ.ศ.๒๓๗๑-๒๓๙๕) 
อุปฮาด (ทาวเคน) ราชบุตรเมืองยโสธร๕ 
ราชวงศ ทาวพิมพ (นองพระปทุมฯ) 
ราชบุตร ทาวบิตา (หลานพระปทมุฯ) 
 
๒. พระปทมุเทวาภิบาล (ทาวเคน) (พ.ศ.๒๓๙๗-๒๔๕๑ ?) 
อุปอาด ทาวพิมพ ? 
ราชวงศ ทาวบิตา ? 
ราชบุตร ทาวเสือ (บุตรเจาเมือง) 

 
 

                                                 
๓ พระวิภาคภูวดล, บันทึกการสํารวจและบุกเบิกในแดนสยาม, ๔๖.  
๔ ทองสมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต, แปล, บันทึกการเดินทางในลาว, ภาคหนึ่ง พ.ศ.

๒๔๓๘, ๑๖๙. 
๕
 ในแผนเมือง หรือ “พงศาวดารยอเมืองเวียงจันทน” เรียกวา “ราชบุตรบานสิงหโคก,” บานสิงห

โคกสิงหทา หมายถึง ชุมชนของเมืองยโสธร. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๗

เมืองนครพนม๖ 
 

แตเดิมนั้นตําแหนงเจาเมืองนครพนม คือ พระบรมราชา มีมาตัง้แตสมยัลานชาง๗ เจา
เมืองนครพนมในตําแหนงนีค้นสุดทาย คอื พระบรมราชา (มงั) (พ.ศ.๒๓๔๘-๒๓๗๐) เมื่อเกิด
สงครามเจาอนุวงศ (พ.ศ.๒๓๖๙-๒๓๗๐) จงึถูกถอดจากตําแหนงเพราะเขาขางฝายเวียงจนัทน 
หลังจากนั้นราชสํานกัสยามจึงใหพระสุนทรราชวงศา (ทาวฝาย) เจาเมืองยโสธรขึน้มาดูแลเมือง
นครพนมอยูระยะหนึง่ ระหวาง พ.ศ.๒๓๗๑-๒๓๙๗ ในระยะเวลาการเกลี้ยกลอมผูคนใหเขามาตั้ง
ถิ่นฐานในแองสกลนครหลงัสงครามเจาอนุวงศ กลุมชาวเมืองนครพนมและกรมการเมืองดั้งเดิมที่
หนีขามไปอยูฝงซายไดอพยพกลับเขามาสวามิภักดิ ์ เมือ่ พ.ศ.๒๓๘๑ จงึโปรดเกลาฯ แตงตัง้
กรมการเมืองนครพนมชุดเดิมซึ่งเปนลูกหลานของพระบรมราชาใหปกครองเมืองตอไป แตได
เปลี่ยนราชทนินามเจาเมืองนครพนมเสียใหมเปน พระพนมนครานุรักษฯ ตั้งแต พ.ศ.๒๓๙๗ ดงันี ้

 
๑. พระพนมนครานุรักษฯ (จนัโท) บุตรพระบรมราชา (สุตตา) นองพระบรมราชา (มัง) 

(พ.ศ.๒๓๙๗-๒๔๑๐)๘ 
อุปฮาด (ทาวอรรคราช) บุตรพระบรมราชา (มัง) หรือ (อุนเมือง) ? 
ราชวงศ (ทาวโถง) บุตรพระบรมราชา (มงั) 
ราชบุตร (ทาวเลาคํา) บุตรพระบรมราชา (มัง) 
 
๒. พระพนมนครานุรักษฯ (ทาวอรรคราช) (พ.ศ.๒๔๑๑-๒๔๑๔)๙  
อุปฮาด (ทาวเลาคํา) นองเจาเมือง 
ราชวงศ (ทาวสนีวน) นองเจาเมือง 
ราชบุตร (ทาวจันทชมพู) หลานเจาเมือง 
 

                                                 
๖ เรียบเรียงจาก “พระพนมนครานุรักษ (เจาเมืองนครพนม),” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาค

อีสาน เลม ๙ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ๒๕๔๒), ๒๙๐๘-๒๙๑๒. 
๗ สิทธิพร ณ นครพนม, “ราชวงศเวียงจันทนที่คิดวาสูญส้ิน,” ศิลปวัฒนธรรม ๑๕, ๕ (มีนาคม 

๒๕๓๗) : ๑๔๐-๑๔๖. 
๘ ราชทินนามเต็มวา พระพนมนครานุรักษาธิบดี ศรีโคตรบูรหลวง 
๙ โปรดเกลาฯ แตงตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๓ ลาชาเพราะติดงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัว ราชทินนามเต็มวา พระพนมนครานุรักษ สิทธิศักดิ์เทพฤายศ ทศบุรีศรีโคตรบูรหลวง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๘

๓. พระพนมนครานุรักษฯ (ทาวเลาคาํ) (พ.ศ.๒๔๑๕-๒๔๒๓) 
อุปฮาด (ทาวสนีวน) นองเจาเมือง 
ราชวงศ (ทาวบุญมาก) 
ราชบุตร (ทาววรบุตรภักดี) 
 
๔. พระพนมนครานุรักษฯ (ทาวบุญมาก) (พ.ศ.๒๔๒๔-๒๔๓๒) 
อุปฮาด (บุญจันทร) บตุรพระบรมราชา (มงั) 
ราชวงศ (ทองคํา) บุตรพระพนมนครานุรักษฯ (เลาคํา) 
ราชบุตร (ทาวสหีบุตร, ทองทิพย) บุตรพระพนมนครานุรักษฯ (ทาวบุญมาก) 
 
๕. พระพนมนครานุรักษฯ (ทาวทองทิพย) (พ.ศ.๒๔๓๓-๒๔๔๐) รักษาราชการเจา

เมือง  
รักษาราชการอุปฮาด  (ทาวศรีวชิัย) บุตรพระพนมนครานุรักษฯ (บุญมาก) 
รักษาราชการราชวงศ (ทาวราชภักดี, กา) 
รักษาราชการราชบุตร (ทาวสุริยะ, โกะ) 
 

เมืองสกลนคร๑๐ 
 
๑. พระยาประเทศธาน ี(คํา) (พ.ศ.๒๓๘๑-๒๔๑๙)๑๑ บุตรอุปฮาดพระนาคี (ทาวกิ่งหง

สา) เมืองมหาชัยกองแกว 
อุปฮาด ราชวงศเมืองกาฬสนิธุมาเปนอุปฮาดเมืองสกลนคร๑๒ 
ราชวงศ (ทาวอนิ) บุตรอุปฮาด (กิง่หงสา) 
ราชบุตร ราชบุตรเมืองกาฬสนิธุมาเปนราชบุตรเมืองสกลนคร 

                                                 
๑๐ เรียบเรียงจาก สุรัตน วรางครัตน, บรรณาธิการ, ตํานานพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับพระยา

ประจันตประเทศธานี (โงนคํา พรหมสาขา ณ สกลนคร) (สกลนคร : สกลนครการพิมพ, ๒๕๒๓),๑๔-๒๔ ; สุรัตน 
วรางครัตน, ประวัติศาสตรสกลนคร (สกลนคร : ภาควิชาประวัติศาสตร วิทยาลัยครูสกลนคร, ๒๕๓๗), ๘๘-๙๐. 

๑๑ ชาวเมืองสกลนครเรียกวา “อาญาหรืออัญญาหลวงองคเฒา” 
๑๒ อุปฮาดรับราชการได ๑๓ ป ถึงแกกรรม และราชบุตรจึงกลับไปอยูเมืองกาฬสินธุ พ.ศ.๒๓๙๓ 

โปรดเกลาฯ ใหทาวโถง บุตรพระพรหมอาสา (จุลนี) เจาเมืองมหาชัยกองแกว เปนอุปฮาด (โถง) และใหทาวเหม็น
นองชายทาวโถงเปน ราชบุตร (เหม็น) แทนตอมา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๙

 
๒. พระยาประจันตประเทศธาน ี(ปด) (พ.ศ.๒๔๑๙-๒๔๒๗)๑๓ บุตรอุปฮาดตีเจา (ทาว

คําสาย) เมืองมหาชยักองแกว 
อุปฮาด (โงนคํา) (ตั้งแต พ.ศ.๒๔๒๐) 
ราชวงศ (ทาวฟอง) บุตรพระยาประเทศธานี (คํา) (ตั้งแต พ.ศ.๒๔๒๐) 
ราชบุตร (ทาวจูม) บุตรอุปฮาด (โถง) 
 
๓. พระยาประจันตประเทศธานี (โงนคาํ) (พ.ศ.๒๔๒๗-๒๔๖๖)๑๔ บุตรราชวงศ 

(อินทร) สายอุปฮาดพระนาคี (ทาวกิง่หงสา) เมืองมหาชยักองแกว 
อุปฮาด (ทาวฟอง) (ตั้งแต พ.ศ.๒๔๓๓) 
ราชวงศ (ทาวจูม) ตั้งแต พ.ศ.๒๔๓๓ 
ราชบุตร (ทาวเมฆ) บุตรราชวงศ (อิน) ตั้งแต พ.ศ.๒๔๓๒ 
 

เมืองมุกดาหาร๑๕ 
 
๑. พระยาจนัทรศรีโสราชอุปราชามนัฑาตุราช (เจากินรี) (พ.ศ.๒๓๑๓-๒๓๔๗) 
อุปฮาด (ทาวกิ่ง) บุตรเจาเมือง (เจากนิรี) 
ราชวงศ (ทาวอุน) บุตรเจาเมือง 
ราชบุตร (ทาวซุ) บุตรเจาเมือง 
 
๒. พระจันทสริุยะวงศ (กิ่ง) (พ.ศ.๒๓๔๘-๒๓๘๓) 
อุปฮาด (ทาวอุน) 

                                                 
๑๓ ชาวเมืองสกลนครเรียกวา “อาญาหลวงองคกลาง” โปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนทางการ พ.ศ.

๒๔๒๑ 
๑๔ ชาวเมืองสกลนครเรียกวา “อาญาหลวงหรือเจาคุณจันต” โปรดเกลาฯ แตงตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๐ 

จาก พ.ศ.๒๔๓๐-๒๔๓๕ เปนตําแหนงเจาเมือง ตั้งแต พ.ศ.๒๔๓๕-๒๔๖๖ เปนผูวาราชการเมือง 
๑๕ เรียบเรียงจาก พระยาศศิวงษประวัติจางวาง (เมฆ จันทรสาขา), “คําใหการประวัติเมือง

มุกดาหาร,” เพื่อกราบทูลพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงประจักษศิลปาคม ขาหลวงตางพระองค สําเร็จราชการ
มณฑลลาวพวน (พ.ศ.๒๔๓๔-๒๔๔๒) สําเนาเอกสารตัวอักษรไทยนอยเปนของคุณสุรจิตต จันทรสาขา อานโดย 
อาจารยบุญมาก สะแกนอก กรมศิลปากร เม่ือวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๐

ราชวงศ (ทาวซุ) 
ราชบุตร (ทาวแผน) 
 
๓. พระจันทสริุยะวงศ (ทาวพรหม) (พ.ศ.๒๓๘๔-๒๔๐๕) 
อุปฮาด (ทาวคาํ) นองเจาเมือง 
ราชวงศ (ทาวสุราช) 
ราชบุตร (ทาวจีน) บุตรเจาเมือง (กิง่) 
 
๔. เจาจนัทรเทพสุริยวงษดํารงทรศรีมหาราธิบดี๑๖ (เจาหนู) (ราชวงศเวยีงจนัทน บุตร

ของเจาอุปราช (ติสสะ) เปนหลานของเจาอนวุงศ) (พ.ศ.๒๔๐๘-๒๔๑๑) 
อุปฮาด (ทาวจีน) 
ราชวงศ (ทาววีละ) บุตรเจาจันทรเทพฯ เจาเมือง 
ราชบุตร (ทาวแถง) บุตรพระจันทสุริยะวงศ (ทาวพรหม) 
 
๕. พระจันทรสุริยวงษฯ (คํา) (พ.ศ.๒๔๑๓-๒๔๒๐) 
อุปฮาด (แถง) 
ราชวงศ (ทาวเฮา) บุตรเขยเจากนิรี 
ราชบุตร (ทาวเล)  
 
๖. พระจนัทรสุริยวงษฯ (ทาวเฮา) (พ.ศ.๒๔๒๑-๒๔๓๐) 
อุปฮาด (ทาวเล) 
ราชวงศ (ทาวเสือ) บุตรเจาเมือง (คํา) 
ราชบุตร (ทาวเมฆ) บุตรอุปฮาด (แถง) 
 
๗. พระจันทรเทพสุริยวงษฯ (เมฆ)๑๗ (พ.ศ.๒๔๓๑-๒๔๔๐) 

                                                 
๑๖ นาจะเปน เจาจันทรเทพสุริยวงศดํารงรัฐสีมามุกดาหาราธิบดี 
๑๗ เมื่อยายศูนยบัญชาการหัวเมืองลาวพวนจากเมืองหนองคายมาที่บานหมากแขง พ.ศ.๒๔๓๖ 

จึงโปรดเกลาฯ ใหเจาจันทรเทพสุริยวงษฯ (เมฆ) เปนพระยาศศิวงษประวัติจางวาง และใหราชวงศ (แสง) เปน
พระจันทรเทพสุริยวงษา ผูวาราชการเมือง ใหราชบุตร (แปน) เปนราชวงศ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๑

อุปฮาด (ทาวเสริม) นองเจาเมือง (เมฆ) 
ราชวงศ (ทาวแสง) บุตรเจาเมือง (เมฆ) 
ราชบุตร (ทาวแปน) หลานเจาเมือง (คํา) 
 

เมืองทาอุเทน 
 
๑. พระศรีวรราช (ทาวปทุม) พ.ศ.๒๓๗๗-๒๔๐๙๑๘  
อุปฮาด (ทาววังคฮาด) 
ราชวงศ (ทาวศรีสุราช) เมืองหลวงปงุเลง 
ราชบุตร (ทาวพรหมา) 
 
๒. พระศรีวรราช (เจาดวงจนัทร) พ.ศ.๒๔๑๑-๒๔๑๒ เปนบุตรเจาจันทรเทพฯ (เจา

หนู) เจาเมืองมุกดาหาร๑๙  
อุปฮาด (ทาววังคฮาด) ถงึแกกรรมพรอมเจาเมือง (ทาวปทุม) ตั้งแต พ.ศ.๒๔๐๙ 

ตําแหนงวาง 
ราชวงศ (ทาวศรีสุราช) 
ราชบุตร (ทาวพรหมา) 
 
๓. พระศรีวรราช (พรหมา) พ.ศ.๒๔๑๓-๒๔๑๖๒๐  
อุปฮาค (ทาวพระพรหม) 
ราชวงศ (ทาวคาํกอน) 
ราชบุตร (ทาวบุญมาก) บุตรพระศรีวรราช (ทาวปทมุ) 
 
๔. พระศรีวรราช (บุญมาก) พ.ศ.๒๔๒๑-๒๔๔๙๒๑ 

                                                 
๑๘ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๓๐ (พ.ศ.๒๔๑๑) เลขที่ ๖๐. 
๑๙ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๓๐ (พ.ศ.๒๔๑๑) เลขที่ ๑๐๖.และ 

สํานักหอสมุดแหงชาติ, เอกสาร ร.๕ สบ. ๒.๒๒ ร.ศ.๘๗-๙๕. 
๒๐ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสาร ร.๕ มท. เลม ๘, จ.ศ.๑๒๓๖ (พ.ศ.๒๔๑๗). 
๒๑ สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสาร ร.๕ มท. เลม ๑๕, จ.ศ.๑๒๔๐ หนา ๑๔๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๒

อุปฮาด (ทาวคาํกอน) 
ราชวงศ (ทาวสทุธิสาร, สาย) 
ราชบุตร (ทาวพรหม) 
 

เมืองกุสุมาลยมณฑล 
 
๑. หลวงอรัญอาสา (เพี้ยเมอืงสูง) พ.ศ.๒๓๘๗-๒๔๑๙ 
อุปฮาด ราชวงศ และราชบตุร ไมปรากฏหลักฐาน 
 
๒. พระอรัญอาสา (ทาวกิ่ง) พ.ศ.๒๔๑๙-๒๔๖๗ เปนบตุรหลวงอรัญอาสา (เพี้ยเมอืง

สูง) 
อุปฮาด ราชวงศ และราชบตุร ไมปรากฏหลักฐาน 
 

เมืองเรณูนคร 
 

๑. พระแกวโกมล (ทาวสาย) (พ.ศ.๒๓๘๗-๒๔๐๕) 
อุปฮาด ทาวบุตร (พี่เขยเจาเมือง, สาย) 
ราชวงศ ทาวไพ 
ราชบุตร ทาวอินทิสาร (พี่เขยทาวสาย) 
 
๒. พระแกวโกมล (ทาวไพ) (พ.ศ.๒๔๐๖-๒๔๓๐) 
อุปฮาด ทาวอินทิสาร 
ราชวงศ ไมทราบ 
ราชบุตร ทาวโพธิสาร, สิงห (ลูกทาวอินทิสาร) 
 
๓. พระแกวโกมล (ทาวสงิห) (พ.ศ.๒๔๓๑-๒๔๓๗) 
ตําแหนงอุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร ไมทราบ 
 
๔. พระแกวโกมล (พิมพสอน) (พ.ศ.๒๔๓๘-๒๔๓๙) 
ตําแหนงอุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร ไมทราบ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๓

เมืองไชยบุร ี
 

๑. พระไชยราชวงศา (แสน, เสน) (พ.ศ.๒๓๘๑-๒๓๘๘) 
อุปฮาด ทาวไชย (กรมการจากเมืองยโสธร) 
ราชวงศ ทาวขัตติยะ (กรมการจากเมืองอุบลราชธานี) 
ราชบุตร ทาวสีลา (บุตรเจาเมือง) 
 
๒. พระไชยราชวงศา (ไชย) (พ.ศ.๒๓๘๙-๒๔๐๗) 
ตําแหนงอุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร ไมทราบ 
 
๓. พระไชยราชวงศา (จันทรเพ็ง) (พ.ศ.๒๔๐๘-๒๔๑๓) 
ตําแหนงอุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร ไมทราบ 
 
๔. พระไชยราชวงศา (ข้ี) (พ.ศ.๒๔๑๔-๒๔๓๕) 
ตําแหนงอุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร ไมทราบ 
 
๕. พระไชยราชวงศา (ปาน) (พ.ศ.๒๔๓๖-๒๔๔๙) 
ตําแหนงอุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร ไมทราบ 
 

เมืองเลย 
 

๑. หลวงศรีสงคราม (ทาวคําแสน) (พ.ศ.๒๓๙๖-?) 
ตําแหนงอุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร ไมทราบ 
 
๒. หลวงศรีสงคราม (คําเหงา) นองทาวคาํแสน)  
ตําแหนงอุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร ไมทราบ 
 
๓. พระศรีสงคราม (หลวงราชภักดี) (พ.ศ.๒๔๑๙-?) 
ตําแหนงอุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร ไมทราบ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๔

เมืองกุมุทาสยั, กมุทาสัย (หนองบัวลาํภู) 
 
๑. พระวิชโยคมกมุทเขตร (? -๒๔๑๗) ข้ึนเมืองหนองคาย 
ตําแหนงอุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร ไมทราบ 
 
๒. พระวิชโยคมกมุทเขตร (จันทกุมาร) เปนบุตรราชวงศคนเกา ในสมัยนี้เรียกชื่อวา

เมืองกมทุาสัยบุรีรมย 
ตําแหนงอุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร ไมทราบ 
 

เมืองพรรณานิคม 
 

๑. พระเสนาณรงค (ทาวโฮงกลาง) 
อุปฮาด (ทาวราชวงศ) 
ราชวงศ ทาวนวน 
ราชบุตร เพี้ยผานคีรี 
 
๒. พระเสนาณรงค (ทาวสวุรรณ) เปนผูวาราชการเมือง 
ตําแหนงอุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร ไมทราบ 
 

เมืองวารชิภมูิ 
 
๑. พระสุรินทรบริรักษ (ทาวราชนกิูล) 
ตําแหนงอุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร ไมทราบ 
 
๒. พระสุรินทรบริรักษ (ทาวสุพรหม) (พ.ศ.๒๔๒๐- ? ) ข้ึนเมืองหนองหาน 
ตําแหนงอุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร ไมทราบ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๕

เมืองวานรนวิาส 
 

๑. หลวงประชาราษฎรรักษา (จารยคํา) (พ.ศ.๒๔๐๐-?) 
ตําแหนงอัครฮาด อัครวงศ อัครบุตร ไมทราบ 
 
๒. หลวงประชาราษฎรรักษา (ทาวจารยโสม) (พ.ศ.๒๔๐๔-?) 
อัครฮาด ทาวโพธิสาร 
อัครวงศ และอัครบุตรหรือวรบุตร ไมทราบ 
 
๓. พระประชาราษฎรรักษา (ฉิม) (พ.ศ.๒๔๓๖-?) เปนผูวาราชการเมือง 
ตําแหนงอัครฮาด อัครวงศ อัครบุตร ไมทราบ 
 

เมืองอากาศอํานวย 
 

๑.หลวงพลานกุูล หรือ ผลานุกูล (ทาวศรีสุราช) (พ.ศ.๒๓๙๖-?) 
อัครฮาด ไมทราบ 
อัครวงศ ทาวจันทนาม 
อัครบุตร หรือวรบุตร  ทาวนามโคตร 
 
๒. หลวงผลานุกูล (ทาวติวซอย) (พ.ศ.๒๔๐๐-?) 
ตําแหนงอัครฮาด อัครวงศ อัครบุตร ไมทราบ 
 
๓. หลวงผลานุกูล (อุดทา) เปนผูวาราชการเมืองตามพระราชบญัญัติการปกครอง

ทองที่ ร.ศ.๑๑๗ (พ.ศ.๒๔๔๑) 
ตําแหนงอัครฮาด อัครวงศ อัครบุตร ไมทราบ 
 

เมืองกุมภวาป 
 

๑. พระวรฤทธลืิอไชย (เดิมเปนอุปฮาดเมอืงหนองคาย) (พ.ศ.๒๔๒๑-?) 
ข้ึนเมืองหนองคายสมัยพระปทุมเทวาภิบาล (เคน) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๖

 
เมืองหนองสงู๒๒ 

 
๑. พระไกสรราช (สีหนาม, สิงห) (พ.ศ.๒๓๘๗-๒๔๔๒) เคยเปนเจาเมืองคําออ 
อุปฮาด เพี้ยเมืองแสน ,เมืองวัง 
ราชวงศ ทาวราชอาต (นองทาวสีหนาม) 
ราชบุตร ทาวอุปคุต, เมอืงวัง 
 
๒. พระไกสรราช (ลุน) (พ.ศ.๒๔๒๒-?) 
ตําแหนงอุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร ไมทราบ 
 
๓. พระไกสรราช (ทาวราชอาต) (?) 
ตําแหนงอุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร ไมทราบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๒๒ สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) เลขที่ ๓๓, “ราง

สารตราเจาพระยาจักรีฯ ถึงเมืองมุกดาหาร เร่ืองตั้งเมืองหนองสูงและกรมการ.” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

เรื่องยายที่พกัขาหลวงลาวพวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๘

ภาคผนวก ค 
 

เรื่องยายที่พกัขาหลวงลาวพวน 
 

(หนังสือกระทรวงมหาดไทย) 
 

๑. กรมหมืน่ประจักษศิลปาคม๒๓ บอกมาวา ตามความที่โปรดเกลาฯ ใหชี้แจงตําบล
บานเดื่อหมากแคง ซึง่กรมหมื่นประจักษจะไดไปตั้งที่พกัอยูนัน้ ประโยชนของตาํบลนี้ คือ 

(๑) ถาฝร่ังเศสคิดจะขามมาจับฟากขางนี้แลว คงจะมาจับเมืองหนองคายกอน
เพราะเปนเมืองบริบูรณ ถามาจับหนองคายแลวจะไดมาโตทันเวลา 

(๒) บานนี้ระยะทางกึง่กลางที่จะไปมาบังคบัราชการเขตรลาวพวนไดตลอด 
(๓) โทรเลขในแขวงลาวพวนตองมารวมในบานนี้ทัง้สิน้ 
(๔) เสบียงอาหารแตกอนมา เขาที่จะเลีย้งไพรพลนั้น ดวยเมืองลาวหาไดเก็บคานาไม 

เก็บแตหางเขามาพรรณเขาปลูกขึ้นฉางไว ถามีขาหลวงฤากองทพัก็ตองจายเลีย้งขาหลวงแล
กองทพั ถาส้ินเขาคงฉางแลว จึงตองจายเงนิหลวงจัดซื้อเพิ่มเติม ถาขาหลวงตัง้อยูเมืองนอยๆ เขา
ไมพอก็ตองจดัซื้อ ไมไดไปขนเขาเมืองอื่นมาเจือจาน ที่ตําบลบานนี้เปนบานอยูระหวางเมอืง
หนองคาย เมอืงหนองหาร ขอนแกน เมืองกุมภวาป เมอืงกมทุาไสย จะไดใชเสบียงเมืองเหลานี้ ไม
ตองออกเงนิหลวงใหเปลืองพระราชทรัพย 

(๕) เมืองสกลนครแมวาจะเปนที่ภูมถิานใหญโตก็จริง แตในปนี้น้าํทวมเสบียงอาหาร
เสียสิ้น ถาจะยกกองขาหลวงไปตั้งก็จะตองเสียเงินมาก แลจะไมมีที่ซือ้เขาดวย อนึง่ระยะทางโทร
เลขตั้งแตกรุงเทพฯ ข้ึนไปหนองคายอยางเร็ว ๘ วัน อยางชา  ๑๒ วนั ถาที่เมืองสกลนครโทรเลข
จะตองอยางเรว็ ๑๔ วัน อยางชา ๑๘ วนั 

(๖) ไดคิดดูในตําบลนี้ก็อยูนอก ๒๕ กิโลมเิตอรตามแผนที่ฝร่ังเศสซึง่ ม. ปาวี เปนผูทาํ
สงพระราชทานขึ้นไป บานนี้อยูในอายนัตเหนือ ๑๗ องษา ๒๗ นาที อายามตวนัออกของปารีศ 
๑๐๐ องษา ๒๒ นาที แตที่จะพูดกับอายฝร่ังเศสเปนมนุษยดื้อๆ ดานๆ ปราศจากความอายแลวก็
คงจะทาํใหขุนเคืองฝาลอองธุลีพระบาทได จึงปฤกษาตกลงกนัวาควรจะไปตั้งที่บานน้ําฆอง เมือง
กุมภวาปดกีวา คงจะไดประโยชนเหมือนกบับานเดื่อหมากแคงทุกอยาง 

                                                 
๒๓ พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงประจักษศิลปาคม. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๙

กรมหมืน่ดํารง๒๔ ทรงตอบไปวา ตามพระดําริหกรมประหมืน่ประจักษที่จะเลื่อนไปตั้ง
ที่บานน้าํฆองเพื่อไมใหฝร่ังเศสทักทวงไดในภายนานั้น ที่บานเดื่อหมากแคงก็อยูนอก ๖๒๕ เสน
แลว แตจะทรงดําริหเลือกที่อ่ืนก็ตาม การเรื่องนี้แลวแตกรมหมืน่ประจักษจะทรงเลือกหา เพราะ
ทรงทราบทองที่ดีอยูแลว กรมหมืน่ดํารงไมสามารถจะมพีระดําริหใหดกีวาได 

 
๒. กรมหมืน่ประจักษโทระเลขมาวา ไดยกออกจากเมืองหนองคายในวนัที่ ๑๖ 

มกราคม ไดเดนิทางถนนรัชฎาภิเศก อีกฉบับหนึง่วา ไดยกมาถึงบานหมากแคงวนัที่ ๑๘ มกราคม  
แลในโทระเลขกรมหมืน่ประจักษ ๒ ฉบับนี้ มีความนอกจากเรื่องทีพ่ักนั้นวาในการที่

ออกจากหนองคายมาตามถนนรัชฎาภิเศกนัน้ ทอดพระเนครเหน็เขาปกเสาโทระเลขจากหนองคาย
ไปโพนพิสัยเสร็จแลว เปนทีน่าเสยีพระไทยนักที่ไมไดทํา กรมหมืน่ดํารงตอบวา สายลวดจะสงใน
แลงนี้เปนแนอยาทรงพระวิตกเลย 

อีกเรื่องหนึ่งกรมหมื่นดาํรงบอกไปวา ม. ปาว ี ข้ึนมาครั้งนี้เราไดบอกวาถาจะลองจาก
หลวงพระบางมาเขตรลาวพวนเมื่อใด ใหบอกลวงนาไปใหกรมหมื่นประจักษฤาขาหลวงรายทาง
รายหวัเมืองทราบ จะไดจัดการรับรองดูแล ขอใหกรมหมื่นประจักษทรงแตงใครไปคอยรับรองแลไป
ดวยตลอดทาง เพราะถามีเหตุอันใดเกิดขึ้นคือใครไปยิงเขาสักเปรี้ยงเปนตนจะเกิดความใหญ 
ขอใหใสนากากใหตลอด อนึ่ง ปาวีจะเลยไปไตสวนเรือ่งคนกลาวโทษพระสุรศักดิ๒์๕ เปนตนนัน้ถงึ
ทองที่ดวย ขอใหเราใหขาหลวงไปดวยสกัคนหนึ่ง ไดรับวาจะทูลกรมหมื่นประจักษใหจัดใครออกไป
ดวย กรมหมืน่ประจักษตอบวา การที่ปาวจีะไปนั้นคงจะจัดการใหนากากไมใหมกีารติเตียน แตของ
ที่จะตองลงทนุไปมีบุหร่ีแลน้ําชาเปนตนขอใหเปนของหลวง เพราะปติญาณเสียแลว แลวาไดใหจา
ชวงไปบึงกาญจน วันที่ ๒๑ มกราคม เพือ่สืบพยานโยธา เร่ืองทาวดวงดีกับพระสุรศักดิ์ 

 
ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ขอเดชะ 

 
            
 
 

                                                 
๒๔ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. 
๒๕ พระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) เล่ือนจากเจาหมื่นไวยวรนาถมาเปนพระยาสุรศักดิ์มนตรี 

ตั้งแต ร.ศ.๑๐๖ และเปนพระยาอยูถึง ร.ศ.๑๑๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๐

ที่ ๓๙๔/๑๖๕๔๖               ศาลาลกูขุนในฝายซาย 
    วันที่ ๓๐ ธันวาคม รัตนโกสนิทรศก ๑๑๒ 

 
ขาพระพทุธเจา ขอพระราชทานกราบบงัคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท 
ดวยแตกอนขาพระพุทธเจาไดทูลเกลาฯ ถวายจดหมายที ่ ๘๕๑/๙๓๑ ลงวนัที่ ๒๗ 

ธันวาคม ร.ศ.๑๑๒ วาดวยเรื่องยายที่พกัขาหลวงเขตรลาวพวน ซึง่พระเจานองยาเธอ กรมหมื่น
ประจักษศิลปาคม มีโทรศัพทลงมาวา จะตั้งที่บานเดื่อหมากแคงแหง ๑ ที่เมืองสกลนครแหง ๑ นัน้ 

บัดนี้ขาพระพทุธเจาไดรับลายพระหัตถพระเจานองยาเธอ กรมหมืน่ประจักษศิลปา
คม ที ่๖๗/๑๑๒ ลงวนัที ่๑๗ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๑๒ วา ที่บานเดื่อหมากแคงซึง่จะตัง้ทีพ่ักนั้น ก็เปน
ที่นอกจาก ๒๕ กิโลเมเตอแลว แตยังเกรงอยูดวยฝรั่งเศสปราศจากความละอาย จะเถียงดื้อๆ เอา
ทําใหเปนที่ขุนเคืองใตฝาลอองธุลีพระบาท จึงไดทรงปฤกษาตกลงกนัเห็นควรจะเลื่อนไปตั้งที่บาน
น้ําฆอง เมืองกุมภวาป คงจะไดรับประโยชนเหมือนกับบานเดื่อหมากแคงทุกอยาง 

ขาพระพทุธเจาเหน็ดวยเกลาฯ วา เร่ืองทีจ่ะเลือกหาที่พกัขาหลวงเชนนี้ ที่แหงใดจะดี
ไมดีอยางไรกไ็มสามารถจะทราบเกลาฯ ประโยชนแลภูมฐิานไดโดยละเอียดกวากรมหมื่นประจักษ 
ความที่ประสงคแลดีชั่วอยางไร พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นประจักษศิลปาคม กท็รงเขาพระไทย 
แลทรงทราบทองที่ดีอยูแลว คงจะทรงเลอืกหาไดที่ดมีปีระโยชน ขาพระพุทธเจาจึงไดมีตราตอบ
กราบทูลมอบบถวายไป แลวแตจะทรงเหน็สมควรที่แหงใด 

ขาพระพทุธเจาไดสอดสําเนาลายพระหัตถพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นประจกัษ
ศิลปาคม ๑ สําเนา ตราตอบกราบทูลไป ๑ รวม ๒ ฉบับ ขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายทราบฝา
ลอองธุลีพระบาท แลไดกราบทูลพระเจานองยาเธอ กรมหลวงเทววงษวโรประการ ใหทรงทราบ
ดวยแลว 

ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ขอเดชะ 
 

ขาพระพทุธเจา ดํารงราชานุภาพ 
    เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 

            
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๑

สําเนาที ่๑๕๑๔๘       รับวันที่ ๙ ธันวาคม ร.ศ.๑๑๒ 
ที่ ๖๗/๑๑๒                 เมืองหนองคาย 

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๒ 
 

ทูลมายัง พระเจานองยาเธอ กรมหมืน่ดํารงราชานุภาพ เสนาบดกีระทรวงมหาดไทย 
ขอไดนําข้ึนกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบใตฝาลอองธลีุพระบาท 

ดวยโปรดเกลาฯ ใหขาพระพุทธเจากราบบังคมทูลช้ีแจงตําบลบานเดือ่หมากแคง ซึ่ง
ขาพระพทุธเจาจะไดไปต้ังพกัอยูนัน้ ประโยชนของที่ตําบลนี้ คือ  

๑. ถาฝร่ังเสศคิดจะขามมาจับฟากขางนี้แลว คงจะมาจับเมืองหนองคายกอนเพราะ
เปนเมืองบริบรูณ ถามาจับเมืองหนองคายแลว จะไดมาโตทนัเวลา 

๒. บานนี้ระยะทางกึง่กลางที่จะไปมาบังคบัราชการในแขวงนี้ไดตลอด ไมใกลไกลขาง
ไหน 

๓. โทรเลขทีท่าํในแขวงลาวพวนนี ้ตองมารวมในบานนีท้ั้งสิน้ 
๔. เสบียงอาหารแตกอนมา เขาที่จะเลีย้งไพรพลนัน้ดวยเมืองลาวหาไดเก็บคานาไม 

เก็บแตหางเขาตามพันเขาปลูกขึ้นฉางไว ถามีขาหลวงหรือกองทัพก็ตองจายเลี้ยงขาหลวงแล
กองทพั ถาสิน้เขาคงฉางนีแ้ลว จงึตองจายเงินหลวงจดัซื้อเพิ่มเติม ถาขาหลวงตั้งอยูที่เมืองนอยๆ 
เขาไมพอก็ตองจัดซื้อ ไมไดใชขนเขาเมืองอื่นมาเจือจาน ที่ตําบลบานนี้เปนบานอยูในระหวางเมือง
หนองคาย เมืองหนองหาร เมืองขรแกน เมืองกมุภวาป เมืองกมทุธาไสย จะไดใชเสบียงเมอืง
เหลานี้ ไมตองออกเงนิหลวงใหเปลืองพระราชทรัพย 

๕. เมืองสกลนคร แมวาจะเปนที่ภูมถิานใหญโตสบายกจ็ริง แตในปนีน้้ําทวมเสบียง
อาหารเสียสิ้น ถาจะเอากองขาหลวงเขาไปตั้งก็จะตองเสียเงนิมาก แลมิหนาํซ้าํจะไมมีที่ซื้อเขาเอา
ดวย อีกประการหนึง่ระยะทางโทรเลขตั้งแตกรุงเทพฯ ข้ึนไปเมืองหนองคายอยางเร็ว ๘ วนั อยาง
ชา ๑๒ วนั ถาจะเขาไปตั้งอยูที่เมืองสกลนครแลว โทรเลขจะตอง ๑๔ วันอยางเร็ว ๑๘ วันเปนอยาง
ชา 

๖. ไดคิดดูตําบลบานนี้ก็อยูนอก ๒๕ กโิลมิเตอรตามแผนที่ฝร่ังเสศ ซึ่งมองสเิออปา
วีเปนผูทําสงพระราชทานขึ้นไป บานนี้ตัง้อยูอายนัตเหนอื ๑๗ องษา ๒๗ นาท ีอายามตวนัออกของ
ปารีศ ๑๐๐ องษา ๒๒ นาท ีไมมีขอเถยีงอนัใดในเรื่อง ๒๕ กโิลเม็ตร ประการหนึ่งมันก็ทําเอ็ง ก็แต
ที่จะพูดกับอายฝร่ังเสศซึ่งเปนมนษุยดื้อๆ ดานๆ ปราศจากความละอายแลว ก็คงจะทําใหขุนเคือง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๒

ใตฝาลอองธุลีพระบาทได จงึไดปฤกษาตกลงกนัวาควรจะไปตั้งที่บานน้ําฆอง เมืองกุมภวาปดกีวา 
คงจะไดรับประโยชนเหมือนกับบานเดื่อหมากแคงทุกอยาง 

 
ควรมิควรสุดแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ขอเดชะ 

 
ขาพระพทุธเจา ประจักษศลิปาคม 
       ประทับตราขาหลวงใหญ 

            
 
 
สําเนาตรานอยที่ ๓๔/๑๖๕๔๘               ศาลาลกูขุนในฝายซาย 

วันที่ ๓๐ ธันวาคม รัตนโกสนิทรศก ๑๑๒ 
 

พระเจานองยาเธอ กรมหมืน่ดํารงราชานภุาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย กราบทูล
พระเจานองยาเธอ กรมหมืน่ประจักษศิลปาคม ขาหลวงตางพระองคสําเร็จราชการเขตรลาวพวน 

ดวยมีลายพระหัตถที่ ๖๗/๑๑๒ ลงวันที ่ ๑๗ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๑๒ ทรงชี้แจงเรื่อง
บานเดื่อหมากแคงซึ่งจะตั้งที่พกัขาหลวงรวมเปน ๖ ขอ แตทรงเกรงวาฝร่ังเสศจะโตเถียงโดย
ปราศจากความละอาย ก็จะเปนที่ขุนเคืองใตฝาลอองธลีุพระบาท จงึไดทรงปฤกษาตกลงเหน็ควร
จะไปตั้งที่บานน้ําฆอง เมืองกุมภวาป กจ็ะไดรับประโยชนเหมือนกบับานเดื่อหมากแคงนั้น ได
ทราบแลว ตามพระดําริหใหมจะเลื่อนไปตัง้ที่บานน้ําฆอง เพื่อจะมิใหฝร่ังเสศทักทวงวากลาวไดใน
ภายนานัน้ ทีบ่านเดื่อก็อยูนอก ๖๒๕ เสนแลว แตที่จะทรงดําริหเลือกที่อ่ืนก็ตาม การเรื่องเลือกหา
ที่พกัเชนนี้ตองขอมอบถวาย ดวยการสามารถของเกลาฯ ที่จะรูภูมปิระเทศดีชั่วอยางไรไมดีกวาฝา
พระบาทได แลวแตจะทรงเห็นสมควรที่แหงใด เพราะความประสงคดีชั่วอยางไรก็ทรงเขาพระไทย
แลทรงทราบทองที่อยูแลว คงจะทรงเลือกหาไดที่ดีมีประโยชนเปนแน ควรมิควรแลวแตจะโปรด 

 
เซ็นพระนาม ดํารงราชานภุาพ 

      ประทับตราพระราชสหีนอยมาเปนสาํคัญ 
            
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๓

ที่ ๔๑๔/๑๘๑๑๑                ศาลาลกูขุนในฝายซาย 
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๑๓ 

 
กราบทูล พระเจานองยาเธอ กรมหมืน่สมมตอมรพันธุ๒๖ แทนเสนาบดกีระทรวงมุรธา

ธร 
ดวยมีพระราชประสงคจะทรงทอดพระเนตรตําบลบานเดือ่หมากแขงในแผนทีน่ั้น 

เกลาฯ ไดกาหมายตําบลบานเดื่อหมากแขง ในแผนที่สงมาถวาย พรอมกับความรูสําหรับบานเดือ่
หมากแขง ๑ ฉบับดวยแลว 
 

ขอฝาพระบาท ไดนาํความขึ้นกราบบงัคมทูลพระกรุณาทราบฝาลอองธุลีพระบาท 
 

 กรมดํารง 
 
            
 
ที่มา : สํานักหอจดหมายแหงชาติ, เอกสารรัชกาลที่ ๕, ม. ๕๙/๑๒, เร่ืองจะถอยขาหลวงหมากแขง
ลงมาอยูนครราชสีมา ร.ศ.๑๑๒-๑๑๓ (พ.ศ.๒๔๓๖-๒๔๓๗). 
 

                                                 
๒๖ พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๕๔

  

 
ประวัติผูวิจยั 

 
ชื่อ - สกุล นายภูริภูมิ  ชมภูนุช 
ที่อยู ๒๘๘ / ๑ ชุมชนบานนาเวง ตาํบลธาตุเชงิชมุ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

๔๗๐๐๐ โทรศัพท (๐๔๒) ๗๔๔-๐๗๕ 
 
ประวัติการศกึษา 

 
พ.ศ.๒๕๓๔ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกวิชาภาษาองักฤษ

และภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสกลราชวทิยานกุูล 
พ.ศ.๒๕๓๘ สําเร็จการศึกษาปริญญาศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวทิยาลยัขอนแกน 
พ.ศ.๒๕๔๙ สําเร็จการศึกษาปริญญาอกัษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

ประวัติศาสตรเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ภาควิชาประวตัิศาสตร คณะ
อักษรศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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