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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-ลาวแหงแรกที่เชื่อมระหวางจังหวัดหนองคายกับกําแพงนคร
หลวงเวียงจันทนซงึ่ เปดใชเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๓๗๑ และแหงที่สองที่เชื่อมระหวางจังหวัด
มุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขตเปดใชเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙๒ ทําใหการติดตอระหวาง
สองฝงแมน้ําโขงบริเวณนี้มคี วามสะดวกมากยิง่ ขึ้นหลังจากที่ตองมีสภาพเปนเสนพรมแดนระหวาง
ประเทศตั้งแตเมื่อรอยปกอน เหตุการณดังกลาวสงผลใหเมืองหนองคาย มุกดาหาร นครพนมและ
เมืองอื่นๆ ในแองสกลนครไดรับความสนใจถึงบทบาทและความสําคัญ โดยเฉพาะความสัมพันธ
กับภูมิภาคลุมแมน้ําโขงดานลาวและเวียดนาม ทัง้ ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม
เมืองในแองสกลนคมีพัฒนาการทางประวัติศาสตรผานยุคสมัยตางๆ มาอยางยาวนานทั้งรุง เรือง
และเสื่อมถอย ชวงเปลี่ยนผานสําคัญทีส่ งผลตอสังคมของเมืองในปจจุบันไดแกพัฒนาการของ
เมืองระหวาง พ.ศ.๒๓๗๑ ถึง ๒๔๓๖ ซึง่ เปนการเปลีย่ นแปลงจากเมืองในอาณาจักรลานชางมา
เปนเมืองในอาณาจักรสยาม
ตั้งแตปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ถึงตนพุทธศตวรรษที่ ๒๕ (คริสตศตวรรษที่ ๑๙)
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเกิดความเปลี่ยนแปลง จากการปรับตัวเขาสูยุคสมัยใหมและการ
สวนของภาคพืน้ ทวีปเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
เผชิญหนากับลัทธิลาอาณานิคมจากตะวันตก
ดุลอํานาจระหวางรัฐจารีตพืน้ เมือง ทําใหอาณาจักรเล็กอยางลานชางและกัมพูชาซึ่งอยูระหวาง
ศูนยกลางอํานาจที่ใหญกวาอยางราชสํานักสยามและราชสํานักเว ตองเสื่อมถอยและถูกครอบงํา๓
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.

๑

๒
เมืองในแองสกลนครซึ่งเปนสวนหนึง่ ของดินแดนลานชางตองประสพกับสถานการณดังกลาวดวย
นอกจากสาเหตุของความสัมพันธระหวางอาณาจักร คือ ลานชาง สยาม และเวียดนามแลว ความ
เคลื่อนไหวภายในทองถิน่ ของแองสกลนครก็มีความนาสนใจ
แองสกลนครเปนพืน้ ทีท่ างตอนบนของที่ราบสูงโคราชหรือภาคอีสานของประเทศไทย
มีลักษณะเปนแองกระทะขนาดใหญอยูระหวางเทือกเขาภูพานที่กนั้ ทางตะวันตกและทางใต กับ
แมน้ําโขงที่ไหลผานทางตอนเหนือตอเนื่องไปทางทิศตะวันออก มีอาณาบริเวณครอบคลุมเขตของ
จังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร หนองคาย อุดรธานี เลย และหนองบัวลําภูในปจจุบัน๔ พืน้ ที่
นี้มีผูคนอาศัยอยูและเกิดเปนชุมชนมาตัง้ แตสมัยกอนประวัติศาสตร มีหลักฐานทางโบราณคดีของ
แหลงวัฒนธรรมบานเชียงและซากโบราณสถานโบราณวัตถุในยุคสมัยหลังตอมา ยืนยันไดถึงการ
เขามาตั้งถิ่นฐานของผูคนกลุมตางๆ จนเกิดเปนชุมชน หมูบาน และเมือง
พัฒนาการของเมืองในแองสกลนครนับตัง้ แตปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เปนตนมา
จนถึงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ เปนสวนหนึง่ ของอาณาจักรศรีสัตนาคนหุต(ลานชาง) จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรและโบราณคดีที่พบในบริเวณนี้ แสดงใหเห็นวาผูคนในวัฒนธรรมลาวไดเคลื่อนยาย
เขามาตั้งถิ่นฐานเกิดเปนชุมชนขึ้นโดยทัว่ ไปแลว
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อศูนยกลางอํานาจของ
อาณาจักรลานชางไดยายลงมาที่เมืองเวียงจันทน เมืองในแองสกลนครมีความสําคัญขึ้นมาใน
ฐานะเมืองบริวารของเมืองเวียงจันทน ไดแก เมืองนครพนม เมืองปากหวยหลวง เมืองพานพราว
เมืองเวียงคุก และเมืองเชียงใหมหนองหาน เปนตน ขณะเดียวกันผูคนชาวลาวไดเคลื่อนยายเขามา
ในบริเวณนีม้ ากขึ้นตามลําดับ
ความสัมพันธระหวางสยามและลานชางในชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ และเหตุการณ
สงครามเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๑-๒๓๒๒ สงผลใหเมืองเวียงจันทนเปนเมืองประเทศราชของราชสํานัก
สยามในสมัยกรุงธนบุรีและตอมาในสมัยรัตนโกสินทร เมืองในบริเวณแองสกลนครไดรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้นดวย โดยมีความสัมพันธกับศูนยกลางอํานาจจากสยามผานทาง
เมืองเวียงจันทน เชน เห็นไดจากการกวาดตอนผูคนของเมืองบริเวณแองสกลนครและเมืองลาว
อื่นๆ เขาไปไวในหัวเมืองชัน้ ในรอบๆ กรุงเทพฯ๕ ทําใหความสัมพันธระหวางสยามและลานชาง
๔

ธวัช ปุณโณทก, ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง,
๒๕๓๐), ๕๑-๕๒.
๕
บังอร ปยะพันธุ, “ประวัติศาสตรของชุมชนชาวลาวในหัวเมืองชั้นในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน,”
(วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๙), ๒๖, ๓๐, ๓๘-๕๐.

๓
เวียงจันทนมีความขัดแยงจนนําไปสูสงครามเมื่อ พ.ศ.๒๓๖๙-๒๓๗๐ ผลลัพธของเหตุการณนี้ทาํ
ใหเมืองเวียงจันทนถกู ทําลาย๖ บทบาทและสถานภาพของเมืองประเทศราชตองยุติลงอยางสิ้นเชิง
ราชสํานักสยามตั้งเมืองหนองคายขึน้ มาใหทําหนาที่แทนเมืองเวียงจันทนเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๑ แสดง
ใหเห็นถึงความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเมืองในแองสกลนครกับราชสํานักสยามที่มคี วามใกลชิด
กันมากขึ้น
พัฒนาการของเมืองในบริเวณแองสกลนคร ตั้งแตเมืองเวียงจันทนถูกเผาทําลายจนถึง
การผนวกเขาเปนสวนหนึง่ ของอาณาจักรสยาม ถูกรวมไวเปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตรสยาม
โดยอธิบายภาพของแองสกลนครภายใตการดําเนินนโยบายและมาตรการตางๆ จากสวนกลาง
สยาม ทําใหเขาใจวาอํานาจจากสยามเขามาครอบงําและมีอิทธิพลเหนือเมืองบริเวณนี้แลวอยาง
สมบูรณ โดยขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรแลว สยามสามารถมีอํานาจทางการเมืองการปกครอง
ในแองสกลนครอยางแทจริงเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๖ แลวเปนอยางนอย เพราะการเผชิญหนากับลัทธิลา
อาณานิคมของฝรั่งเศส และการปฏิรูปการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาล หลังจากนัน้ มาเมือง
ในแองสกลนครจึงถูกจัดใหอยูในเขตการปกครองของมณฑลฝายเหนือหรือมณฑลอุดรของสยาม
ดังนัน้ ชวงเวลาตั้งแตเมืองเวียงจันทนลมสลาย จนถึงการวางโครงสรางทางการเมือง
การปกครองของสยาม (ตัง้ แต พ.ศ.๒๓๗๑ ถึง ๒๔๓๖) จึงเปนชวงเปลีย่ นผานที่สําคัญของเมืองใน
แองสกลนคร ผูคนกลุมตางๆ อพยพเคลื่อนยายจากบริเวณฝงซายแมน้ําโขงเขามาตัง้ ถิน่ ฐานใน
พื้นที่แองสกลนคร ทําใหมีเมืองเกิดเพิ่มขึ้นและประชากรของเมืองใหมเหลานัน้ ประกอบไปดวย
ผูคนที่มีลกั ษณะทางวัฒนธรรมแตกตางกัน ไดแก ญอ ผูไท โยย โส กะเลิง ขา และแสก เปนตน
ชวงเวลาดังกลาวนาสนใจศึกษาถึง ปจจัยของการอพยพเคลื่อนยายของผูคน และกระบวนการของ
การเกิดเมือง ตลอดจนโครงสรางดานตางๆ ของเมืองในแองสกลนคร ไดแก การเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งเปนพืน้ ฐานของทองถิ่นแองสกลนครจนถึงปจจุบัน

๖

เวียงจันทนถูกเผาทําลายโดยกองทัพสยามที่ยกขึ้นมาครั้งที่สอง ราวเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๓๗๑,
ดู เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓, พิมพครั้งที่ ๖ (กรุงเทพฯ : กอง
วรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, ๒๕๓๘), ๓๔-๓๕.

๔
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาเกี่ยวกับทองถิน่ แองสกลนครดานประวัติศาสตรที่ผานมา สามารถสรุปได
เปน ๒ ลักษณะ คือ เรื่องราวของทองถิ่นแองสกลนครภายใตบริบทของประวัติศาสตรลาว(ลาน
ชาง) และทองถิ่นแองสกลนครภายใตบริบทของประวัตศิ าสตรไทย(สยาม) โดยเรือ่ งราวของแอง
สกลนครภายใตบริบททางประวัติศาสตรของอาณาจักรลาวลานชางนัน้ ใชอธิบายพัฒนาการของ
แองสกลนครนับตั้งแตพทุ ธศตวรรษที่ ๑๙ จนถึงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ สวนพัฒนาการหลังจากนั้น
ตอมาดูเหมือนวาทองถิน่ แองสกลนครจะถูกรวมใหอยูภายใตประวัติศาสตรของสยามและประเทศ
ไทยตามลําดับ
องคความรูเกีย่ วกับแองสกลนครภายใตบริบทของประวัติศาสตรลานชาง ไดรับการ
อธิบายใหเปนสวนหนึง่ ของประวัติศาสตรเมืองเวียงจันทน เพราะวาเมืองในแองสกลนครมีความ
ใกลชิดและถือเปนเมืองบริวารของเมืองนี้ บางเมืองมีฐานะเปนเมืองลูกหลวงและเมืองหนาดาน
อาทิ เมืองนครพนม และเมืองปากหวยหลวง เปนตน ผลงานการศึกษาดังกลาวยกตัวอยางเชน
ผลงานของปยฉัตร สินธุสอาด เรื่อง สังคมลานชางตัง้ แตปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ถึงตนพุทธ
ศตวรรษที่
๒๓,
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัตศิ าสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๐. ผลงานของสุทนิ สนองผัน เรื่อง ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงอํานาจทางการเมืองในอีสาน ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ.
๑๗๙๒-๒๓๙๔), วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๒. และผลงานของโยชิยูกิ มาซูฮารา เรื่อง ระบบเศรษฐกิจของ
ราชอาณาจักรลานชาง (ลาว) ในสมัยคริสตศตวรรษที่ ๑๖-๑๗, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๔ ผลงานเรื่องหลังสุดนี้กลาวถึง
ความสําคัญของเมืองในแองสกลนครที่มตี อศูนยกลางลานชางโดยเฉพาะเมืองเวียงจันทน ในชวง
เวลาประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๑ ดานเศรษฐกิจทัง้ การผลิตและการคา ไดแก เมืองปากลาย
เมืองดานซาย เมืองธาตุพนม และเมืองเวียงคุก เปนตน
สวนผลงานการศึกษาที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตรของบานเมืองในแอง
สกลนครนับตัง้ แตพุทธศตวรรษที่ ๒๔ เปนตนมา จะอธิบายทองถิน่ บริเวณนี้ภายใตความสัมพันธ
เชิงอํานาจระหวางสยามกับลานชาง(เวียงจันทน) และตอมาภายใตขอบเขตของประวัติศาสตรจาก
ศูนยกลางรัฐสยาม ทําใหยงั ไมสามารถเขาใจพัฒนาการจากภายในทองถิน่ ไดมากนัก จึงดู
เหมือนวาชุมชนทองถิน่ ในแองสกลนคร เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและปจจัยจากภายนอกเปน
หลัก โดยผลงานการศึกษาตางๆ อธิบายเหตุผลไปในแนวทางเดียวกัน กลาวคือ เกิดจากความ

๕
ออนแอและความเสื่อมของอาณาจักรลานชางและการเขามาครอบงํา แทรกแซงของอาณาจักร
สยาม ผลงานการศึกษาดังกลาว ยกตัวอยางเชน ผลงานของธวัชชัย ไพไหล เรื่อง ความสัมพันธ
ระหวางไทยกับอาณาจักรหลวงพระบาง เวียงจันทน และจําปาศักดิ์ ตัง้ แต ร.๑-ร.๕ (พ.ศ.๒๓๒๕๒๔๔๒), วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๓
, และผลงานของพรรษา สินสวัสดิ์ เรื่อง ความสัมพันธระหวางกรุงเทพฯ กับเมืองเวียงจันทน ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห วั พ.ศ.๒๓๖๗-๒๓๙๐, วิทยานิพนธอกั ษรศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๑ ผลงาน
สองเรื่องนีจ้ ะใหภาพทองถิ่นแถบแองสกลนครภายใตความสัมพันธระหวางกรุงเทพฯ กับศูนยกลาง
ของลานชาง โดยเฉพาะดานการเมืองการปกครอง
ผลงานของอรวรรณ นพดารา เรื่อง การปฏิรูปการปกครองและความขัดแยงกับ
ฝรั่งเศสในมณฑลอุดร พ.ศ.๒๔๓๖-๒๔๕๓, วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๐. ผลงานของอุทัยทิศ บุญชู
เรื่อง การเปลีย่ นแปลงทางสังคมในอีสานจากนโยบายของรัฐบาล ระหวางป พ.ศ.๒๔๓๔-๒๔๗๕,
วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๓๖.
ผลงานของปยะฉัตร ปตะวรรณ เรื่อง ความเปลีย่ นแปลงทางการเมืองในอีสาน พ.ศ.๒๓๒๕๒๕๐๐, ผลงานการวิจยั ของวิทยาลัยครูอุบลราชธานี, ๒๕๒๘. และผลงานของนงลักษณ ลิ้มศิริ
เรื่อง ความสําคัญของกบฏหัวเมืองอีสาน พ.ศ.๒๓๒๕-๒๔๔๕, วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๔ ผลงาน
เหลานี้ใหภาพของแองสกลนครในลักษณะที่เปนเขตการปกครอง ”มณฑล” และ ”ภาคอีสาน” ของ
สยาม โดยอธิบายใหอยูภายใตขอบเขตของประวัติศาสตรจากสวนกลาง ดังนัน้ พัฒนาการของ
ทองถิน่ บริเวณแองสกลนครในผลงานดังกลาว
จึงเปนเรื่องราวของการดําเนินนโยบายและ
มาตรการตางๆ ของสยามซึง่ มีผลทําใหชมุ ชนในทองถิน่ เปลี่ยนแปลงไป และความเคลื่อนไหวจาก
ภายในทองถิน่ ก็เปน ”ปฏิกิริยา” ตออํานาจจากสวนกลาง ดังปรากฏในผลงานการศึกษาของนง
ลักษณ ลิม้ ศิริ เปนตน
อยางไรก็ตาม มีผลงานการศึกษาที่พยายามทําความเขาใจตอพัฒนาการทางสังคม
ภายในของแองสกลนครและบริเวณใกลเคียงอยูเหมือนกัน กลาวคือ ผลงานของธีรชัย บุญมาธรรม
เรื่อง ประวัติศาสตรสังคมอีสานตอนบน พ.ศ.๒๓๑๘-๒๔๕๐, ผลงานการวิจัยของคณะวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๓๖ แตผลงานเรื่องนี้ยงั เปน
ปญหาอยูในเรือ่ งของขอบเขตพื้นที่ทงั้ ทางกายภาพและทางวัฒนธรรมของบริเวณที่เรียกวา ”อีสาน

๖
ตอนบน” และจากการใชหนวยของการศึกษาที่เปน ”ภาคอีสาน” ทําใหการอธิบายตองอยูภายใต
บริบทของประวัติศาสตรจากสวนกลางดวย
โดยภาพรวมแลวจะเห็นไดวา ผลงานการศึกษาที่ผา นมายังไมมีผลงานเรื่องใดเลยที่
กลาวถึงทองถิน่ บริเวณแองสกลนครโดยตรง โดยเฉพาะในชวงเวลาแหงการเปลีย่ นผานตั้งแต พ.ศ.
๒๓๗๑ ถึง ๒๔๓๖ สวนใหญจะอธิบายพาดพิงถึงแองสกลนครภายใตบริบทของประวัติศาสตรลาว
(ลานชาง) และภายใตความสัมพันธระหวางศูนยกลางลานชาง (เวียงจันทน) กับศูนยกลางสยาม
หรือภายใตขอบเขตของประวัติศาสตรจากสวนกลางสยาม ในขณะที่เราสามารถศึกษาพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตรของทองถิน่ แถบแองสกลนครโดยตรงจากภายในได โดยที่มกี ารสัมพันธเชื่อมโยง
กับปจจัยจากภายนอกแวดลอมอื่นๆ ดวย
วิทยานิพนธนี้ ผูศึกษาตองการชี้ใหเห็นวาระยะเวลาตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑ ถึง ๒๔๓๖ ถือ
เปนชวงเปลีย่ นผานที่สาํ คัญอีกชวงหนึ่งของเมืองในบริเวณแองสกลนคร ซึ่งจะสงผลตอสถานภาพ
ของสังคมแองสกลนครหลังจากนั้นตอมา การศึกษาโดยพิจารณาความเปลีย่ นแปลงจากมูลเหตุ
ภายใน ไดแก สภาพทางภูมิศาสตรของพืน้ ที่ ระบบนิเวศน เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
โครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมของทองถิน่
โดยเชื่อมโยงกับปจจัยและสภาพการณจาก
ภายนอกดวย จะทําใหสามารถเขาใจพัฒนาการของชุมชนทองถิน่ ไดอยางถูกตองลึกซึ้ง และความ
พยายามในการศึกษาแบบนี้ถือเปนจุดเริม่ ตนและสวนเติมเต็มของ ”ความรู” ที่เกีย่ วกับเมืองในแอง
สกลนครในดานประวัติศาสตร และเปนการคลี่คลายปญหาทางประวัติศาสตรของภูมิภาคนี้ใน
ชวงเวลาดังกลาวไดอีกดวย ประการสําคัญเปนการศึกษาที่จะชวยใหเขาใจถึงสภาพสังคมและ
วัฒนธรรม รูปแบบวิถีชีวติ ของผูคนในทองถิน่ บริเวณแองสกลนครในปจจุบันไดตรงกับขอเท็จจริง
มากยิง่ ขึ้น
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and objective)
๑. เพื่อศึกษากระบวนการเกิด ”เมือง” ในบริเวณแองสกลนคร ระหวาง พ.ศ.๒๓๗๑
ถึง ๒๔๓๖ โดยพิจารณาเหตุปจจัยทัง้ จากภายในทองถิน่ และภายนอก
๒. เพื่อศึกษาพัฒนาการของเมืองในทองถิน่ บริเวณแองสกลนคร ระหวาง พ.ศ.
๒๓๗๑ ถึง ๒๔๓๖ ทั้งทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
๓. เพื่อศึกษาลักษณะทางวัฒนธรรมของผูคนที่อพยพเคลือ่ นยายเขามาตั้งถิ่นฐานใน
บริเวณแองสกลนคร ระหวาง พ.ศ.๒๓๗๑ ถึง ๒๔๓๖

๗
สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested)
เมืองหนองคายกอตั้งขึ้น เพื่อทําหนาที่เปนศูนยกลางของเมืองบริเวณแองสกลนคร
และลุมแมน้ําโขงแทนเมืองเวียงจันทนทถี่ ูกเผาทําลายลงไป เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๑ ตั้งแตนนั้ มา
พัฒนาการดานตางๆ ของเมืองในแองสกลนครอยูภายใตบทบาทและอิทธิพลของเมืองศูนยกลาง
ใหมแหงนี้เปนสําคัญ ขณะเดียวกันเชื้อสายราชวงศเจาเวียงจันทนก็สามารถสืบทอดตอมาไดอีกใน
กลุมผูปกครองเมืองนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร ซึ่งมีเมืองนครพนมเปนผูนํา ชวงเวลา
ดังกลาวนี้บรรดาเมืองตางๆ
ยังไมเขาไปผูกพันกับโครงสรางอํานาจของราชสํานักสยามอยาง
ใกลชิดมากนักจนกระทัง่ ถึง พ.ศ.๒๔๓๖ อยางไรก็ตาม พัฒนาการดานตางๆ ของเมืองเหลานี้ไดรบั
อิทธิพลจากราชสํานักสยามไมนอย อาทิ การอพยพของผูคนจํานวนมากและหลากหลาย
วัฒนธรรมจากฝงซายแมนา้ํ โขงเขามาตั้งถิน่ ฐานในแองสกลนคร การเกิดขึ้นของชุมชนใหมๆ และ
ไดรับการยกสถานะขึ้นเปนเมืองในเวลาตอมา ตลอดจนความสัมพันธระหวางกลุมเมืองภายใน
ทองถิน่ และกับภูมิภาคภายนอกอื่นๆ ดวย ระยะเวลา ๖๕ ปนี้ ถือเปนชวงของการฟนฟูบานเมือง
หลังจากเหตุการณสงคราม และเปนการพัฒนาชุมชนทองถิน่ จากสภาพเสื่อมโทรมทัง้ ทางดาน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study)
ศึกษาพัฒนาการของเมืองในบริเวณแองสกลนคร ตัง้ แตเมื่อเมืองเวียงจันทนซงึ่ เปน
เมืองศูนยกลางของกลุมเมืองเหลานีถ้ ูกกองทัพสยามเผาทําลาย แลวตั้งเมืองหนองคายขึน้ มาทํา
หนาที่แทนใน พ.ศ.๒๓๗๑ จนถึงเมื่อบริเวณฝงซายแมน้ําโขงไดตกอยูในอํานาจของอาณานิคม
ฝรั่งเศส และศูนยกลางของเมืองในแองสกลนครไดยายจากเมืองหนองคายมาที่บานเดื่อหมากแขง
(อุดรธานี) เมือ่ พ.ศ.๒๔๓๖ โดยพิจารณาพัฒนาการจากภายในชุมชนทองถิน่ ภายใตบทบาทและ
อิทธิพลของเมืองหนองคายและเมืองศูนยกลางของกลุมเมืองตางๆ ไดแก เมืองนครพนม และเมือง
สกลนคร เปนสําคัญ พรอมทั้งความสัมพันธกับบริเวณภายนอกแองสกลนครดวย
ขอตกลงเบื้องตน
แองสกลนคร หมายถึง พื้นที่ทางตอนบนของที่ราบสูงโคราชหรือดินแดนภาคอีสาน
ของประเทศไทย มีอาณาบริเวณตั้งแตเขตเทือกเขาภูพานซึง่ กัน้ แองสกลนครกับแองโคราชไปจนถึง
ริมฝงแมนา้ํ โขง มีลุมน้าํ ที่สําคัญ ไดแก ลุมแมน้ําสงคราม ลุมแมน้ําโขงและหนองหารทั้งที่สกลนคร
และกุมภวาป ดังนัน้ ชุมชนหรือเมืองในแองสกลนครจึงหมายถึง ชุมชนหรือเมืองที่อยูในพืน้ ที่ลุมน้าํ
หรือภูมินิเวศนดังกลาวนัน้ และในชวงเวลาที่ศึกษานี้ (พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖) ไดแก ชุมชนหรือเมือง

๘
ที่อยูในกลุมเมืองนครพนม สกลนคร มุกดาหาร หนองหานและเมืองอื่นๆ ซึ่งอยูภายใตการ
ควบคุมดูแลของศูนยกลางที่เมืองหนองคาย
ขั้นตอนของการศึกษา (Process of the study)
๑. การรวบรวมหลักฐาน เอกสาร ขอมูลตางๆ
๒. การตรวจสอบหลักฐาน นําหลักฐานขอมูลเหลานั้นมาประเมินวิเคราะห
๓. ดําเนินการศึกษาเนื้อหา บนพื้นฐานหลักฐานขอมูล
๔. นําเสนอผลการศึกษา ตามวิธีการทางประวัติศาสตร และตามประเด็นปญหา
๕. สรุปผลของการศึกษา
วิธีการศึกษา
ใชระเบียบวิธกี ารศึกษาทางประวัติศาสตร และนําเสนอตามแนวทางประวัติศาสตร
เชิงวิเคราะห โดยอาศัยหลักฐาน ขอมูล จากเอกสารตางๆ ทั้งที่เปนเอกสารรวมสมัยและผลงาน
การศึกษาคนควาวิจยั ตางๆ
ทั้งจากภายนอกและภายในทองถิน่
ทัง้ ที่เปนภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาลาว เปนตน
แหลงขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ไดรวบรวมหลักฐานขอมูลจากภายในทองถิน่ อาทิ เอกสารใบลาน,
จารึก, มุขปาฐะ, ขอมูลทางโบราณคดี และการออกสํารวจพืน้ ที่จริง เปนตน นอกจากนี้ยงั เขา
คนควาในแหลงขอมูลอื่นๆ อีกดวย ไดแก
๑. หอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี, กรุงเทพฯ
๒. หอจดหมายเหตุแหงชาติ, กรุงเทพฯ
๓. หอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, มหาวิทยาลัยขอนแกน, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๔. หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม,
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม,
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี, และมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
๕. หองสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, วังวรดิศ
๖. หองสมุดสยามสมาคม
๗. หอสมุดแหงชาติลาว (เวียงจันทน), ฯลฯ

๙
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. ทําใหทราบพัฒนาการทางประวัติศาสตรของเมืองบริเวณแองสกลนคร ระหวาง
พ.ศ. ๒๓๗๑ ถึง ๒๔๓๖
๒. ทําใหทราบความสําคัญของเมืองในแองสกลนคร
โดยเฉพาะเมืองหนองคาย
เมืองสกลนคร และเมืองนครพนม ในดานตางๆ ทั้งตอภายในทองถิน่ และกับภูมิภาคภายนอก
๓. ทําใหทราบศักยภาพของพืน้ ที่แองสกลนครจากภูมิหลังและพื้นฐานของทองถิน่
๔. เขาใจสังคมและวัฒนธรรมของผูคนในทองถิ่นแองสกลนครในปจจุบนั ไดดียิ่งขึ้น
๕. เปนการศึกษาประวัติศาสตรแองสกลนครซึง่ เปนสวนหนึ่งของทองถิ่นอีสานและ
ลุมแมน้ําโขงจากภายในพืน้ ที่เปนสําคัญ
๖. เปนพืน้ ฐานของการศึกษาประวัติศาสตรเมืองในแองสกลนครในชวงตอไป

บทที่ ๒
การกอกําเนิดและการพัฒนาของเมืองครั้งใหม ตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖
ภายหลังสงครามเจาอนุวงศ (พ.ศ.๒๓๖๙-๒๓๗๑) เปนตนมา มีเมืองเกิดขึ้นในพื้นที่
แองสกลนครจํานวนมาก เมืองเหลานัน้ เปนทัง้ เมืองเกาสมัยลานชางที่กอตัวไดอีกครั้งและเปนเมือง
ตั้งขึ้นใหมซึ่งพัฒนามาจากชุมชนหมูบานทีผ่ ูคนจากเมืองทางฝงซายแมน้ําโขงอพยพเขามาตั้งถิ่น
ฐาน ในบทนี้จะไดกลาวถึง ภูมิหลังของเมืองสมัยกอนหนา พ.ศ.๒๓๗๑ โดยเฉพาะสมัยอาณาจักร
ลานชาง เหตุปจจัยของการกอตัวของเมืองครั้งใหมภายหลัง พ.ศ.๒๓๗๑ และพัฒนาการของเมือง
ภายในพื้นที่แองสกลนครตามลําดับของการเปลี่ยนแปลงจนถึง พ.ศ.๒๔๓๖
ปรากฏการณของเมืองในแองสกลนคร กอน พ.ศ.๒๓๗๑
รองรอยของชุมชนที่พบในบริเวณนี้ แสดงใหเห็นวามีการพัฒนาจากสังคมหมูบ านใน
สมัยกอนประวัติศาสตร(วัฒนธรรมบานเชียง)จนเติบโตเปนชุมชนเมืองในสมัยตอมา ตั้งแตเมืองใน
ยุคเริ่มแรกที่รวมสมัยกับวัฒนธรรมแบบทวาราวดีจนถึงเมืองในสมัยอาณาจักรลานชาง๑ ชุมชน
เมืองในยุคเริ่มแรกเปนการตั้งถิน่ ฐานตามแหลงทรัพยากรใกลแหลงน้าํ ซึ่งมีความเหมาะสมแกการ
เกษตรกรรมและการคมนาคม มีการจัดการเรื่องน้ํา มีคูน้ําคันดิน อาทิ รองรอยของเมืองในสมัย
วัฒนธรรมแบบทวาราวดีทพี่ บบริเวณอําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคายและเมืองเวียงจันทนซึ่ง
เปนเมืองทีม่ ีอาณาเขตครอบคลุมทั้งสองฝงแมนา้ํ โขง 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.

๑๐

๑๑
เมืองสมัยเริ่มแรกในยุคตนประวัติศาสตรนี้ไดรับกระแสวัฒนธรรมของเมืองแบบทวา
ราวดี๓ ซึ่งมีศูนยกลางอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาเผยแพรเขามาทําใหชุมชนในทองถิ่น
พัฒนาขึ้นเปนสังคมเมือง เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพและแนวคิดความเชือ่ มีการรับเอา
แนวความคิดความเชื่อแบบสังคมเมืองตามสายวัฒนธรรมอินเดียทัง้ พุทธเถรวาทและมหายานเขา
มาปรับใชจนเกิดการพัฒนาโครงสรางทางสังคมและการเมืองการปกครองที่ซับซอนขึ้น๔ อยางไรก็
ตาม เมืองในสมัยวัฒนธรรมแบบทวาราวดีในแองสกลนครมีลักษณะรูปแบบที่เปนทองถิน่ โดยการ
รับและปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพของพืน้ ที่ ในระยะเวลาไลเลี่ยกันระหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๒๑๖ เมืองในแองสกลนครไดรับกระแสวัฒนธรรมของเมืองแบบเจนละ(บก) ซึ่งเปนอารยธรรม
อินเดียเชนเดียวกันและมีศนู ยกลางอยูบริเวณลุมแมนา้ํ โขงตอนลาง วัฒนธรรมเจนละมีแนวความ
เชื่อแบบฮินดูและพุทธมหายาน๕
เมืองในแองสกลนครแมจะไดรับกระแสวัฒนธรรมซึง่ มีศูนยกลางที่โดดเดน แตแอง
สกลนครเปนพื้นที่หา งไกลศูนยกลาง มีสภาพเปนกลุม เมืองหรือแควนอยูระหวางรัฐหรืออาณาจักร
ใหญ รองรอยของเมืองในสมัยนีพ้ บวาเปนผังเมืองที่มีรปู รางไมแนนอน เปนวงกลม วงรี หรือไมมี
รูปทรง มีคูนา้ํ คันดินแสดงขอบเขตของตัวเมืองพบรองรอยของที่อยูอาศัยของผูคนพบทัง้ ในกําแพง
และที่หา งไกลออกไปภายนอกคูเมืองที่เปนพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม เปนรูปแบบของเมืองแบบทวาราวดี
นอกจากนี้ตามแหลงโบราณคดีบนเทือกเขาภูพานยังพบการปกเสมาหินตัง้ ซึ่งดัดแปลงตอเนื่อง
จากวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตร มีรองรอยของวัฒนธรรมแบบทวาราวดีและเจนละผสมกัน
หรือดัดแปลงซอนทับกัน๖
สมัยตอมาเมือ่ เมืองพระนครเจริญรุงเรืองไดแพรขยายอิทธิพลเขามาถึงบริเวณแอง
สกลนครดวย เมืองตางๆ ในบริเวณนี้ไดปรับตัวรับกระแสวัฒนธรรมเมืองดังกลาว พบรองรอยของ
เมืองสําคัญสมัยนี้อยูที่เมืองหนองหารหลวง (จังหวัดสกลนคร) และเมืองหนองหารนอย (จังหวัด
๓

ธิดา สาระยา, รัฐโบราณในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต : กําเนิดและพัฒนาการ (กรุงเทพฯ
: เมืองโบราณ, ๒๕๓๗), ๗๘-๑๐๓.
๔
ธัญญา สังขพันธานนท และคณะ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเรื่อง การศึกษาสถานที่สําคัญ
ในทองถิ่นลุมน้ําชีโดยกระบวนการเรียนรูรวมกัน (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๗), ๔๗๕๐.
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 ซึ่งถือวาเปนเมืองทีม่ ีบทบาทในการเผยแพรอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรโบราณในพืน้ ทีน่ ี้
ตอไปจนถึงบริเวณฝงซายแมน้ําโขงที่เมืองเวียงจันทนและเมืองทรายฟองดวย
เมืองหนองหาร
หลวงและหนองหารนอยเปนเมืองใหญแตก็อยูหา งไกลจากศูนยกลางที่เมืองพระนครอยูมาก
รูปแบบของศิลปกรรมที่ปรากฏตามแหลงโบราณสถานของเมืองดังกลาวจึงพบวามีการดัดแปลงให
เปนทองถิน่ ซึง่ มีความแตกตางไปจากรูปแบบที่ศูนยกลางเมืองพระนคร และสวนใหญจะเปนศิลปะ
ในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ ๗ หรือชวงหลังประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ แลว พบวามีซาก
โบราณสถานบางสวนที่ยงั สรางคางไวไมเสร็จดวย ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะอํานาจจากศูนยกลางที่เมือง
พระนครเสื่อมลงเสียกอน๘
นับตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรเปนตนมาจนถึงสมัยวัฒนธรรมเขมรโบราณยุคเมือง
พระนคร การตั้งถิ่นฐานของผูคนในแองสกลนครไดพัฒนาจากชุมชนหมูบานเจริญเติบโตเรื่อยมา
จากการรับเอาอารยธรรมจาก
ตามลําดับจนกลายเปนเมืองที่มีความสําคัญในระดับภูมิภาค๙
ภายนอกทัง้ ทวาราวดี เจนละ และเมืองพระนครเขามาปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและ
ระบบนิเวศนของทองถิน่ เชน ปรับใชภูเขาและแหลงน้าํ ไดแก ภูพานและหนองหาร ประกอบเปน
ภูมิสัณฐานของเมือง การสรางสรรครูปแบบทางวัฒนธรรมเปนของทองถิน่ ไดเพราะเปนเขตที่อยู
หางไกลและคอนขางมีอิสระจากศูนยกลางอํานาจของรัฐตางๆ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับรับ
และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอยูเสมอจนกลายเปนลักษณะเดนของชุมชนเมืองบริเวณนี้
กอนที่ชาวลาวจากทางเหนือซึ่งมีศูนยกลางอยูทเี่ มืองหลวงพระบางจะเคลื่อนยายเขา
มา ปรากฏวามีชมุ ชนเมืองอยูแลวในพืน้ ที่แองสกลนครและบริเวณริมฝงแมนา้ํ โขงใกลเคียงตั้งแต
พุทธศตวรรษที่ ๑๙๑๐ อาทิ เมืองซาย (ดานซาย) เมืองเวียงคํา (ไผหนาม) เมืองปากหวยหลวง
(โพนแพงหรือโพนพิสัย ในเขตหนองคาย) เมืองทรายฟอง เมืองพระน้ําฮุง (บริเวณปากแมนา้ํ ซัน
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 เมืองเหลานี้อยูในระยะเวลาหลังจากทีว่ ัฒนธรรมแบบเขมรโบราณเสื่อมอํานาจ
ลง แสดงวาเมืองที่ปรากฏนั้นเปนชุมชนของทองถิ่นทีส่ ามารถดํารงอยูตอเนื่องมาไดแมวาอาจจะมี
การยายเมืองจากโรคระบาดหรือภัยธรรมชาติ เชน น้าํ ทวมหรือดินถลมก็ตาม แตผูคนก็สามารถ
รวมตัวกันกอตั้งเมืองขึน้ มาไดอีก ตามตํานานของลานชางกลาววากอนที่ชาวลาวจะเขามาตั้งถิน่
ฐาน พืน้ ที่บริเวณนี้เดิมเปนเขตเมืองของพระยาขอมซึง่ มีสายสัมพันธกับเมืองศูนยกลางที่อนิ ทปฐ
นคร แตตอมามีเหตุเภทภัยเมืองถลมหรือฝนแลง ๗ ป ๗ เดือน ผูคนจึงพากันอพยพกลับไปยังกรุง
อินทปฐนครแลวปลอยใหเมืองรางไป เมือ่ ชาวลาวไดขยายตัวจากเมืองหลวงพระบางลงมาติดตอ
กับเมืองทางตอนใตแถบเมืองเวียงจันทน ปรากฏวาบริเวณนี้มีชมุ ชนเปนบานเมืองแลวโดยเฉพาะที่
เมืองเวียงจันทนมีความเจริญรุงเรืองทางการคาถึงกับมีเรือขึ้นไปคาขายยังเมืองชวาหรือเชียงทอง
หรือหลวงพระบางได และตํานานไดสะทอนไววา เปนคนกลุมอื่นไมใชชาวลาวหรือชาวลานชาง เชน
ตํานานบุรีจนั อวยซวยและบั้นจันทพาณิชย เปนตน๑๒
เมื่อชาวลาวลานชางสามารถขยายอิทธิพลลงมาไดถงึ บริเวณเมืองเวียงจันทน ตํานาน
ของลาวไดระบุวาพื้นที่แองสกลนครแถบนครพนม-สกลนครและใกลเคียงเปนดินแดนของพระยา
ศรีโคตรบองหรือโคตรบูร มีเมืองสําคัญอยูที่เมืองมรุกขนคร๑๓ เชนเดียวกันตํานานไดใหขอมูลวา
เปนคนกลุมอืน่ ไมใชชาวลาวลานชาง ชาวเมืองหรือชาวแควนศรีโคตรบูรคงประกอบไปดวยคน
หลายกลุม ทัง้ กลุมตระกูลภาษามอญ-เขมรและลั๊วะ-ละวาที่ชาวลาวเรียกวา “ขา” และกลุมจามเวียดนามทางตอนใตซึ่งเรียกวา “แขก” ตามลักษณะวัฒนธรรม๑๔ อยางไรก็ตาม แสดงใหเห็นวา
พื้นที่แองสกลนครมีกลุมเมืองและมีวฒ
ั นธรรมที่ผานการผสมผสานสัง่ สมจนกลายเปนลักษณะของ
ทองถิน่
การเคลื่อนยายเขามาของชาวลานชางและวัฒนธรรมลาวเปนการเขามาผสมผสานกับ
วัฒนธรรมของพืน้ ถิน่ ดั้งเดิม ตํานานอุรงั คธาตุหรือพืน้ พระธาตุพนมสะทอนไดเปนอยางดีถงึ การ
เขามาของชาวลาวซึ่งมีวัฒนธรรมพุทธเถรวาทและตองพบปะกับชาวพื้นเมืองดั้งเดิมที่มีรูปแบบ
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 ดังจะเห็นไดจาก ความเชื่อเรื่องนาค ยักษ ฤๅษีและผี ตํานานยังระบุถงึ การ
ตอนรับพระพุทธเจาที่เสด็จมายังดินแดนนี้ของเจาพระยาเมืองตางๆ ดวย ในที่สดุ ตองยอมรับใหมี
การประดิษฐานและสถาปนาพระธาตุไวไดที่ภูกําพราหรือดอยกัปปนคีรี ซึ่งเปนสัญลักษณของการ
ครอบงําทางวัฒนธรรมของชาวลาวตอเมืองในบริเวณนีไ้ ดสําเร็จในทีส่ ุด๑๕
ชวงเวลาหลังจากนั้นมากลาวไดวา เมืองในแองสกลนครเปนเขตของชาวลาวลานชาง
วัฒนธรรมลาวในแองสกลนครเห็นไดจากหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุทพี่ บไดใน
พื้นที่ซึ่งมีรูปแบบทางศิลปะแบบลานชางอยางชัดเจน ไดแก พระพุทธรูป พระธาตุ เจดีย สิม
้ โดยเฉพาะศิลาจารึกเปน
(โบสถ)๑๖ และศิลาจารึกสมัยไท-ลาวซึง่ พบอยางหนาแนนในบริเวณนี๑๗
หลักฐานที่ใหขอมูลอยางละเอียดถึงความเปนเมืองในอาณาจักรลานชางของชุมชนแองสกลนคร
ศิลาจารึกสมัยไท-ลาวที่พบในบริเวณแองสกลนคร ปรากฏศักราชตัง้ แตปลายพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๙ ระบุ พ.ศ.๑๘๙๓๑๘ พบทีพ่ ระธาตุรางบานแร อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร แตพบ
จํานวนมากชวงระหวางพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒ นับแตรัชสมัยพระเจาโพธิสาลราช พระเจาไชย
เชษฐาธิราชและรัชสมัยพระเจาสุริยวงศาธรรมมิกราช ตามลําดับ หลังจากเวลานีแ้ ลวพบจํานวน
ลดนอยลง๑๙ ในดานความสัมพันธระหวางเมืองในแองสกลนครกับศูนยกลางของอาณาจักรลาน
ชาง จารึกเหลานัน้ ระบุถงึ การขยายอํานาจทางการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมเขามายังพื้นที่
นี้และบริเวณใกลเคียง มีประกาศกัลปนาอุทิศผูคนใหเปนขาโอกาสหรือเลกวัดและอุทิศที่ดินใหเปน
นาจังหัน เพื่อสงผลผลิตใหแกวัดหรือศาสนสถาน โดยเฉพาะอยางยิง่ เมื่อไดยายเมืองหลวงลงมาที่
เวียงจันทนตั้งแต พ.ศ.๒๑๐๓ เปนตนมา พบวาผูปกครองอาณาจักรลานชางไดใหความสําคัญแก
เห็นไดจากในรัชสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราชทรงบูรณะพระธาตุพนม
พื้นที่แองสกลนครมากขึน้
สรางพระเจาองคตื้อ (จังหวัดหนองคาย) และสรางพระธาตุศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย

๑๕

ดูรายละเอียดไดใน ตํานานอุรังคธาตุ (พื้นพระธาตุพนม), (กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพ,

๑๖

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

๒๕๓๙).
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 ในรัชสมัยนีพ้ ุทธศาสนานิกายเถรวาทหรือลังกาวงศรุงเรืองมาก และไดเผยแพรเขามามี
อิทธิพลในพืน้ ที่แองสกลนครดวย ศาสนสถานตางๆ บริเวณนี้ไดรับการปรับใหเปนแบบพุทธเถร
วาท มีการดัดแปลงและกอสรางสถาปตยกรรมแบบลาวครอบของเดิมหรือประยุกตใชโดยไมได
ดัดแปลงรูปลักษณภายนอกเลย ดังกรณีของ พระธาตุภูเพ็กและพระธาตุนารายณเจงเวง๒๑
เมื่อสังเกตจากลักษณะภายนอกของพระธาตุเหลานี้จะเห็นวาเปนปราสาทแบบ
วัฒนธรรมเขมรโบราณทั้งรูปทรง ภาพจําหลัก หนาบันและทับหลังลวนเปนเรื่องราวเทพปกรณัมใน
ศาสนาฮินดู๒๒ เพียงแตมผี ูนําเอาพระพุทธรูปเขาไปประดิษฐานไวภายในและมีตํานานประกอบ
พรอมกับมีการจัดงานนมัสการประจําป๒๓ การเรียกปราสาทขอมวา”พระธาตุ”ทั้งที่รปู รางภายนอก
ยังคงเปนศิลปะเนื่องในศาสนาฮินดูหรือพุทธมหายาน ทําใหเห็นถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรม
และสิ่งที่สรางความกลมกลืนทางวัฒนธรรมดังกลาว ไดแก ตํานานอุรังคธาตุหรือพืน้ พระธาตุพนม
ชวงเวลาระหวาง พ.ศ.๑๘๙๖-๒๓๗๑ เปนชวงเวลาที่ชุมชนเมืองในแองสกลนครมี
ความสัมพันธและเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรลานชาง โดยตอนเริม่ แรกมีศูนยกลางทางการเมือง
การปกครองและวัฒนธรรมอยูที่เมืองชวา เมืองเชียงทองหรือหลวงพระบาง ตอมาไดยายมาทีเ่ มือง
เวียงจันทนและขยายลงไปถึงจําปาศักดิ์ ดังนัน้ ตั้งแต พ.ศ.๒๑๐๓ เปนตนมาเมืองในแองสกลนคร
จึงมีความผูกพันอยูก ับศูนยกลางทางการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมที่เมืองเวียงจันทน๒๔ มี
หลายเมืองไดเลื่อนสถานะขึน้ เปนเมืองชัน้ ในและเมืองลูกหลวงของอาณาจักรลานชาง อาทิ เมือง
เวียงคุก เมืองพรานพราว เมืองปะโค เมืองดานซาย เมืองเชียงใหมหนองหาน เมืองโพนพิสยั และ
เมืองนครพนม๒๕ จนกระทั้งศูนยกลางของอาณาจักรลานชางแหงนี้ถูกทําลายลงเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๑
ระยะเวลาประมาณ ๕ ศตวรรษเมืองตางๆ ในแองสกลนครมีความเจริญรุงเรืองและความเสื่อม

๒๐

เรื่องเดียวกัน, ๑๒๔-๑๒๘.
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.
๒๑

๑๖
ถอยตามพัฒนาการของอาณาจักรลานชาง วัฒนธรรมแบบลาวลานชางจึงเปนรากฐานของเมือง
บริเวณนี้ในสมัยตอมาจนถึงปจจุบนั
ชุมชนในแองสกลนครสามารถพัฒนาเปนเมืองไดโดยการปรับรับกับกระแสอารยธรรม
ที่แพรเขามาจากภายนอกตามเสนทางคมนาคมตางๆ ถึงแมเมืองในยุคแรกๆ จะเปนชุมชนเมือง
ขยาดยอมที่กระจายอยูตามทองที่แหลงตางๆ แตในสมัยตอมาเมืองในแองสกลนครมีความโดด
เดนและพัฒนาขึ้นเปนเมืองสําคัญในระดับภูมิภาค อาทิ เมืองหนองหานหลวง ซึ่งเปนเมืองอยูใน
ชวงเวลาระหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘๒๖ และเมืองในสมัยลานชางอยาง เมืองเวียงคุก เมือง
นครพนม ซึง่ เปนเมืองอยูในระหวางพุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓๒๗ เปนตน
ภายหลังเหตุการณสงครามระหวางสยามกับลานชางเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๑-๒๓๒๒ ชุมชน
เมืองในแองสกลนครไดเริ่มเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของสงคราม โดยมีความสัมพันธกับสยาม
ในสถานะกลุม เมืองในเขตประเทศราชเวียงจันทน
ทําใหอาํ นาจทางการเมืองการปกครองและ
เศรษฐกิจของสยามสามารถเขามาแทรกแซงและมีอิทธิพลตอเมืองในบริเวณนี้ตอเนือ่ งมาจนถึง
สมัยกรุงรัตนโกสินทร๒๘ กองทัพสยามไดเขามากวาดตอนประชาชนออกไปไวในหัวเมืองชั้นในรอบ
กรุงเทพฯ และพยายามเขามาควบคุมผูคนและผลประโยชนจากทรัพยากรดวยการสักเลกตั้งแต
พ.ศ.๒๓๖๗๒๙ จนเกิดความขัดแยงเปนสงครามเจาอนุวงศเมื่อ พ.ศ.๒๓๖๙-๒๓๗๑ ผลของ
สงครามนีท้ าํ ใหเมืองเวียงจันทนถกู เผาทําลายและชุมชนเมืองในแองสกลนครเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่จะสงผลกระทบตอสถานภาพและพัฒนาการของเมืองในเวลาตอมา
ความพายแพตอกองทัพสยามทีท่ ําใหเมืองเวียงจันทนตอ งสิ้นสุดสถานภาพและ
บทบาทของเมืองประเทศราชและถูกเผาทําลายเมื่อปลายเดือนตุลาคม 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
ใหกลุมเมืองทีเ่ คยอยูในเขตอิทธิพลของเมืองเวียงจันทนขาดผูนําหรือเมืองศูนยกลางและเกิดความ
ระส่ําระสายไปทั่ว มีตัวอยางของคํากลอนลําพืน้ ที่รองกันอยูท ั่วไปในพื้นที่แองสกลนครและหัวเมือง
ลาวในเขตเวียงจันทนเมื่อราชสํานักเวียงจันทนลมสลายวา...
(บาว)...

(สาว)...
(บาว)...

แมน้ําโขงยังบอั้นเปนบวกควายนอน
ยังดินเปนดงดอนบอนขวยจีนายโม
หนองโสนบทันเศรา หัวเมืองเฮายังมีเจาครองนั่ง
ราชวังบเปนปาหญาปอง บวางนองใหแกไผ...
เวียงจันทนฮาง หลวงพระบางก็แปนเปลา
วัดญาครูก็เศรา จัวนอยก็แลนหนี...
เวียงจันทนฮางสาวเอยอยาฟาววา
มันสิโผดบาดหลาหมากแตงชางหนวยปลาย
เวียงจันทนเศราเปนโพนขึ้หมาจอก
บัดวาบางกอกฮางสิเปนหมองกระตายนอน
เวียงจันทนฮางเปนโพนขี้หมาจอก
บัดวาบางกอกฮางยังสิฮายกวาเวียง เจาเอย...๓๑

ผลของสงครามที่กระทบตอกลุมเมืองในแองสกลนครและไดทําลายโครงสรางพืน้ ฐาน
สําคัญของเมืองใหเปลีย่ นแปลงไป คือ การอพยพเคลื่อนยายผูคนจํานวนมากซึ่งเปนประชากรของ
เมืองบริเวณนีเ้ ขาไปสมทบไวยังหัวเมืองชัน้ ในรอบกรุงเทพฯ และหัวเมืองที่ภักดีมีความดีความชอบ
ในการสงครามเจาอนุวงศ เชน เมืองยโสธร เปนตน๓๒ ทําใหเมืองตางๆ ในแองสกลนครมีประชากร
เบาบางลง ในขณะเดียวกันทางราชสํานักสยามไดสนับสนุนใหบรรดากรมการทาวเพี้ยที่ภักดีไป
ปกครองเมืองสําคัญ เชน เมืองหนองคาย เมืองโพนพิสัย เมืองนครพนมและเมืองสกลนคร โดยมี

ราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๓, พิมพครั้งที่ ๖ (กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรม
ศิลปากร, ๒๕๓๘), ๓๔-๓๕.
๓๑
คํากลอนลําพื้นที่เลาสืบตอกันมาเปนมุขปาฐะ แตละสํานวนมีความแตกตางกัน
๓๒
มยุรี และเผยผัน เหงาสีวัทน, “เจาอนุ : เรื่องเกาปญหาใหม,” ศิลปวัฒนธรรม ๙, ๑๑ (กันยายน
๒๕๓๑) : ๕๘-๗๔. เมืองยโสธรเคยเปนที่พักทัพของเจาพระยาบดินทรเดชาฯ ที่รวบรวมผูคนจากการกวาดตอน
และที่เก็บรวบรวมเอกสารจากหอหลวงเวียงจันทนซึ่งตองใชชางกวา ๒๐ เชือกในการขนยายมา

๑๘
นโยบายใหไปกวาดตอนผูคนจากหัวเมืองทางฝงซายแมน้ําโขงฟากตะวันออกที่ติดตอกับเขตแดน
เวียดนามเขามาเพิม่ ไวเปนประชากรในเมืองเหลานี๓๓
้
เหตุการณดังกลาว ทําใหพนื้ ที่แองสกลนครมีการเปลี่ยนแปลงของประชากรอยาง
รวดเร็ว ผูคนเหลานั้นเปนคนกลุมใหมที่มคี วามหลากหลายทางชาติพันธุ ทําใหเมืองในบริเวณนี้
กลับมาฟนตัวไดอีกครั้งหนึง่
ขณะเดียวกันก็เกิดมีชมุ ชนใหมกระจายตัวในพืน้ ทีจ่ ํานวนมากและ
พัฒนาเปนเมืองในเวลาตอมา เมืองเกาที่สามารถฟน ตัวไดนนั้ จะกลายสภาพเปนเมืองศูนยกลาง
ของกลุมเมืองที่เกิดใหม เชน เมืองนครพนม เมืองสกลนคร อยางไรก็ตามการฟน ตัวของเมืองเกา
และการเกิดชุมชนใหมแลวพัฒนาขึ้นเปนเมืองมีปจจัยอยางอืน่ อีกหลายประการ นอกจากผลของ
เหตุการณสงครามและการเคลื่อนยายของประชากร ดังจะกลาวในหัวขอตอไป
ปจจัยทีส่ งผลตอการกอกําเนิดของเมืองขึ้นใหม
เมืองในแองสกลนครปรากฏความสําคัญทางประวัติศาสตรขึ้นมา ตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑
มีปจจัยที่เปนเหตุการณและสภาพการณดานตางๆ ไดแก ลักษณะทางกายภาพ สภาพแวดลอม
แหลงทรัพยากร พัฒนาการทางเทคโนโลยี พื้นฐานทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
การปกครอง ประชากร สังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนบริบททางประวัติศาสตรและความสัมพันธ
กับภายนอก ปจจัยตางๆ เหลานี้นาํ ไปสูก ารกอตัวและพัฒนาของชุมชนเมืองตอมา
ลักษณะทางกายภาพและระบบนิเวศน
แองสกลนครเปนพืน้ ทีท่ างตอนบนของที่ราบสูงโคราชหรือภาคอีสาน ที่ราบสูงโคราช
สามารถแบงออกไดเปน ๒ พื้นที่ คือ “แองสกลนคร” ทางตอนบนและ “แองโคราช” ทางตอนลาง
เพราะมีเทือกเขาภูพานคั่นกลางจึงทําใหเกิดเปนแองขนาดใหญทงั้ สองสวนดังกลาว๓๔ ลักษณะ
เชนนี้ทาํ ใหสามารถแยกศึกษาพัฒนาการของชุมชนในแตละพื้นที่ได 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 และที่ราบลุมริมฝงแมนา้ํ สลับกับเนินหรือ”มอ”ซึ่งเปนลูกคลื่นลอนตืน้
ขนาดใหญ มีแหลงน้ําขนาดใหญ คือ หนองหาร๓๕ จังหวัดสกลนคร และหนองหารนอย อําเภอกุม
ภวาป จังหวัดอุดรธานี มีแมน้ําสงครามและแมน้ําโขง๓๖ เปนแมน้ําสําคัญ แองสกลนครเปนสวน
หนึง่ ของลุมน้าํ โขงตอนกลางแถบเวียงจันทน เพราะมีแมน้ําโขงไหลผานทางดานเหนือตอเนื่องไป
ทางตะวันออกเฉียงใต พืน้ ทีส่ วนใหญมีลักษณะลาดเอียงลงสูแมน้ําโขง ลําน้ําสายตางๆ ในบริเวณ
นี้เปนสาขาของแมนา้ํ โขง สวนดานตะวันตกและทางใตเปนเขตเทือกเขาและพืน้ ทีส่ ูงหรือมีสภาพ
เปนเขตปาเขา๓๗ สภาพภูมิประเทศของแองสกลนครแบงตามเขตตางๆ ไดดังนี้
แหลงน้ําสําคัญในแองสกลนคร ไดแก หนองหาร (สกลนคร) และหนองหาร กุมภวาป
(อุดรธานี) ทัง้ สองแหงนี้จัดวาเปนทะเลสาบน้ําจืดที่มีขนาดกวางใหญลําดับตนๆ ของประเทศไทย
โดยมีพนื้ ทีม่ ากถึง ๑๗๐ ตารางกิโลเมตร โดยเฉพาะหนองหารสกลนครเปนแหลงน้ําจืดธรรมชาติ
ขนาดใหญที่สดุ ของภาคอีสานมีน้ําขังตลอดป เชื่อวาเกิดจากการกัดเซาะการพังทลายของเกลือใน
ชั้นใตดินเปนบริเวณกวางกลายเปนแองน้าํ ขนาดใหญ และเปนแหลงผลิตพันธุสัตวนา้ํ ที่สาํ คัญที่สุด
ของพื้นที่แองสกลนคร๓๘ มีแหลงตนน้ําที่ไหลมาจากเทือกเขาภูพานประมาณ ๑๔ สาย โดยมีลาํ น้ํา
พุงเปนแมน้ําสายหลักที่ไหลลงสูหนองหารที่บานดอนยาง ตําบลเหลาปอแดง เขตอําเภอเมือง
สกลนคร สวนน้าํ ในหนองหารสกลนครก็จะระบายลงสูแ มน้ําโขงโดยลําน้าํ ก่ําที่ตําบลน้ําก่ํา 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 จังหวัดอุดรธานี
เปนแองน้ําธรรมชาติขนาดใหญเชนกันมีลกั ษณะเปนแองกนกระทะรองรับน้ําที่ไหลลงมาจาก
เทือกเขาภูพานตามลําหวยสายตางๆ ลําหวยสําคัญไดแก หวยไพจาน น้ําในหนองหารกุมภวาปจะ
ระบายลงสูลาํ น้ําปาวทางทิศใตแลวไหลลงสูลําน้ําชีตอไป
พื้นที่ลุมแมน้ําสงคราม เปนเขตที่ราบลุมแมน้ําที่กวางใหญภายในบริเวณแองสกลนคร
แมน้ําสงครามมีความยาวถึง ๔๒๐ กิโลเมตรและกวางประมาณ ๓๐ เมตร มีพนื้ ที่ลมุ น้ําประมาณ
๒๐,๔๑๑ ตารางกิโลเมตร ระบายน้ําลงสูแมน้ําโขงที่ตาํ บลไชยบุรี อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
แมน้ําสงครามไดรับน้ําจากหวยน้าํ อูนและลําธารสายตางๆ ที่ไหลมาจากเทือกเขาภูพานและที่ราบ
มาบรรจบกับลําน้าํ สงครามที่ปากอูน ตอจากนั้นก็จะไหลเปนแมนา้ํ สงครามสายหลักโดยไหลผาน
พื้นที่ราบลุมหลายแหงซึ่งมีสภาพปาไมหลากชนิดใน ๔ จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี จังหวัด
สกลนคร จังหวัดหนองคาย และจังหวัดนครพนม๔๐ แมน้ําสงครามจัดไดวาเปนแมน้ําไหลเฉื่อย
เนื่องจากมีทางน้าํ ที่คดเคี้ยวผานระหวางเนินเขาที่มีลกั ษณะต่ําและแบนราบซึง่ มีความสูงไมเกิน
๒๐๐ เมตร๔๑ ลําหวยและแมน้ําสาขาในลุมน้ําสงครามสวนมากจะมีความกวางและความลึกไม
มากนัก ในฤดูน้ําหลากไดรบั น้ําปริมาณมากและไมสามารถถายเทปริมาณน้าํ ใหไหลลงสูแมนา้ํ โขง
ไดทันทวงที และบริเวณปากแมนา้ํ สงครามที่ไหลลงแมนา้ํ โขงนั้นเปนที่ราบลุมจึงทําใหกระแสน้ํา
เออลนตลิ่งทวมบริเวณสองฟากฝง แมน้ําในเขตอําเภอศรีสงครามและบานไชยบุรีอยูเ สมอ๔๒
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
พื้นที่ที่แมนา้ํ สงครามไหลผานจะไดรับประโยชนแตกตางกัน ตามลักษณะภูมิประเทศ
ปริมาณน้าํ ฝนและคุณภาพของดิน เชน บริเวณอําเภอศรีสงคราม และบานไชยบุรี อําเภอทาอุเทน
พื้นที่สองฝง น้าํ ตั้งแตอําเภออากาศอํานวยลงไปทางอําเภอนาหวา อําเภอศรีสงคราม และอําเภอ
ทาอุเทน จะถูกน้ําทวมเปนประจําเพราะปริมาณฝนที่ตกชุกกระแสน้ําจะทวมเปนบริเวณกวางขวาง
นับแสนไรจนไมอาจใชเปนทีท่ ํานาได ผูคนจึงทําการประมงจับปลาไวบริโภคเปนอาหาร ทําเปน
ปลาแหงและมีการถนอมเก็บไวบริโภคนานๆ ในรูปของ “ปลาแดก” เมือ่ ถึงฤดูจับปลาจะมีผูคนจาก
หมูบานอืน่ ที่ไกลเขตลุมน้ําออกไปเขามาตัง้ หลักแหลงอยูชั่วคราวเพื่อหาปลาและจะอพยพกลับเมื่อ
หมดฤดูจับปลาแลว
แองสกลนครอยูในเขตที่ราบลุมแมน้ําโขงเนื่องจากลําน้าํ สาขา ลําหวย และแหลงน้ํา
ตางๆ ในบริเวณนี้จะไหลลงสูแมน้ําโขงทัง้ หมด สภาพภูมิประเทศโดยรวมลาดเอียงลงสูท่รี าบลุม ริม
ฝงแมนา้ํ โขง ดังนั้นแมนา้ํ โขงจึงเปนแมน้ําสายหลักของแองสกลนคร๔๓ แมน้ําโขงไหลมาถึงแอง
สกลนครบริเวณตอนเหนือของอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไหลลงมาทางใตจากเขตเมืองหลวง
พระบางและไหลมาสบกับลําน้าํ เหืองที่ภูโคกงิ้ว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ลําน้าํ เหืองนี้ไหลมา
แตเขตอําเภอดานซายและเปนลําหวยทีก่ นั้ เขตแดนไทย-ลาวระหวางอําเภอทาลี่ อําเภอดานซาย
จังหวัดเลยกับแขวงไชยบุรีของลาว
แมนา้ํ โขงตอนนี้จะเปดออกกวางกวาชวงที่ผา นมามาก
เนื่องจากไดรับน้ําจากลําหวยใหญๆ จากบริเวณที่ผา นมาทางตอนบน ชุมชนทีต่ ั้งอยูแถบนีม้ กี าร
ติดตอคาขายไปมาหาสูกนั ทางน้ําเปนประจํา
ถึงแมในแมนา้ํ โขงจะมีเกาะแกงอยูบางก็ตามแต
ไมไดเปนอุปสรรคมากนัก๔๔
ชวงของแมน้ําโขงตั้งแตเชียงคานถึงหนองคายมีแกงอยูห ลายแหง เชน แกงคุดคู แกง
จันทน แกงพราน เปนตน โดยเฉพาะแกงจันทน๔๕ เปนแกงที่มีอนั ตรายมากกวาแกงอืน่ ๆ มีรองน้าํ
เรียกวา ที่ราบทาม ซึ่งบางปสามารถทํานาบริเวณที่ราบทามนี้ไดโดยใชพันธุขาวลอยที่ยึดยาวตามระดับน้ําขึ้น ๒๓ 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
แคบและลึกยาวมีโขดหินมากทัง้ ที่โผลพน น้ําและที่จมน้าํ อยูสวนมากเปนหินอัคนี เรือกลไฟจะผาน
แกงนี้ดว ยความยากลําบากมีการจางชาวบานเพื่อชวยลากเรือโดยใชเชือกผูกหัวเรือแลวฉุดเรือฝง
ละ ๑๐ คน และเรือตองเรงฝจักรชวยเต็มที่ ปริมาณน้าํ ที่ระบายลงสูแ มน้ําโขงชวงนี้มาจากฝง ซาย
มากกวาฝง ขวา กลาวคือ มาจากที่ราบสูงแถบทุงเชียงขวางและทุง เชียงคํา สวนในฤดูแลงปริมาณ
น้ําในแมนา้ํ โขงจะลดลงทําใหเห็นโขดหินและแกงตางๆ ระดับน้ําไมเต็มรองน้าํ บางแหงเกิดสันดอน
กลางลําน้าํ สภาพเชนนีง้ ายตอการขามแมน้ําโขงดวยเทา
แมน้ําโขงจากตอนใตของเมืองเวียงจันทนจนถึงเมืองปากเซมีความยาวประมาณ
๗๐๐ กิโลเมตร ไหลผานพื้นทีห่ ุบเขาที่มีความกวางมากขึ้น๔๖ กระแสน้ําคดเคี้ยวมากขึ้น
ขณะเดียวกันเกิดมีดอนหรือเกาะกลางแมนา้ํ โขงมากขึ้นดวย อาทิ บริเวณเมืองมุกดาหาร ชวงนี้
แมน้ําโขงจะไหลผานที่ราบระหวางหุบเขาที่มีความกวางมากถึง ๑๐๐ กิโลเมตร ทําใหมีสนั ทราย
ดอนและแกงกลางน้ํามากมาย ลําน้ําสาขาของแมนา้ํ โขงที่สําคัญในชวงนี้ ไดแก หวยหลวง แมน้ํา
ซัน แมน้ําสงคราม หวยน้ําก่าํ หวยมุก เซบัง้ ไฟ๔๗ เซบั้งเหียนรวมทั้งแมนา้ํ มูลทางตอนใต๔๘
แมน้ําโขงชวงตั้งแตจุดแบงเขตแดนไทย-ลาวที่จังหวัดเลย (จุดสบกับน้ําเหือง) จนถึง
เขตจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีความยาวถึง ๘๓๐ กิโลเมตร มีสภาพที่แตกตางไปจากชวงที่ผาน
มาแลว กลาวคือ แมนา้ํ โขงลดระดับความชันลงมาก กระแสน้ําลดความเชี่ยวลง สภาพภูมิประเทศ
สองฝงเปดกวางมากขึ้น บริเวณจังหวัดหนองคายลําน้ํามีความกวาง ๖๐๐ เมตร บริเวณจังหวัด
นครพนมลําน้าํ กวาง ๑ กิโลเมตรและเพิม่ เปน ๑,๖๐๐ เมตร เมื่อไหลผานเขตจังหวัดมุกดาหาร๔๙
ดังนัน้ พืน้ ทีท่ งั้ สองฝงของแมน้ําโขงชวงดังกลาวนี้จงึ เหมาะสมแกการตัง้ ถิน่ ฐาน ทําใหเกิดชุมชน
เมืองตางๆ ตามริมฝงมากมายทัง้ ฝง ซายและฝงขวา โดยเฉพาะในพื้นทีแ่ องสกลนคร
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 จังหวัดเชียงรายมีคาเฉลี่ยการไหลของกระแสน้ําอยูที่ ๒,๗๓๐
ลูกบาศกเมตรตอวินาทีคิดเปนรอยละ ๑๘ ของปริมาณน้ําทั้งหมด ที่จังหวัดหนองคายมีคาเฉลี่ย ๔,๕๕๐ ลุก
บาศกเมตรตอวินาทีหรือรอยละ ๓๐ ของปริมาณน้ําทั้งหมด และที่จังหวัดมุกดาหารมีคาเฉลี่ย ๘,๐๗๐ ลูกบาศก
เมตรตอวินาทีหรือรอยละ ๕๔ ของปริมาณน้ําทั้งหมด เห็นไดวากระแสน้ําในลําน้ําโขงแถบแองสกลนครจะ
เพิ่มขึ้นมากกวาชวงที่ผานมาทางตอนบนมาก ทั้งนี้เพราะความกวางของลําน้ําที่มากขึ้นและความชันที่ลดลง

๒๓
แนวเทือกเขาและเขตพื้นทีส่ ูงในแองสกลนครสวนใหญจะอยูทางทิศตะวันตกและทาง
ตอนใต เปนกําแพงตามธรรมชาติที่โอบลอมพื้นทีน่ ี้ออกจากสวนอืน่ ๆ ของที่ราบสูงโคราช แนว
เทือกเขาดังกลาวทอดตัวยาวตามทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต โดยครอบคลุม
ตั้งแตพื้นที่ของจังหวัดเลยเกือบทั้งหมด จังหวัดหนองบัวลําภู ตอนใตของจังหวัดอุดรธานี สกลนคร
นครพนมและพื้นที่สวนใหญของจังหวัดมุกดาหาร นอกจากนี้ยงั มีพื้นที่สูงและภูเขาอีกแตเปนภู
เตี้ยๆ และไมตอเนื่อง ไดแก ภูทอก ภูงวั ภูลังกา ในเขตจังหวัดหนองคายและเขตเนินสูงบริเวณ
รอยตอระหวางจังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนครและจังหวัดหนองคาย เปนที่ราบสูงตอนกลางของ
แองสกลนครซึง่ เปนที่เหมาะแกการตั้งถิน่ ฐาน ไดแก บริเวณบานเชียง
บริเวณที่สูงดานตะวันตกของแองสกลนครเปนเขตภูมิประเทศที่เรียกวา “ทะเลภูเขา”
ไดแก พื้นที่สว นใหญของจังหวัดเลยตอเนื่องไปยังจังหวัดหนองบัวลําภูและจังหวัดอุดรธานี แลว
ทอดตัวรับกับแนวเทือกเขาภูพานทีพ่ าดผานมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต มีแองที่ลมุ ระหวางสันเขา
และมีแมน้ําไหลกัดเซาะตามหุบเขาเหลานั้นในแนวจากใตไหลขึ้นเหนือเปนแมน้ําสายสั้นๆ ทีร่ าบ
ลุมน้ํามีนอย ไดแก ลําน้าํ เลย น้าํ หมัน น้าํ ทึง น้าํ สวย น้าํ โสมและน้าํ ซม เปนตน มีภูเขาสําคัญ ไดแก
ภูหลวง ภูเรือ ภูกระดึง ภูหินกอง-ผานกเคาและภูเทวดา-ภูผามาน เปนตน ภูเขาสวนใหญเปนภู
ยอดตัดหรือยอดปานมีความสูงระหวาง ๓๐๐-๖๐๐ เมตร กวางประมาณ ๑-๒๐ กิโลเมตร ทอดตัว
ตอเนื่องไปยังฝงซายตอกับสันเขาเขื่อนน้าํ งึม๕๐
แนวทิวเขาภูพานทางตอนใตเปนสันเขาที่ตอ เนื่องกันอยู ๒ แนว คือ ภูพานนอย และภู
พานใหญ โดยภูพานนอยนับจากเขตอําเภอพรรณานิคม อําเภอพังโคน อําเภอเมือง อําเภอเตางอย
อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนครจนถึงเขตอําเภอนาแก จังหวัดนครพนม สวนภูพานใหญนั้น
นับแตเขตอําเภอไชยวาน อําเภอศรีธาตุ อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี อําเภอสองดาว อําเภอ
กุดบาก จังหวัดสกลนคร อําเภอคํามวง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุจนถึงอําเภอกุดชุม จังหวัด
ยโสธรและอําเภอเมืองมุกดาหาร ถัดจากนี้แลวแนวสันเขาจะไมตอเนือ่ งกัน มีลกั ษณะเปนภู เนิน
เขา เนินลาดสูง เนินโผลและลานหินบนเนินสูง
นอกจากนี้ บริเวณตอนกลางของแองสกลนครแถบจังหวัดอุดรธานี หนองคายและ
สกลนครมีภูมปิ ระเทศเปนทีร่ าบสูงและเนินสูงเรียก “ที่ราบสูงแถบบานเชียง” เปนบริเวณที่มีความ
เหมาะสมในการตั้งถิน่ ฐานไดดี ลักษณะพื้นที่เนินแถบบานเชียงยังตอเนื่องไปถึงบริเวณเขตอําเภอ
สวางแดนดิน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนครและขึ้นไปจนถึงอําเภอโพนพิสัย และอําเภอบึงกาฬ
จังหวัดหนองคายคอนไปทางเหนือเปนแองที่สงู ราว ๑๙๒-๒๐๖ เมตรจากระดับน้าํ ทะเล พืน้ ทีม่ ี
๕๐

ประสิทธิ์ คุณุรัตน, ภูมิศาสตรกายภาพภาคอีสาน, ๑๖๓, ๑๖๖.

๒๔
ลักษณะแบบลานตะพักลุมน้ําขั้นสูง (High terrace) และตอเนื่องกับเขตภูทอก ภูลังกาดวยซึง่ เปน
เขตที่สูงระหวางแมน้ําสงครามขึ้นจนจรดแมน้ําโขง มีแนวคดโคงประทุมคว่าํ ปากคาด-บึงกาฬและ
มีทิวเขาเตี้ยๆ ที่เปนสวนหนึ่งของทิวเขาสายงู (ภูง)ู ซึง่ ตอทอดมาจากภูกระดานในเขตลาวฝง ซาย
ไดแก ภูสิงห ภูทอกนอย ภูทอกใหญ ภูงัว และภูลังกาดังไดกลาวแลว พืน้ ที่สว นใหญอยูสูงกวา
๑๗๐ เมตรจากระดับน้ําทะเล บริเวณนีย้ ังมีบึงโขงหลงซึง่ เปนแองน้าํ ขนาดใหญอกี ดวย๕๑
แองสกลนครเปนเขตที่มีปริมาณฝนตกมากที่สุดของที่ราบสูงโคราชหรือภาคอีสาน
กลาวคือ มีฝนตกประมาณ ๑๒๖ วันตอป หรือวัดปริมาณน้าํ ฝนตอปได ๑,๕๗๕ มิลลิเมตร มี
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปประมาณ ๒๖.๒ องศาเซลเซียส๕๒ เพราะฉะนัน้ แองสกลนครจึงเปนพืน้ ที่ที่มี
อากาศและน้ําฝนดีเหมาะแกการตั้งถิน่ ฐาน
มีสภาพธรรมชาติที่เอื้อตอการอยูอาศัยและมี
ปจจัยพืน้ ฐานของการตั้งหลักแหลงและพัฒนาเปนชุมชนเมือง
สิ่งที่แสดงวาแองสกลนครเปนพืน้ ที่ลมุ น้าํ เดียวกันกับทางฝงซายแมน้ําโขง คือ ทางฝง
ซายถัดจากที่ราบลุมชายฝงจะเต็มไปดวยภูเขาสูง สวนในแองสกลนครจะเปนที่ราบกวางขวาง โดย
มีลําน้าํ โขงไหลผานกลาง มีขอบสันเขาคือเทือกเขาภูพานทางตอนลาง ที่ราบลุมแมน้ําโขงแถบ
เวียงจันทน-แองสกลนครนี้เปนบริเวณที่มคี วามเหมาะสมตอการเกษตรกรรมและการตั้งถิ่นฐาน
มากที่สุดตอนหนึง่ ของภูมิภาคลุมน้าํ โขงทัง้ หมด เพราะมีที่ราบกวางขวางและแมนา้ํ โขงในชวงนี้ก็มี
ความกวางมากขึ้นและกระแสน้ําไหลเอื่อยลงจากความชันของภูมิประเทศที่ลดลง ทําใหมีความ
สะดวกตอการคมนาคมและการตั้งชุมชนมากกวาชวงตอนบนตัง้ แตเหนือปากแมนา้ํ เหืองและชวง
ลางใตแกงหลีผ่ ี๕๓ ลักษณะของแมนา้ํ โขงชวงที่ไหลผานแองสกลนครมีบันทึกกลาววา...
“...แมน้ําโขงตั้งแตเมืองหนองคายลงมาจนถึงเมืองมุกดาหาร ถาลองดวยเรือ
พายระยะทางประมาณ ๗ วัน ระยะนี้ในแผนที่ของฝรั่งเศสวาเดินเรือไดตลอดป คือวาขึ้นลอง
สะดวกกวาระยะอื่น ...วาโดยขนาดลําน้ําตอนเมืองหนองคายยังไมสูกวางนัก...แตตอนใตลง

๕๑

เรื่องเดียวกัน, ๑๖๘, ๑๗๐, ขอมูลเกี่ยวกับภูพานดูเพิ่มเติมใน ประเทือง จินตสกุล, ภูมิศาสตร
กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๗๖-๗๗.
๕๒
ดูรายละเอียดใน วินัย วีระวัฒนานนท, สิ่งแวดลอมอีสานและการอนุรักษ โครงการ
มหาวิทยาลัยในโครงการอีสานเขียว, (กรุงเทพฯ : ส. ศิริการพิมพและบรรจุภัณฑ, ๒๕๓๒).
๕๓
ประสิทธิ์ คุณุรัตน, ภูมิศาสตรกายภาพภาคอีสาน, ๔๙, ๑๖๐-๑๖๑.

๒๕
มาจนถึงเมืองมุกดาหาร ไมแลเห็นตัววัวควายขางฝงโนนทีเดียว เมืองสวรรณาเขตร...อยู
ตรงกันขาม ก็พอแลเห็นตึกหลังคาแดงๆ เทานั้น...”๕๔

สภาพภูมิประเทศของแองสกลนครมีความหลากหลาย มีทั้งเขตลุมต่ํา ที่ราบลุม แมน้ํา
ที่ดอน และเขตเทือกเขาหรือพื้นที่สงู ซึง่ ลักษณะดังกลาวเปนแหลงของทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณและเปนพืน้ ฐานทําใหเกิดชุมชนและพัฒนาเติบโตเปนเมืองไดตลอดเวลา
แองสกลนครกับดินแดนลานชางเวียงจันทนมีความสัมพันธกันทางดานภูมิประเทศ
เปนพืน้ ที่ลุมน้าํ เดียวกัน ชุมชนบานเมืองในสมัยตางๆ ที่ตั้งอยูบ ริเวณนี้สวนใหญมีอาณาเขต
ครอบคลุมทั้งสองฝงแมน้ําโขงไมวาจะเปนเมืองรวมสมัยทวาราวดี เจนละ เขมรโบราณหรือเมืองใน
สมัยลานชาง กลาวไดวา แมน้ําโขงนัน้ ไหลผานกลางชุมชนหรือเมือง การเคลื่อนยายของผูคนและ
การขยายอํานาจของอาณาจักรลานชางเขามาในเขตทีร่ าบสูงโคราชในชวงแรก ปรากฏหลักฐาน
แคบริเวณริมฝงแมนา้ํ โขง๕๕ เชน เมืองเวียงจันทน เมืองเวียงคํา เมืองน้าํ ทา เมืองแกนทาว เมือง
โคตรบอง เมืองปากหวยหลวง เมืองหนองหานนอย เมืองหนองหานหลวง เมืองหนองบัว ในขณะที่
พื้นที่ตอนในของที่ราบสูงไมปรากฏหลักฐาน เหตุที่อํานาจของอาณาจักรลานชางแพรขยายเขามา
ไดในพื้นที่แองสกลนครกอนเพราะมีความสัมพันธกนั ทางภูมิประเทศนัน่ เอง
แองสกลนครมีแมน้ําและทีร่ าบลุมกวางขวางเปนแหลงผลิตและเขตการคาที่สาํ คัญ
ผูปกครองลานชางจึงพยายามเขามาควบคุมพื้นที่แถบนี้ โดยสามารถดําเนินการไดสําเร็จเมื่อยาย
เมืองหลวงลงมาทีเ่ มืองเวียงจันทนเมื่อ พ.ศ.๒๑๐๓ ในรัชสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราช การติดตอ
กับเขตลานชางมีแมนา้ํ โขงและลําน้าํ สาขาเปนตัวเชื่อมหรือเสนทางคมนาคม ปจจัยดังกลาวทําให
เมืองในแองสกลนครพัฒนาเติบโต และสงผลใหมีเมืองเกิดขึ้นมาไดภายหลัง พ.ศ.๒๓๗๑ ดวย

๕๔

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เรื่องเที่ยวที่ตางๆ ภาคที่ ๔; วาดวยเที่ยวมณฑล
นครราชสีมา มณฑลอุดรและมณฑลรอยเอ็ด (กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ, ๒๕๑๒), ๕๑-๕๒.
๕๕
เจาคําหมั่น วงกตะรัตนะ, พงศาวดารชาติลาว : ความเปนมาของชาติแตดึกดําบรรพ
(เวียงจันทน : หอสมุดแหงชาตินครเวียงจันทน, ๒๕๑๖), ๒๕-๒๖.

๒๖

ภาพที่ ๑ สภาพภูมิประเทศของแองสกลนคร
ที่มา : กวี วรกวิน, แผนทีค่ วามรูทองถิน่ ไทย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ : พัฒนา
คุณภาพวิชาการ, ๒๕๔๗), ๑๓.
แหลงทรัพยากร
สภาพภูมิประเทศของแองสกลนครมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติสําคัญหลายชนิด ไดแก
แรธาตุ ทองคํา เหล็ก ดีบุก ทองแดง สังกะสี อัญมณี หินเกลือ และผลผลิตจากปาทัง้ สัตวและพืช
เชน เรว น้ํารัก (น้าํ เกีย้ ง) นอระมาด ครัง่ และกํายาน เปนตน เชื่อวาชุมชนบานเมืองบริเวณนี้มกี าร
พัฒนาทางการผลิตและการควบคุมคนหรือกําลังแรงงานอยางเพียงพอ
เพือ่ ใหสามารถใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้นไดอยางเต็มที่ และคงมีการติดตอแลกเปลี่ยนระหวาง
ภูมิภาคกับชุมชนที่อนื่ ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางชุมชนสองฝง แมนา้ํ โขงดวยกันเองคงมีการ
ติดตอแลกเปลี่ยนไปมาหาสูกันอยูตลอดเวลาทําใหชุมชนบริเวณแองสกลนคร-เวียงจันทนเติบโต
ขึ้นตามลําดับ๕๖
๕๖

จารุวรรณ ธรรมวัตร, บรรณาธิการ, วิถีทรรศนลาวในชุมชนสองฝงโขง (มหาสารคาม : โรง
พิมพศิริธรรมออฟเซ็ท, ๒๕๔๑), ๘๓-๘๔.

๒๗
ผลผลิตจากแหลงธรรมชาติทั้งผลิตภัณฑจากพืช สัตวและของปาอืน่ ๆ สามารถหาได
ตามภูมิประเทศตางๆ ไมวาจะเปนเขตลุมต่ําหนองหาร ที่ราบลุมแมน้ํา เขตเทือกเขาและพืน้ ที่สงู
โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาภูพานซึ่งเปนแหลงปาเรว เปนผลผลิตที่สาํ คัญที่เมืองแถบแองสกลนคร
ตองสงเปนสวยแกราชสํานักสยาม นอกจากนี้แถบภูพานยังเปนแหลงครั่งและกํายานที่สําคัญอีก
ปจจุบันยังพอสืบหารองรอยของผลผลิตทีส่ ําคัญนี้ไดแมวาจะหลงเหลือนอยแลวก็ตาม แตตามเขต
ที่ลุมต่ําหนองหารและที่ราบลุมแมน้ําสงครามนัน้ ยังคงเปนแหลงสัตวน้ําที่สําคัญอยู๕๗

และคง
ความสําคัญกระทั่งปจจุบัน โดยเปนแหลงผลิต “ปลาแดก” ของแองสกลนคร
รายงานการคนพบหลักฐานทางโบราณคดีของคณะสํารวจและวิจัยโครงการสํารวจ
แหลงถลุงแรทองแดง ดีบกุ สมัยโบราณบริเวณลุมแมนา้ํ โขงตอนกลาง (เขตจังหวัด เลย หนองคาย
หนองบัวลําภู อุดรธานี) ซึ่งนําโดยสิทธิพร ณ นครพนม และเย็นจิตร สุขวสานะ พบวาบริเวณแอง
สกลนครอุดมไปดวยแหลงทรัพยากรแร พบหลักฐานการถลุงแรกระจายอยูท ั่วไปและมากมายเชือ่
วาคงเปนแหลงผลิตแรที่สําคัญแหลงหนึง่ และคงไดติดตอกับศูนยอาํ นาจของอาณาจักรตางๆ ดวย
ไดแก เขมร สุโขทัย ลานนาและจีนตอนใต๕๘ และจากรายงานของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระ
นครสวรรควรพินิต
อดีตเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูห ัวบันทึกไวเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๔๗๐ วา “...บอเหล็กในเขตอําเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย มี ๕ บอ เหล็กในทีน่ ี้เปนเหล็กชนิดอยูบนผิวดิน ไมตองขุดลึก เอาจอบฟนเพียงคืบหนึง่
ศอกหนึง่ ก็ได การที่จะมีที่ไหนแลเห็นไดดวยสีดินเปนสีดําแดง สวนวิธีทาํ นัน้ ก็เปนอยางปาๆ
พื้นเมือง...” ๕๙
สวนแรโลหะอืน่ ๆ อาทิ ตะกั่ว สังกะสีและการหลอมโลหะสําริดพบที่บริเวณหวยโมง
เวียงนกยูง ทาบอในเขตจังหวัดหนองคาย ซึ่งเปนศูนยกลางของการผลิตโลหะบริเวณนี้ และเชื่อวา
แหลงโลหะที่จงั หวัดเลยก็ปอนวัตถุดิบใหแกบริเวณทาบอนี้ดวย แมบริเวณหวยโมง ทาบอเองก็เปน
แหลงผลิตเกลือที่ใหญที่สุดดวย นับวาแองสกลนครเปนศูนยกลางของการผลิตและแลกเปลี่ยน
สินคาที่สําคัญของภูมิภาคแมวาจะไมใชเมืองทาริมทะเลก็ตาม แตกม็ ีทาเรือที่มีปริมาณสินคาและ
การแลกเปลี่ยนที่คึกคักและมากพอที่ชมุ ชนทัง้ ใกลเคียงและไกลออกไปจะติดตอสัมพันธดว ย สิง่ ที่
๕๗

สุพัฒน ไพใหล, “วัฒนธรรมปลาแดกในลุมน้ําหนองหารสกลนคร,” ใน ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม,
บรรณาธิการ, วัฒนธรรมปลาแดก, ๑๑-๑๓.
๕๘
สิทธิพร ณ นครพนม, “วิถีเศรษฐกิจเดิมถิ่นหนองคาย-เวียงจันทน,” ใน จารุวรรณ ธรรมวัตร,
บรรณาธิการ, วิถีทรรศนลาวในชุมชนสองฝงโขง, ๗๕-๙๔.
๕๙
เรื่องเดียวกัน, ๘๓-๘๘.

๒๘
มีชื่อของชุมชนแถบลุมน้ําโขงตอนนี้ไดแก สําริดและเหล็ก เชื่อวามีการสงสําริดไปยังชุมชนอื่น
ดังเชนดินแดนของชาวจวง (ทางตอนใตของจีน) ซึ่งไมมีแหลงทองแดง ดีบุกและตะกัว่ แตมกี ารใช
กลองมโหระทึกสําริดหรือฆองกบกลองกบ สันนิษฐานวานาจะนําวัตถุดิบไปจากแองสกลนครดวย
๖๐

บริเวณริมฝงแมน้ําโขงแถบแองสกลนครยังมีแรโลหะที่สาํ คัญ คือ “ทองคํา” ดังปรากฏ
ในตํานานอุรงั คธาตุวา ดินแดนแถบแองสกลนคร-เวียงจันทนนี้เปน “สุวรรณภูมิแตกอน” โดยมี
ผูปกครองคือทาวคําบาง
มีอาณาบริเวณครอบคลุมตั้งแตลุมน้ําโขงแถบหนองคันแทเสือ้ น้ํา
(เวียงจันทน) จังหวัดเลยบริเวณอําเภอเชียงคาน อําเภอปากซม อําเภอสังคม เรื่อยลงมาจนถึง
อําเภอศรีเชียงใหม๖๑ ชุมชนบริเวณ “สุวรรณภูมิแตกอน” นีน้ าจะเปนเมืองสมัยทวาราวดีตอนปลาย
แลว ความอุดมดวยแรทองคําและโลหะตางๆ เห็นไดจากการใชแรโลหะทองคําและสําริดหลอ
พระพุทธรูปในสมัยลานชาง เชน พระองคตื้อ พระสุก พระเสริม และพระใสซึ่งหลอขึ้นในสมัยพระ
เจาไชยเชษฐาธิราช๖๒
ทองคํานัน้ พบวามีสายแรทองคําตามลําน้าํ โขง มีกิจกรรมการรอนหาแรทองคําตามลํา
น้ําโขงของผูคนแถบนี้ แตทองคําที่ไดจะมีสีแดงกวาที่อนื่ ๆ เนื่องจากมีแรทองแดงปนอยู การรอนหา
ทองคําของชาวบานทุกวันนีย้ ังคงมีอยูโดยทําเปนอาชีพเสริมพิเศษเรียกการ ”เลนคํา” บริเวณตําบล
หาดคํา อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย การรอนทองของชาวบานแถบนีน้ า จะมีมาตั้งแตสมัย
โบราณแลว ผูค นแถบเชียงคานจะรอนทรายจากลําน้าํ โขงดวย “เลียง” เปนภาชนะทรงกรวยคลาย
หมวกแกว (เวียดนาม) แตภาษาถิ่นหนองคายเรียกวา บัง้ หรือ บางเพือ่ หาทองคํา๖๓
สวนผลผลิตทองคําที่ไดนอกจากจะนําไปหลอมเปนพระพุทธรูปดังไดกลาวแลว ยังใช
ในการประดับยอดพระเจดีย บริจาคสรางวัดวาอาราม ใชแลกเปลี่ยนสินคากับดินแดนอื่นตลอดจน
ใชเปนบรรณาการหรือสวย อาณาจักรลานชางจะตองสงตนไมเงินตนไมทองเปนบรรณาการแก
สยามตั้งแตสมัยกรุงธนบุรีจนถึงรัชกาลที่ ๓ แหงกรุงรัตนโกสินทร และเมื่อถูกสยามควบคุมมากขึ้น
๖๐

เรื่องเดียวกัน.
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
ในเวลาตอมาภายหลัง พ.ศ.๒๓๖๗ และหลังสงครามเจาอนุวงศฯ หัวเมืองลาวแถบนี้ก็ตองเสียสวย
เปนทองคําและสิ่งของมีคา อืน่ ๆ แกราชสํานักสยามมากและเครงครัดขึ้น เมืองแถบแองสกลนคร
หลายเมืองก็ตอ งสงสวยเปนทองคํา๖๔
การผลิตเกลือเปนอีกปจจัยหนึง่ ที่ดงึ ดูดใหผูคนเคลื่อนยายเขามาแลวกระจายตัวใน
พื้นที่แองสกลนคร และทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงขนาดของชุมชน๖๕ เปนสิ่งที่ตอเนือ่ งมาจากการ
ผลิตเครื่องมือเครื่องใชในยุคเหล็ก จากการสํารวจของนักโบราณคดีในชวง พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๓๙
พบวาพืน้ ที่ระหวางเขตลําน้าํ ยามที่ไหลลงลําน้าํ สงครามกับลําน้ําอูนในเขตอําเภอนาหวา จังหวัด
นครพนมและอําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร มีเนินดินที่เปน “โพนเกลือ” ซึ่งเกิดจากการทับ
ถมของภาชนะดินเผาที่ใชในการบรรจุและตมเกลือกองสุมรวมกันเปนเนินขนาดใหญ พบมากถึง ๙
แหง๖๖ สภาพพื้นที่เหลานี้เปนบริเวณที่ดินเค็มจัดบางแหงมีนา้ํ เกลือใตดินพุขึ้นมา แมในปจจุบัน
ชาวบานก็ยงั ไดตักน้ําเกลือนี้ไปตมผลิตเกลือขายเปนรายไดในฤดูแลงกันอยู บริเวณทีพ่ บเนินดิน
ดังกลาวคงจะเปนชุมชนโบราณตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร จากการที่พบหลักฐานภาชนะที่ใชใน
การบรรจุเกลือชี้ใหเห็นถึงกรรมวิธีในการผลิตเกลือเชนเดียวกันกับหลักฐานทีพ่ บในแองโคราช 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 แถบจังหวัดสกลนครนครพนม 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
เสี่ยว อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม

๓๐
เชื่อวามีการผลิตเกลือออกไปสูชุมชนเขมรโบราณ (เจนละบก) และดําเนินเรื่อยมาจนถึงสมัยทวา
ราวดีและเมืองพระนคร๖๗
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพแวดลอมและแหลงทรัพยากรของแองสกลนครขางตน เปน
ปจจัยรองรับการอพยพเคลื่อนยายและการตั้งถิ่นฐานของผูคน การเพิม่ จํานวนประชากรจากการ
กวาดตอนและอพยพผูคนมาจากบริเวณฝง ซายแมนา้ํ โขง ทําใหมกี ารตั้งถิน่ ฐานและเตรียมพืน้ ที่
เพาะปลูกหรือทําปาใหเปนนาซึ่งถือเปนมูลเหตุที่สาํ คัญของการเกิดเปนชุมชนและเมืองตอมา
การพัฒนาทางเทคโนโลยี
การพัฒนาทางเทคโนโลยีของชุมชนเมืองในแองสกลนครมีมาจากอดีตตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตรเปนลําดับจนถึงสมัยลานชาง มีการสั่งสมและพัฒนาตามการเจริญเติบโตของชุมชน
เมืองในสมัยตางๆ ตัง้ แตยุคเริ่มแรกที่มีการตั้งถิ่นฐานในแองสกลนครพบวามีรองรอยของเมล็ดขาว
มีการปลูกขาว ทัง้ ขาวไร(ปลูกที่ดอน)และขาวน้ําทวม และเริ่มนําพืชปาตางๆ มาปลูกดวย มีการนํา
สัตวมาเลีย้ งเพื่อใชงานและเปนอาหาร มีการผลิตเครื่องมือเครื่องใชจากวัสดุและแรธาตุตางๆ ทั้ง
หิน สําริดและเหล็ก มีการผลิตเครื่องปนดินเผาและเครื่องจักรสานหรือถักทอ๖๘ โดยเฉพาะ
เครื่องปนดินเผาไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องจนถึงสมัยลานชาง
บริเวณลุมน้ําสงครามพบ
แหลงเตาเผาจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นถึงการผลิตที่คึกคักและการติดตอแลกเปลี่ยนกับ
ภายนอก ซึ่งมีพนื้ ฐานทางเทคโนโลยีมาตั้งแตสมัยวัฒนธรรมบานเชียงแลว พบหลักฐานจาก
โบราณวัตถุจาํ นวนมากทีบ่ งชี้วาแหลงเตาเผาลุมแมนา้ํ สงครามมีความเกี่ยวของกับลานนาที่แหลง
เตาเผาสันกําแพง และสัมพันธกบั แองโคราชทีก่ ลุมเตาเผาบานกรวด เปนตน๖๙
การพัฒนาเทคโนโลยีดา นการผลิต สวนใหญแลวเปนการขยายพื้นที่เกษตรกรรมและ
การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชตางๆ เพือ่ สามารถใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวได
อยางมีประสิทธิภาพ ตัง้ แตเครื่องมือจากหิน ไม สําริด และเหล็ก พบหลักฐานที่เกีย่ วของจํานวน
มากในแหลงชุมชนโบราณคดีของแองสกลนครทั้งที่บานเชียงและพื้นทีร่ อบๆ ตามลุมน้ําสงคราม
๖๗

ธิดา สารยา, ยอนหลังดูอีสานโบราณ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๓๑), ๑๒๐-๑๒๔.
ดูรายละเอียดใน กรมศิลปากร, ผาจากแหลงโบราณคดีในประเทศไทย (Archaeological
Textiles in Thailand) (กรุงเทพฯ : สมาพันธ, ๒๕๓๓).
๖๙
วลัยลักษณ ทรงศิริ, “กลุมเตาเครื่องปนดินเผา ลุมน้ําสงคราม,” เมืองโบราณ ๒๒, ๒ (ตุลาคมธันวาคม ๒๕๓๙) : ๕๓-๖๒.
๖๘

๓๑
และหนองหาร อาทิ ผาลไถ หอก มีด แวดินเผา (สวนประกอบของเครือ่ งทอผา) เปนตน เมื่อชุมชน
ขยายตัวตองมีเทคนิคในการเพิ่มผลผลิตใหสามารถเลี้ยงสมาชิกในชุนชนไดอยางเพียงพอ
นอกจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกแลวก็มกี ารจัดการเรื่องเทคนิคการปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิต
การ
จัดการน้าํ หรือชลประทานใชประโยชนจากแมน้ําสงครามและแมน้ําโขงรวมทัง้ สาขา ซึ่งตามสภาพ
ภูมิประเทศของแองสกลนครแลวไมคอยประสบปญหาเรื่องขาดแคลนน้ําหรือตองมีระบบจัดการ
เรื่องน้ํามากนัก ไมคอยพบเห็นระบบชลประทานหรือบารายขนาดใหญในแองสกลนคร หรือขุด
ลอกคูคลองทีต่ องอาศัยแรงงานคนจํานวนมากเหมือนที่พบไดตามแหลงโบราณคดีของแองโคราช
แตพบเห็นการปรับใชแหลงน้าํ ตามธรรมชาติประกอบเปนภูมิสัณฐานของเมือง เชนทีเ่ มืองหนอง
หารหลวง สกลนคร
แองสกลนครบริเวณลุมน้าํ สงครามตอนลาง ที่ราบลุมริมฝงแมนา้ํ โขงและเขตลุม ต่ํา
หนองหาร เปนเขตน้าํ มากมีปาบุง ปาทามและเปนแหลงประมงไดดนี อกเหนือจากการเพาะปลูก
ดังนัน้ จึงมีการพัฒนาดานการประมงอยางตอเนื่องและสามารถจับปลาไดปริมาณมากในแตละป
บริเวณลุมน้าํ สงครามยังเปนแหลงผลิตเกลือ(สินเธาว)ทีส่ ําคัญ พบบอเกลือจํานวนมากและยัง
การผลิตเกลือไดและการจับปลาไดจํานวนมากทําให
สามารถทําการผลิตไดแมในปจจุบัน๗๐
สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการถนอมอาหารเปน “ปลาแดก” โดยบรรจุไวในหมอหรือไหซึง่
เปนเครื่องปน ดินเผาที่สามารถผลิตไดในทองถิ่น๗๑
ตามแหลงน้าํ ของแองสกลนครนอกจากจะเอื้ออํานวยตอการเกษตรกรรมและการ
ประมงแลว ยังมีสายแรทองคําอยูดวยโดยเฉพาะตามลําน้าํ โขงแถบหนองคาย การรอนทรายหา
ทองคํามีมาตัง้ แตสมัยอดีตและจนถึงในปจจุบันเรียกวาการเลนคําดังไดกลาวมาแลว เทคโนโลยี
การถลุงหรือนําทรัพยากรแรตางๆ มาใชประโยชนไดรับการพัฒนามาตั้งสมัยกอนประวัติศาสตร
จากสมัยเครื่องมือเครื่องใชสาํ ริดและเหล็ก
สมัยทวาราวดีและเจนละที่ตอเนื่องจากสมัยกอน
ประวัติศาสตรพบรองรอยของเมืองที่ขยายตัวมีคูน้ําคันดินเชื่อวาประชากรหนาแนนขึ้นและมีการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสําริดและเหล็กตอเนือ่ งมาดวย เมืองในสมัยขอมมีการสรางศาสนสถานศิลา
แลงหลายแหงซึ่งตองอาศัยเครื่องมือในการกอสรางเทคโนโลยีคงมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นและนาจะมี
การติดตอสัมพันธกับศูนยกลางของวัฒนธรรมขอมจากเมืองพระนครดวย และเมืองในสมัยลาน
๗๐

วลัยลักษณ ทรงศิริ, “แหลงผลิตเกลือสมัยโบราณลุมน้ําสงคราม,” เมืองโบราณ ๒๒, ๔
(ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๓๙) : ๓๙-๕๒.
๗๑
ดูรายละเอียดใน ศรีศักร วัลลิโภดม, บรรณาธิการ, วัฒนธรรมปลาแดก (สกลนคร : อรามการ
พิมพ, ๒๕๔๑).

๓๒
ชางก็คงไดรับการถายทอดสืบตอมาอีก เมืองในแองสกลนครสมัยอาณาจักรลานชางนอกจากจะ
เปนแหลงผลิตทางการเกษตรแลวยังเปนแหลงผลิตแรธาตุตางๆ ดวย ดังที่ปรากฏในตํานานอุรังค
ธาตุวา เปนเขตสุวรรณภูมิแตกอน แรธาตุตางๆ รวมทัง้ ทองคํานอกจากทําเครื่องมือเครื่องใชและสิ่ง
มีคาใชในการแลกเปลี่ยนแลว
ยังพบเห็นไดจากการกอสรางศาสนสถาน
พระธาตุเจดีย
พระพุทธรูปตางๆ ในชวงเวลาที่อาณาจักรลานชางรุงเรืองบันทึกรวมสมัยตางๆ ไดกลาวถึงความมั่ง
คั่งงดงามของศาสนสถานตางๆ อยูเสมอ ทั้งที่นครหลวงเวียงจันทนและที่พระธาตุพนม สวน
พระพุทธรูปทัง้ ที่เปนทองคําและแรโลหะตางๆ แสดงถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีการถลุงและหลอ
โลหะของชุมชนบริเวณนี้ อาทิ พระเจาองคตื้อ พระองคแสน หลวงพอพระใส พระสุก พระเสริม
เปนตน
เกี่ยวกับการรอนทองในแมน้ําโขงและสาขา มีบนั ทึกการเดินทาง 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 สิ่งที่ยังคงเหลืออยูคือ 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

พัฒนาการทางเทคโนโลยีทที่ ําใหชุมชนกอเกิดและเติบโตขยายตัวนอกจากทักษะการ
เพาะปลูก การประมง การใชประโยชนจากทรัพยากรแรธาตุตางๆ แลว ยังมีเรื่องของการคมนาคม
ดวย โดยเฉพาะการติดตอแลกเปลี่ยนกับภายนอกหรือในระหวางชุมชนเมืองดวยกัน เทคโนโลยี
๗๒

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

๓๓
การคมนาคมมีการพัฒนามาจากอดีตนับตั้งแตการรูจักนําสัตวมาใชแรงงานและเปนประโยชนใน
การบรรทุกและขนสง
และพัฒนาตอเนื่องมีการประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชและยานพาหนะ
เพิ่มเติมขึน้ มา ดวยสภาพภูมิประเทศของแองสกลนครที่เปนเขตลุมแมน้ําโขงมีการคมนาคมทาง
น้ําตามลําน้ําโขงและสาขา จึงมีการใชพาหนะทางน้าํ ไมวาจะเปนเรือหรือแพ เพื่อขนสงและการ
เดินทาง ตัง้ แตพุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓ มาแลว ซึ่งเปนยุครุงเรืองทางการคาและการติดตอกับ
ภายนอกพบวามีการใชเรือหรือแพจํานวนมาก
เกี่ยวกับเรื่องเรือของชาวลาว 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 ปลาบึกแตละตัวมีน้ําหนักเฉลี่ยประมาณ ๒๓๐ ปอนด ชาวลาวกลาวกันวา
ตามปกติปลาบึกจะไมมาอาศัยอยูทางตอนลางเมืองหนองคาย จึงเชื่อวามันวายออกไปไกลๆ
ถึงบริเวณระหวางหนองคายกับหลวงพระบางเพื่อวางไข... และปลาขนาดใหญอีกชนิดหนึ่งที่
ชาวประมงจับไดคือ ปลาเลิม...๗๓

นอกจากนีก้ ารคมนาคมทางบกในแองสกลนครพบวามีเสนทางบกที่ใชติดตอกัน
ภายในพื้นที่ระหวางชุมชนเมืองตางๆ และกับเมืองใหญอยางเวียงจันทนหรือธาตุพนมดวย ตาม
เสนทางที่ใชมาตั้งแตสมัยขอมเปนอยางนอย ไดแก จากธาตุพนม ผานเมืองสกลนครหรือเมือง
หนองหานหลวง ผานหนองหานนอย ขึน้ ไปถึงเวียงคุก ศรีเชียงใหมและถึงเขตเวียงจันทน ทราย
๗๓

เรื่องเดียวกัน, ๗๕-๘๐.

๓๔
ฟอง เสนทางนี้ยงั ใชกันอยูในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ หรือคริสตศตวรรษที่ ๑๙ และในปจจุบันดวย การ
พัฒนาการขนสงทางบกไดแก การใชแรงงานสัตว เชน ชาง มา วัวและควาย และการประดิษฐ
เครื่องมือที่เกีย่ วของสัมพันธดวย เชน แหยงชางหรือกูบ รถเทียมมา เกวียนเทียมวัว เปนตน
เกวียนของชาวลาวและการใชวัวเทียมเกวียน เฮอรเบิรท วาริงตัน สมิธ ไดบันทึกไว
ระหวางเดินทางจากหนองคายไปโคราชเมือ่ ราว พ.ศ.๒๔๓๕ ไววา ...
...พวกเราเดินทางออกจากหนองคายในชวงฤดูฝน มุงหนาตอไปยังโคราชดวย
ขบวนกองเกวียน หรือวัวเทียมเกวียน ๑๔ เลม แตละเลมมีวัวเทียม ๒ ตัว กับคนขับ ๑ คน
เกวียนทั้ง ๑๒ เลม บรรทุกสัมภาระไดมากเทากับบรรทุกดวยชาง ๑๖ เชือกเมื่อเดินทางในภูมิ
ประเทศที่เปนเขา... เกวียนของพวกเขาทําจากไมลวนๆ ...เฉพาะตัวเกวียนอยางเดียวนั้นมี
น้ําหนักเบา รูปทรงคลายกับรถเล็กเทียมมาตัวเดียว สวนของคันเกวียนที่ติดกับแอกจะลอด
ผานชวงลางของตัวเกวียนไปถึงตอนทายเกวียน ลอเกวียนมีขนาดกวางมากและเปนสวนที่
หนักที่สุด ซึ่งจะติดอยูบนแกนเพลาที่ทํามาจากไมเนื้อแข็ง (ไมกระเบา บางครั้งก็ใชไมแดง)
ตอนปลายดานในและดานนอกของคันลากจะมีเพลาติดอยูกับเบาไมใตตัวเกวียน ซึ่งตอน
ปลายลาดเอียงลงเพื่อทําใหไมที่ตีขวางไวตอนหนาและตอนทายของเกวียนอยูในระดับตรง
เปนมุมฉากอยางมั่นคง... น้ําหนักของเกวียนจึงตกลงบนตําแหนงตางๆ หลายจุด ซึ่งเปนสวน
ที่ตอดวยไมกระเบาจํานวนหนึ่งที่ตัดมาเปนพิเศษ
...เมื่อเกวียนเสียหลักหรือติดหลม
แกนเพลาดานใดดานหนึ่งหลุดออก... เปลี่ยนแกนอันใหมใสแทนโดยใชเวลา ๑๕ นาที ...
สวนหลังคาเกวียนมีลักษณะเปนฟางถักถี่ๆ ยื่นเปนเพิงออกไปดานหนา คลุมถึงที่นั่งคนขับ
ตรงคันเกวียน หลังคานี้สามารถคุมแดดคุมฝนใหแกผูโดยสารไดเปนอยางดี โดยทั่วไปเกวียน
มีความยาวประมาณ ๗ ฟุต กวาง ๓ ฟุต ...พวกวัวเปนสัตวใชงานที่มีอยูทั่วไปในเมือง... เรา
สามารถปลดแอกใหวัวหยุดพักดวยสัก ๑๕ นาที ปลอยใหมันเล็มหญากินจนอิ่ม จากนั้นพวก
มันก็พรอมที่จะออกเดินทางตอไป...๗๔

พัฒนาการทางเทคโนโลยีดานตางๆ ดังกลาวเปนปจจัยทําใหชุมชนเมืองสามารถกอ
ตัวและเติบโตขยายตัวไดในภายหลัง พ.ศ.๒๓๗๑ เปนตนมา เพราะเทคโนโลยีเปนสวนผลักดันให
กิจกรรมตางๆ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ตั้งแตการผลิตจากการเกษตรกรรม การประมง
หัตถกรรม เครื่องมือเครื่องใชตางๆ และอุตสาหกรรมในครัวเรือนทัง้ การทอผา ทําเครื่องปนดินเผา
การทําเกลือสินเธาว รวมทั้งอุตสาหกรรมการใชประโยชนจากทรัพยากรแรธาตุตา งๆ อยางการ
รอนทอง การสรางพระพุทธรูปหรือพระธาตุเจดีย โดยเฉพาะอยางยิง่ เทคโนโลยีทางการคมนาคมที่
๗๔

เรื่องเดียวกัน, ๑๓๘-๑๔๑.

๓๕
มีการพัฒนาสัง่ สมทัง้ การใชแรงงานสัตวและการประดิษฐพาหนะตางๆ ทั้งทางบกและทางน้ํา เปน
ปจจัยชวยสงเสริมใหชุมชนเมืองมีการติดตอกับภายนอกไดอยางสะดวกขึ้น กวางไกลขึ้น มีการ
ขนสงสินคาไดมากขึ้น ทําใหเมืองเติบโตและมีเศรษฐกิจที่ดี
นอกจากนี้ ในชวงตนกรุงรัตนโกสินทร (ตัง้ แตพุทธศตวรรษที่ ๒๔) เมืองโดยทั่วไปยัง
ไดรับการถายทอดวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหมกบั ชาติตะวันตกที่เขามาลาเมืองขึ้น
ซึ่งเปน
ชวงเวลาที่ชาวตะวันตกไดผานการปฏิวัตทิ างอุตสาหกรรมมาแลวในศตวรรษกอนหนา สิง่ สําคัญที่
มีผลตอชุมชนและประชากรของเมืองคือ อาวุธและยารักษาโรค อาวุธนัน้ เห็นไดจากปนคาบศิลาที่
เปนเครื่องประกอบยศของเจาเมืองและการฝกทหารหัวเมืองในเวลาตอมา
สวนยารักษาโรค
โดยเฉพาะยาควินนิ ที่ใชรักษาไขมาลาเรียทําใหผูคนแถบลุมแมนา้ํ โขงและเขตปาดงที่ตองเผชิญไข
ปามีสุขภาพดีขึ้นและอายุขยั ยืนยาวขึ้นดวย การติดตอของมิชชันนารีอังกฤษ ฝรัง่ เศสและอเมริกัน
กับราชสํานักสยาม
และการเดินทางสํารวจเผยแพรศาสนาในเขตหัวเมืองมีบนั ทึกวาเมื่อเดิน
ทางผานหมูบา นหรือเขตเมืองตางๆ จะมีประชาชนที่รูขา วเขามาขอยาแกไขปาอยูเสมอ๗๕
พื้นฐานทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งตอการเกิดและการพัฒนาของชุมชนเมืองใน
แองสกลนครนับตั้งแตภายหลังสงครามเจาอนุวงศฯ เปนตนมา แองสกลนครพัฒนาและไดสั่งสม
ทางวัฒนธรรมมาตั้งแตสมัยกอนประวัตศิ าสตร ทวาราวดี เจนละ เขมรโบราณและลานชาง
ตามลําดับ อิทธิพลทางวัฒนธรรมดังกลาวสงผลใหชมุ ชนและการตั้งหลักแหลงตางๆ สามารถ
เจริญเติบโตขึ้นเปนเมืองได
แมวาในชวงเวลาทีศ่ ึกษานี้ปจจัยดานการเมืองการปกครองและ
เศรษฐกิจจะมีความสําคัญและมีอิทธิพลมากก็ตาม แตลักษณะทางวัฒนธรรมเปนตัวบงชี้และ
กําหนดรูปแบบและลักษณะสภาพของเมืองเหลานี้ ซึง่ วัฒนธรรมในทีน่ ี้คือรูปแบบและวิถีของชีวิต
แนวคิดความเชื่อ ที่ผา นการแลกเปลี่ยนและปรับปรุงจนกลายเปนลักษณะเฉพาะของทองถิน่
กลาวไดวา
ในสถานการณที่โครงสรางทางการเมืองการปกครองลมสลายหรือเกิด
วิกฤตหรือไมมีความแนนอน พื้นฐานทางวัฒนธรรมของผูคน ไมวาจะเปนคนกลุม ใหญหรือคนกลุม
ยอยๆ ในสังคมลวนชวยจรรโลงชุมชนบานเมืองใหคงอยูแ ละดําเนินตอไป หรือทําใหเกิดการรวมตัว
กันเปนบานเมืองได บริเวณแองสกลนครเปนที่รวมของรูปแบบกระแสวัฒนธรรมแบบตางๆ ผูคนที่
๗๕

เสาวลักษณ กีชานนท, แปลและเรียบเรียง, หาปในสยาม เลม ๑ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,
๒๕๔๔), ๒๒๓-๒๒๕.

๓๖
เปนประชากรของดินแดนนีม้ ีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และไดสั่งสมกระแสวัฒนธรรมผาน
ชวงสมัยตางๆ มาแลว นับแตสมัยยุคกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยลานชาง๗๖ เปนที่รวมของผูคน
กลุมตางๆ ที่อยูระหวางศูนยกลางอํานาจรัฐ มีการแลกเปลี่ยน สัง่ สมและผสมผสานทางวัฒนธรรม
เห็นไดจากศิลปกรรมที่องคพระธาตุพนมในยุคเริ่มแรกสราง มีลกั ษณะรูปแบบของศิลปกรรมจากที่
ตางๆ ทั้งจีน เวียดนาม จาม เขมรและทวาราวดี ฯลฯ ซึ่งลักษณะเชนวานี้เปนรูปแบบของการ
รวมตัวกันตั้งถิน่ ฐานเกิดเปนชุมชน พัฒนาเปนเมืองในแองสกลนคร ทั้งในอดีตและชวงเวลาตัง้ แต
พ.ศ.๒๓๗๑ เปนตนมารวมถึงในปจจุบันดวย
การสั่งสมและผสมผสานทางวัฒนธรรม ซึง่ ดําเนินตอเนือ่ งมาโดยตลอดนับตั้งแตสมัย
ยุคกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร มีสว นสําคัญอยางยิ่งตอการกอตัวของชุมชนและ
เมืองในชวงเวลาที่ศึกษานี้ พื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ซับซอน สัง่ สมและผสมผสานความหลากหลาย
ของแองสกลนครทําใหสามารถรวบรวมผูคนกอตัวเปนสังคมขึ้นได
แมศนู ยกลางที่ลานชาง
เวียงจันทนจะลมสลายไปแลวก็ตาม
การผสมผสานทางวัฒนธรรมของผูคนทีห่ ลากหลายทําใหเมืองในแองสกลนครแมจะ
เปนสวนหนึง่ ของอาณาจักรลานชางแลว แตมีความแตกตางไปจากบริเวณหลวงพระบางหรือเมือง
ทางฝงซายอืน่ ๆ อยางนอยในดานสํานึกอดีตของผูคนโดยสะทอนออกมาในพืน้ หรือตํานานเมือง
ตางๆ ซึง่ มีความเกีย่ วของกับพระเจาลานชาง พระเจาศรีโคตรบองและพระยาขอม นอกจากนี้ในแง
ของวิถีชวี ิตผูคนประชาชนพบวามีการติดตอสัมพันธกับพวก”ผีนอย”ดวย๗๗ บงชี้ไดวาชาวลาวที่เขา
มาในบริเวณนีไ้ ดมาติดตอกับชาวพื้นถิ่นดัง้ เดิม แลวผสมกลมกลืนเปนประชากรชาวเมืองในแอง
สกลนครในทีส่ ุด
พื้นฐานที่สาํ คัญของดินแดนแองสกลนคร คือ เปนเขตที่อยูระหวางอาณาจักรหรือรัฐ
ใหญๆ กลาวคือ สมัยกอนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เปนกลุมของบานเล็กเมืองนอยรวมตัวกันเปนกลุม
หรือแควน ไดแก แควนศรีโคตรบูรและแควนสุวรรณภูมิท่ปี รากฏตามตํานานอุรังคธาตุ กอนที่จะ
กลายมาเปนกลุมเมืองที่อยูใกลศูนยกลางของอาณาจักรลานชางนับตั้งแต 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

ชาวลานชางไดแพรขยายอํานาจเขามายังพืน้ ที่แถบนีต้ ั้งแตรัชสมัยพระเจาฟางุม และพระเจา
สามแสนไทไตรภูวนาท และเขามาอยางชัดเจนมากขึ้นในรัชสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราชจนถึงรัช
สมัยพระเจาอนุรุทธราช (อนุวงศ) ดังนัน้ การที่เวียงจันทนถูกทําลายและเมืองในแองสกลนครหลุด
พนจากโครงสรางอํานาจของลานชาง จึงนับไดวา เปนการหวนกลับไปสูสภาพการณอยางเดิมที่
เปนบานเล็กเมืองนอยเปนเขตที่อยูระหวางศูนยอาํ นาจตางๆ ทัง้ สยาม ลานชาง(หลวงพระบางจําปาศักดิ์) ลานนาและเวียดนาม
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง
เมืองในแองสกลนครตั้งแตสมัยอาณาจักรลานชางหรือเมื่อ พ.ศ.๒๑๐๓ เปนตนมา
เปนอยางนอยจนถึงชวงกอนหนาเหตุการณสงครามเจาอนุวงศ พ.ศ.๒๓๖๙-๒๓๗๑ มีศนู ยกลาง
ทางการเมืองการปกครองอยูที่อาณาจักรลานชางเวียงจันทน มีระบบและโครงสรางทางการเมือง
การปกครองแบบลานชาง กลาวคือ มีเมืองหลวงคือเวียงจันทน เมืองในพื้นที่แองสกลนครหลาย
เมืองเปนหัวเมืองชั้นในและเมืองลูกหลวงของอาณาจักรลานชางเวียงจันทน อาทิ เมืองเวียงคุก,
เมืองพรานพราว, เมืองปะโค, เมืองดานซาย, เมืองเชียงใหมหนองหาน, เมืองปากหวยหลวงและ
เมืองนครพนม เปนตน๗๙ โดยเฉพาะเมืองโพนพิสยั เมืองเวียงคุก และเมืองนครพนม มีความสําคัญ
เมืองนครพนมมีความสําคัญรองจาก
ยิ่งตอเมืองเวียงจันทนในฐานะเปนเมืองลูกหลวง๘๐
เวียงจันทนในบรรดาเมืองทางตอนใตลงมาและดูแลบริเวณพระธาตุซงึ่ เปนปูชนียสถานที่สาํ คัญ
สวนเมืองเวียงคุกเปนเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจและการคา วัน 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
การคาชาวฮอลันดาที่เดินทางเขามาถึงเวียงจันทนทางแมน้ําโขงจากกัมพูชาในรัชสมัยพระเจาสุริ
ยวงศาธรรมิกราช ไดกลาวถึงเมืองธาตุพนมวาเปนเมืองใหญ เปนศูนยกลางทางศาสนาที่สาํ คัญ
ของภูมิภาค และเมืองลคร (พนม) หรือมรุกขนคร วัน วูสตอฟ ไดกลาวไววา...
“... การบริหารในที่นี้ (นครพนม) ไดดําเนินการดวย Tevinia๘๒ (ขุนนาง) ชั้นสูง
หรือเจาผูปกครองของอาณาจักรนี้ แมวาโดยปกติแลวมีบานเรือนของตนอยูที่ราชธานีก็ตาม
แตทานยังปกครองภาคใตทั้งหมด ...” ๘๓

จากบันทึกดังกลาว เราจะเห็นถึงความสําคัญของเมืองในแองสกลนครที่มีตอเมือง
หลวงของอาณาจักรลานชาง อยางนอยในทัศนะของนักเดินทางชาวตางชาติที่ไดพบเห็นเหตุการณ
รวมสมัย กรณีเมืองนครพนมที่ วัน วูสตอฟ ตัง้ ขอสังเกตนั้นเพราะเมืองนครพนมมีสถานะเปนเมือง
สําคัญรองจากเวียงจันทน เจาเมือง คือ พระบรมราชา มีความสัมพันธใกลชิดกับราชสํานัก
โดยมี
เวียงจันทนและดูเหมือนวาบารมีของเจาเมืองนครพนมจะเปนรองแคเวียงจันทนเทานัน้
อํานาจความรับผิดชอบปกครองดูแลหัวเมืองทางตอนใตและบริเวณแองสกลนคร
ครอบคลุม
ศูนยกลางทางศาสนาทีพ่ ระธาตุพนม รวมทั้งชุมชนและเสนทางการคาแถบนี้ดวย
สําหรับระบบการเมืองการปกครองของเมืองนัน้ เปนแบบลานชาง ไดแก ระบบ”อาญา
สี่” หรือมีผูปกครองสูงสุด ๔ ตําแหนงตามลําดับ คือ เจาเมือง อุปฮาด ราชวงษ และราชบุตร
โครงสรางเชนนี้มีใชตั้งแตระดับอาณาจักรและในแตละเมืองใหญและเมืองเล็ก นอกจากนีย้ ังมี
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

หลวงพระบาง

เวียงจันทน

ดานซาย

เวียงคุก

เชียงคาน

ศรีเชียงใหม

หนองบัวลุมภู

หนองหาน (นอย)

จําปาศักดิ์
นครพนม

ปากหวยหลวง

ธาตุพนม

มุกดาหาร

เชียงใหมหนองหาน
(ธาตุเชิงชุม)

ภาพที่ ๒ โครงสรางทางการเมืองการปกครองของกลุมเมืองในแองสกลนครสมัยลานชาง พ.ศ.
๒๑๐๓-๒๓๗๑.
เมื่ออาณาจักรลานชางทั้งสามตกเปนประเทศราชของสยามตั้งแต
พ.ศ.๒๓๒๒
อิทธิพลของราชสํานักสยามไดเริ่มแพรเขามาแทรกแซงโดยผานทางเมืองนครราชสีมาและภายใต
การกํากับดูแลของสมุหนายก แตในพืน้ ที่แองสกลนครยังคงตองติดตอกับราชสํานักสยามผานทาง
เมืองเวียงจันทนซงึ่ เปนเมืองประเทศราชและเมืองศูนยกลางของกลุมเมืองบริเวณนีอ้ ยู จนกระทั่ง
ถึงรัชสมัยพระเจาอนุรทุ ธราช (อนุวงศ) จึงไดเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญขึน้ ภายหลังจาก
สงคราม พ.ศ.๒๓๖๙-๒๓๗๑

๔๐
พระมหากษัตริย
(กรุงเทพฯ)
สมุหนายก (กรุงเทพฯ)

เมืองนครราชสีมา

เมืองเวียงจันทน

แองโคราช

แองสกลนคร

ภาพที่ ๓ ความสัมพันธระหวางสยามกับเมืองในแองสกลนคร พ.ศ.๒๓๒๒-๒๓๗๑
เมื่อเมืองเวียงจันทนถกู ทําลายภายหลังสงครามเจาอนุวงศ ในเดือนตุลาคม พ.ศ.
๒๓๗๑ นอกจากบริเวณนี้จะไมมีเมืองที่เปนประเทศราชของสยามอีกตอไปแลว ยังเปนการลม
สลายของเมืองศูนยกลางของกลุมเมืองดวย โครงสรางของกลุมเมืองในสมัยลานชางเวียงจันทน
เดิมไดพังทลายลง ถึงแมจะยังคงใชระบบอาญาสี่ตอมาในแตละเมืองก็ตาม แตภายหลังเดือน
ตุลาคม พ.ศ.๒๓๗๑ ราชสํานักสยามไดสถาปนาบานหนองไผซงึ่ อยูตรงขามเมืองเวียงจันทนทาง
ฝงขวาแมน้ําโขงขึ้นเปนเมืองหนองคาย ตัง้ ใหทาวสุวอธรรมมา (บุญมา) เปนเจาเมืองคนแรกในที่
พระปทุมเทวาภิบาล๘๕ ทําหนาที่ควบคุมดูแลเมืองในบริเวณนี้แทนเมืองเวียงจันทน
เมืองหนองคายมีสถานะเปนหัวเมืองเอกขึ้นตรงตอราชสํานักกรุงเทพฯ ตําแหนงพระ
ปทุมเทวาภิบาลเปนขุนนางของสยามไมใชพระเจาประเทศราชเหมือนเจาอนุวงศ ถึงแมวาอาจจะมี
ความพยายามแสดงบทบาทและมองสถานะของเมืองนี้เสมือนประเทศราช ในดานของการเมือง
การปกครองแลวเมืองหนองคายนับวามีความสัมพันธใกลชิดกับราชสํานักสยามมาก โดยเฉพาะ
เรื่องการตอบสนองตอนโยบายและมาตรการตางๆ จากสวนกลาง และการสนับสนุนสงเสริมให
ผูคนอพยพเขามาตัง้ ถิน่ ฐานและเกิดมีเมืองใหมๆ ขึ้นมากในพื้นทีแ่ องสกลนคร (ตั้งแตทศวรรษ
๘๕

เจาเมืองผูนี้เปนเชื้อสายพระวอ
เวียงจันทน เมื่อราว พ.ศ.๒๓๐๘-๒๓๑๑

พระตา

ที่พาผูคนอพยพแยกตัวออกมาจากราชสํานัก

๔๑
พ.ศ.๒๓๗๐-๒๔๒๐) นับไดวาชวงเวลาตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑ เปนตนมานัน้ พัฒนาการดานตางๆ ของ
กลุมเมืองในแองสกลนครอยูภายใตศูนยกลางที่เมืองหนองคาย กอนจะยายมาที่บา นเดื่อหมาก
แขง (อุดรธานี) เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๖๘๖
การเปลี่ยนแปลงของประชากร
การเคลื่อนยายของผูคนระหวางสองฝง ของแมนา้ํ โขงแถบแองสกลนคร มีอยูอยาง
ตอเนื่องตลอดเวลานับตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรเรื่อยมา เริ่มตนสมัยประวัตศิ าสตรประมาณ
พุทธศตวรรษที่ ๑๒ จนถึงสมัยอาณาจักรลานชางประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ผูคนที่เปน
ประชากรของแองสกลนครมีความหลากหลายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงและผสมผสานกัน มีทงั้ ที่
เคลื่อนยายเขามาจากภายนอกและที่อยูม าแตดั้งเดิม โดยพืน้ ฐานของพื้นที่แลวผูคนในบริเวณนี้มี
การเคลื่อนยายติดตอสัมพันธกับภายนอกอยูแลวอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะอยางยิง่ ในสมัย
อาณาจักรลานชางเมื่อยายเมืองหลวงมาที่เวียงจันทน ทําใหมีเมืองสําคัญๆ ของลานชางกระจาย
ตัวอยูทวั่ ไปในบริเวณสองฝงแมน้ําโขง บริเวณดังกลาวถือเปนเขตชุมชนเดียวกันทัง้ สองฝง จึงมี
ผูคนอพยพเคลื่อนยายไปมาเปนปกติและหนาแนน เรียกเปนเขต”ลาวเวียง”หรือลาวภาคกลาง
ชาวลาวที่อยูแถบเวียงจันทนและแองสกลนคร มีการเคลื่อนยายไป-มาระหวางสองฝง
แมน้ําโขงอยูแลว แตการอพยพยายถิน่ เขามายังแองสกลนครและที่ราบสูงโคราชสวนอืน่ ๆ ทางฝง
ขวาทีม่ ีบันทึกไวในหนาประวัติศาสตรครั้งสําคัญ ไดแก กลุมเจาราชครูหลวงโพนสะเม็ก กลุมพระ
วอพระตา กลุมเจาผาขาว-โสมพะมิต และกลุมทาวแล เปนตน โดยเฉพาะกลุมพระวอพระตา
(พ.ศ.๒๓๐๘-๒๓๑๑) ทีพ่ าผูคนชาวลาวเวียงอพยพออกมาตั้งเมืองอยูทหี่ นองบัวลําภู และกลุมเจา
ผาขาว-โสมพะมิต (พ.ศ.๒๓๑๑) ที่มาตัง้ หลักแหลงอยูบริเวณลุมน้าํ สงครามแถบบานผาขาว บาน
พันนา๘๗ ชี้ใหเห็นวามีชาวลาวเขามาตั้งชุมชนอยูในแองสกลนครจํานวนมาก และจากการที่
สามารถอพยพผูคนออกมาจากเวียงจันทนเขามายังบริเวณนี้ได แสดงวามีความสัมพันธทางเครือ
ญาติและชาติพันธุเ ปนพืน้ ฐานมาแตเดิม

๘๖

อรวรรณ นพดารา, “การปรับปรุงการปกครองและความขัดแยงกับฝรั่งเศสในมณฑลอุดร พ.ศ.
๒๔๓๗ – ๒๔๔๙” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร, ๒๕๑๙), ๑๔๖-๑๔๗.
๘๗
ดารารัตน เมตตาริกานนท, ประวัติศาสตรทองถิ่น, ๑๐๒-๑๐๙.

๔๒
การอพยพเคลือ่ นยายของประชากรภายหลังสงครามเจาอนุวงศฯ
พ.ศ.๒๓๖๙๒๓๗๐ เปนเหตุการณสาํ คัญที่สงผลใหมีเมืองเกิดขึ้นจํานวนมากในเวลาหลังจาก พ.ศ.๒๓๗๑
ตอมา๘๘ และเปนสภาพการณที่แตกตางออกไปจากยุคสมัยกอนหนานั้น กลาวคือ สงครามเจา
อนุวงศฯ ในแงหนึ่งเปนสงครามแยงชิงประชาชนระหวางสยามกับลานชาง(เวียงจันทน) และเมื่อ
ฝายเวียงจันทนปราชัยผูคนของเมืองในแองสกลนครก็ถูกกวาดตอนเคลื่อนยายออกไปไวในเขต
อํานาจของสยามเชนเดียวกับบริเวณเวียงจันทน๘๙ เพราะในเวลานั้นถือวาบริเวณแองสกลนครอยู
ในดินแดนของอาณาจักรลานชาง(เวียงจันทน)ดวย
เมื่อประชากรของเมืองในแองสกลนครลดนอยเบาบางลงจนบางเมืองแทบจะเปน
เมืองราง แมแตในเขตกัลปนา วัด, พระธาตุ เจดีย ปูชนียสถาน ศาสนสถานตางๆ ก็ไดรับผลกระทบ
ดวย รัฐบาลสยามในราชสํานักสมเด็จพระนั่งเกลาฯ ไดสนับสนุนใหบรรดาเจาเมืองกรมการทาว
เพี้ยที่จงรักภักดีออกไปแสวงหาประชากรมาเพิ่มเติมทดแทนในเมืองของตน โดยการกวาดตอน
เกลี้ยกลอมผูค นจากเมืองทางฝง ซายแมนา้ํ โขงฟากตะวันออกเขตตอกับแดนเวียดนาม บริเวณ
เมืองคําเกิด คํามวน เมืองมหาชัยกองแกว เมืองพิน เมืองนอง ใหเขามาตั้งถิน่ ฐานในแองสกลนคร
และที่ราบสูงโคราชบริเวณอื่นๆ เหตุการณการเคลื่อนยายประชาชนดังกลาวเปนการอพยพยายถิ่น
ครั้งสําคัญในประวัติศาสตรของภูมิภาคลุมน้ําโขงและกลุมคนลาว-ไท
การไปกวาดตอนและเกลี้ยกลอมผูคนจากเมืองทางฟากตะวันออกของแมน้ําโขงเขา
มายังแองสกลนคร ถือไดวาเปนการเคลื่อนยายผูคนจากเขตชายแดนเขามาไวบริเวณสวนกลาง
ของลานชางนัน่ เอง จะเห็นไดวาผูปกครองของเมืองตางๆ ในแองสกลนครจะรูจักและคุนเคยกับ
บรรดาผูนําหรือหัวหนาของกลุมชาติพันธุท ี่ไปกวาดตอนเกลีย้ กลอมเปนอยางดี และเปนเหตุผล
หนึง่ ทีท่ ําใหการดําเนินนโยบายดังกลาวสัมฤทธิ์ผล
ทําใหประชากรของเมืองที่เคยรางในแอง
สกลนครเพิ่มขึน้ จํานวนมากและรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสัน้ และเกิดชุมชนซึง่ จะพัฒนาขึ้นเปน
เมืองใหมตอมาจาก พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๒๘
การเคลื่อนยายของผูคนจากภายนอกเขามายังแองสกลนครในครั้งนี้ มีทงั้ โดยความ
สมัครใจเขามาสวามิภักดิ์เอง การใชกองกําลังเขาไปกวาดตอน และการเกลีย่ กลอม แตวิธีการที่
ไดผลดีที่สุด คือ การเขาไปชักชวนเกลี่ยกลอมของบรรดาเจาเมืองกรมการที่มสี ายสัมพันธและ
๘๘

สุวิทย ธีรศาศวัต, ประวัติศาสตรลาว ค.ศ.๑๗๗๙-๑๙๗๕ (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๓), ๑๒๙-๑๓๓.
๘๙
บังอร ปยะพันธุ, ลาวในกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร, ๒๕๔๑), ๕๓.

๔๓
คุนเคยกับกลุม ตางๆ ทางฝง ซายและทีห่ ลบหนีเขาปา ดังกรณีของเจาเมืองสกลนคร๙๐ กับกลุมที่อยู
เมืองมหาชัยกองแกว บริเวณแขวงคํามวนทางฝง ซายแมน้ําโขง เอกสารพืน้ เวียงไดกลาวถึง
เหตุการณดังกลาวไวดังนี้
“...อุปราชเจา

ชื่อวาเมืองสกลเจาก็
ฝูงหมู
อยาให
ฝูงหมู

ตะนคร
ตกแตงขึ้น
ยังหลงหลอ
...เอามาสุม
กลัวเกรงยาน
เปนพี่นอง

เสวยราชหนองหาน
แมนไทยประทานให
เกลี้ยกลอมเอาครัว
เฮี่ยฮายคาคาง...
ตอมโฮมเปนบาน
การใดสักสิ่ง
ดีฮายบอกกัน
แทแลว.”๙๑

ผูคนที่อพยพหลั่งไหลเขามาตั้งถิ่นฐานทําใหแองสกลนครเพิ่มจํานวนประชากรอยาง
รวดเร็ว ซึ่งเปนเหตุการณภายหลังจากสงครามไมนานนัก ผูคนจํานวนมากและหลากหลายทาง
วัฒนธรรมเชนนี้ ทําใหมีการตั้งชุมชนกระจายตัวไปตามทําเลตางๆ ทั่วบริเวณแองสกลนคร
ความเคลื่อนไหวของผูคนดังกลาว เปนผลตอเนื่องจากเหตุสงครามเจาอนุวงศจนถึง
ระยะสงครามระหวางสยามกับเวียดนามหรือ”อานาม-สยามยุทธ” และการแพรขยายของอาณา
นิคม(ฝรั่งเศส)ในดินแดนลาว เมื่อผูคนจํานวนมากเขามาตั้งถิน่ ฐานในแองสกลนครและฝงขวาของ
แมน้ําโขงเทากับเปนการตัดกําลังของฝายเวียงจันทนไมใหกลับมากอการไดอีก หลังจากที่ไดเผา
ทําลายเมืองไปแลวเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๓๗๑ ฝายสยามไดผลประโยชนจากกําลังคนซึ่งเปน
แรงงานการผลิต และกองกําลังทหารไวในหัวเมืองที่จงรักภักดีและขึ้นตรงตอราชสํานักที่กรุงเทพฯ
โดยเฉพาะอยางยิง่ ผลประโยชนจากสวย และไดประโยชนในเชิงยุทธศาสตรในการสงครามกับ
เวียดนามดวย ทําใหฝง ซายแมน้ําโขงรางผูคน เมื่ออาณานิคมฝรั่งเศสเขามาครอบครองดินแดน
ลาวฝง ซายแมน้ําโขงเสมือนไดดินแดนทีว่ างเปลา ผูคนที่เคลื่อนยายเขามาเหลานั้นมีหลายกลุม
ชาติพนั ธุ ไดแก ผูไท ญอ โยย โส กะเลิง แสก และขา สงผลกระทบโดยตรงตอโครงสรางดานตางๆ
ของเมืองในแองสกลนคร ซึง่ จะไดกลาวในรายละเอียดตอไปขางหนา

๙๐

พระยาประเทศธานี (คําสาย) เจาเมืองสกลนครเคยเปนอุปฮาดเมืองมหาชัยกองแกว
๙๑
จารุบุตร เรืองสุวรรณ, สอบคน, พื้นเวียง (กลอน ๗) : พงศาวดารเวียงจันทน สมัยพระเจาอนุรุ
ทธาธิราช (พระเจาอนุวงศ) (กรุงเทพฯ : สมาคมประวัติศาสตรฯ, ๒๕๒๕), ๑๑๕-๑๑๖.

๔๔

ภาพที่ ๔ การอพยพเคลื่อนยายของผูคนเขามาในพืน้ ทีแ่ องสกลนคร 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), แผนทีป่ ระกอบ.
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สภาพสังคมของเมืองในแองสกลนครใน พ.ศ.๒๓๗๑ ถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณทางการเมืองการปกครองของอาณาจักรลานชางเวียงจันทน
กอนหนานั้นหรือ
นับตั้งแต พ.ศ.๒๑๐๓ เปนตนมาเปนอยางนอย เมืองในแองสกลนครถือไดวาเปนสวนหนึง่ ของ
สังคมลานชางโดยเฉพาะศูนยกลางทีเ่ วียงจันทน
สภาพสังคมของเมืองในแองสกลนครสมัยอาณาจักรลานชาง ประกอบดวยกลุมคนใน
ชนชั้นตางๆ ไดแก ชนชั้นปกครอง คือ คณะอาญาสี่และผูชวย กลุม ผูนําทองถิ่น, กลุมพระสงฆ,

๔๕
ไพรหรือเลก และขา ทาส ขอย หรือขาโอกาส ขาวัด ขาพระโยมสงฆ๙๒ โดยอยูภายใตฮีต ๑๒ คอง
๑๔ และกฎหมายลานชาง อาทิ อาณาจักรหลักคํา กฎหมายโคสาราษฎร เปนตน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดเริ่มมาตั้งแตเวียงจันทนตกเปนประเทศราชแลว เพราะ
ภายหลังสงคราม พ.ศ.๒๓๒๑-๒๓๒๒ สยามไดเริ่มกวาดตอนผูคนออกจากพืน้ ทีน่ ี้ และที่สําคัญได
เขามาควบคุมประชาชนดวยการสักเลก เริม่ ใน พ.ศ.๒๓๖๗ ปเริ่มแรกในรัชกาลที่ ๓ มาตรการ
ดังกลาวนี้ไมเคยปรากฏมากอนในหัวเมืองลาว การสักเลกเปนการจํากัดการเคลื่อนไหวของผูคน
และเพื่อรับประกันจํานวนผลผลิตที่จะสงเปนสวย แตทําใหโครงสรางทางสังคมแบบลานชางเดิม
สั่นคลอนและเปลี่ยนแปลงไป และเปนเหตุผลหนึง่ ของสงครามในป พ.ศ.๒๓๖๙-๒๓๗๑ เพราะ
เปนการแทรกแซงจากภายนอกเขามาควบคุมประชากรของเมือง
การเปลี่ยนแปลงประชากรครั้งใหญภายหลังสงครามเจาอนุวงศ โครงสรางสังคมของ
เมืองในแองสกลนครไดเปลี่ยนไปดวย กลาวคือ ผูค นมีอิสระมากขึ้นจากกรอบสังคมแบบเดิม
สถาบันทางสังคมไดลมสลายไปตามการเมืองเมืองการปกครอง สวนใหญแลวผูค นจะอยูภายใต
หัวหนากลุมหรือนายบานของกลุมชาติพนั ธุตางๆ อาทิ ผูไท โส ญอ โยย แสก เปนตน บรรดา
หัวหนาหรือจาบานสามารถเลื่อนขึ้นไปเปนเจาเมืองได ซึง่ เดิมนัน้ จะตองเปนกลุมหรือลูกหลานของ
คณะอาญาสี่เทานั้น และกลุมคนในตระกูลไท-ลาวหรือออสโตรเอเชียติก พวกขาตางๆ มี
สถานภาพเปนเลก-ไพรของเมืองไดเหมือนกัน นอกจากนีก้ ารเขามาสักเลกแทรกแซงของสยามยัง
แบงผูคนของเมืองออกไปเปนกองตางๆ เชน กองเจาเมือง กองอุปฮาด กองราชวงศ กองราชบุตร
และเลกยก๙๓
สถานการณดงั กลาวสงผลใหเกิดมีชมุ ชนหรือการตั้งหลักแหลงจํานวนมาก และชุมชน
เหลานั้นไดเติบโตยกสถานภาพขึ้นเปนเมืองกระจายตัวอยูในพืน้ ที่แองสกลนคร

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
พื้นที่บริเวณแองสกลนครเปนเขตเศรษฐกิจที่สําคัญมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร
เหตุเพราะทําเลที่ตั้ง สภาพแวดลอม ระบบนิเวศน และเสนทางคมนาคมที่สามารถติดตอกับ
ภายนอกไดทั้งทางแมนา้ํ โขงและสาขา และทางบก ในสมัยอาณาจักรลานชางพืน้ ที่แองสกลนคร
เปนทัง้ เมืองทาคาขายและแหลงผลิต ทวีความสําคัญจนกระทั่งเปนเหตุผลหนึ่งทีท่ ําใหผูปกครอง
ของอาณาจักรลานชางตัดสินใจยายเมืองหลวงลงมาที่เวียงจันทนใน พ.ศ.๒๑๐๓ เพื่อควบคุมดูแล
และมีสวนรวมในวิถีเศรษฐกิจของพืน้ ทีน่ ี้
เมืองในแองสกลนครสมัยลานชาง (ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ตนพุทธศตวรรษที่
๒๔) เปนแหลงผลิตและแหลงรวบรวมสินคาที่สําคัญ โดยเฉพาะบริเวณริมฝงแมน้ําโขงแถบ
เวียงจันทน-เวียงคุก และธาตุพนม การยายเมืองหลวงของอาณาจักรลานชางมาที่เวียงจันทนใน
พ.ศ.๒๑๐๓ มีความหมายเปนการเขามาควบคุมแหลงทรัพยากรและชุมชนเสนทางการคาที่สาํ คัญ
นั่นเอง๙๔ การมีแหลงผลิตและทรัพยากรถือเปนพื้นฐานของการตั้งถิน่ ฐานชุมชน สวนการ
แลกเปลี่ยนและการคานั้นสงผลใหชุมชนเติบโตและมีเครือขายสัมพันธกับภายนอก๙๕
เมืองในสมัยอาณาจักรลานชางเวียงจันทนบริเวณแองสกลนคร
ที่ปรากฏ
ประวัติศาสตร อาทิ เมืองปากหวยหลวง ศรีเชียงใหม เวียงคุก นครพนม (มรุกขนคร) ธาตุพนม
มุกดาหาร หนองบัวลุมภู กะลึมเมืองพาน หนองหานหลวง๙๖ (สกลนคร) ดานซาย เชียงคาน และ
เซเลไล (ทรายขาว) เมืองเหลานี้มีบทบาทและความสําคัญตอเวียงจันทนและอาณาจักรลานชาง
เชน เมืองเวียงจันทน-ศรีเชียงใหม, เมืองทาคาขายอยางเมืองเวียงคุก ปากหวยหลวง และธาตุพนม
มีหลักฐานชัดเจนจากบันทึกของชาวตะวันตกที่เขามายังดินแดนลานชาง ในราวพุทธศตวรรษที่
๒๒-๒๓ ทีก่ ลาวถึงสภาพการณของเมืองตางๆ เหลานี้ดังไดกลาวมาแลว
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของเมืองบริเวณแองสกลนครและลุมแมนา้ํ โขงใกลเคียง
ไมไดเพิ่งมีขึ้นในสมัยลานชางหรือเมื่อเมืองเวียงจันทนกลายเปนเมืองหลวงของอาณาจักร 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
ไดสถาปนาอํานาจขึน้ ไดที่เมืองหลวงพระบาง๙๗ มีหลักฐานกลาวถึงการติดตอกับเมืองจันทบุรหี รือ
เวียงจันทนและเมืองในแองสกลนครแลว ตามตํานานจันทพาณิชยและเรื่องบุรจี ันอวยสวยซึง่ ได
ลองเรือขึ้นไปติดตอคาขายถึงเมืองหลวงพระบาง
แสดงไหเห็นวาอยางนอยเมืองเหลานี้ก็มี
ความสัมพันธในดานการคาและการเปนแหลงผลิตสินคาที่สาํ คัญ อยางเชน เกลือ และ
ความคึกคักของเมืองบริเวณ
เครื่องปนดินเผา
โดยใชเปนสินคาแลกเปลี่ยนกับภายนอก
เวียงจันทน-แองสกลนครมีมากขึ้น จนถึงเมื่อประมาณตนพุทธศตวรรษที่ ๒๒ อาณาจักรลานชาง
ไดขยายอิทธิพลเขามาควบคุมดูแลเมืองทางตอนใตเหลานี๙๘
้ โดยยายศูนยอํานาจมาที่เวียงจันทน
ดังกลาวแลว ในสมัยอาณาจักรลานชางเวียงจันทนอิทธิพลของลานชางแผขยายครอบคลุมลงมา
ทางทิศตะวันออกเฉียงใตจากหลวงพระบางจนถึงแถบตอนใตของธาตุพนม เมืองสําคัญๆ ในแอง
สกลนครโดยเฉพาะที่เปนชุมนุมทางการคาไดสรางผลประโยชนใหแกศูนยกลางลานชาง
ตั้งแตรัชสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราช (พ.ศ.๒๑๐๑-๒๑๑๔) เปนตนมา และ
โดยเฉพาะอยางยิง่ ในรัชสมัยพระเจาสุริยวงศาธรรมิกราช (พ.ศ.๒๑๗๖-๒๒๓๓) เมืองในแอง
สกลนครมีความเจริญเติบโตอยางมากตามความรุง เรืองของอาณาจักรลานชาง ทีน่ บั วาไดเขาสูยคุ
รุงเรืองหรือ “ยุคทองทางการคา”๙๙ เมืองที่มีความคึกคักมากและถือเปนชุมทางการคาและการ
ติดตอของผูคนในแถบลุมน้าํ โขงและภูมิภาคใกลเคียง ไดแก เมืองเวียงคุก เมืองลคร เมืองธาตุพนม
เปนตน เมืองเวียงคุกนัน้ “... อาจจะเปนเมืองการคาอันดับแรกในอาณาจักรลานชาง และสินคา
ตางๆ ไหลเขามาจากทุกภูมภิ าค เพื่อจะนํามาขายในตลาดแหงนี้... “ ๑๐๐
อยางไรก็ตาม เมื่อประมาณตนพุทธศตวรรษที่ ๒๔ (ปลายคริสตศตวรรษที่ ๑๘ ถึงตน
คริสตศตวรรษที่ ๑๙) สภาพการณตางๆ ดังกลาวไดแปรเปลี่ยนไป กลาวคือ เปนชวงพื้นฟูรัฐจารีต
ในผืนแผนดินใหญของเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยเฉพาะเวียดนามราชสํานักราชวงศเหงียนภาย
หลังปราบกบฏไตเซิน และสยามตั้งกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทรภายหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่
๒ ความพยายามกอรางสรางตัวนัน้ มีทงั้ ทางดานการเมือง วัฒนธรรม และทางเศรษฐกิจซึ่งเปน
พื้นฐานที่สาํ คัญของเมืองและอาณาจักร
การขยายอํานาจจากศูนยกลางไดกระทบกระทั่งกับ
๙๗

ชื่อเดิมคือ เมืองชวา และเมืองเชียงทอง
๙๘
โยชิยูกิ มาซูฮารา, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวลานชาง ในคริสตศตวรรษที่
๑๖-๑๗, ๘๖-๘๙.
๙๙
เรื่องเดียวกัน, ๑๑๑-๑๗๐.
๑๐๐
เรื่องเดียวกัน, ๘๖.

๔๘
อาณาจักรเพื่อนบานอยางลานชางและกัมพูชา สงครามทีเ่ กิดขึ้นระหวางสยามกับลานชางตัง้ แต
พ.ศ.๒๓๒๑-๒๓๒๒ และ พ.ศ.๒๓๖๙-๒๓๗๑ นับวาเปนสงครามแยงชิงผูคน(กําลังในการผลิต)
และแยงชิงทรัพยากรนัน่ เอง การยึดเวียงจันทน หลวงพระบางกับจําปาศักดิ์เปนประเทศราช และ
การเผาทําลายเวียงจันทนแลวตั้งเมืองหนองคายตอมานั้น เปนความพยายามเขามาควบคุมและมี
สวนรวมในเศรษฐกิจและการคาของภูมิภาคลุมแมน้ําโขงของสยาม๑๐๑
ความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจที่สง ผลตอเมืองในบริเวณแองสกลนครดังกลาว มีนยั
เริ่มตนตั้งแตภายหลังสงคราม พ.ศ.๒๓๒๑-๒๓๒๒ เปนตนมา เหตุเพราะอาณาจักรลานชางตก
เปนประเทศราชของสยามทัง้ หมด การเปนเมืองแมทาํ ใหสยามเขามาแทรกแซงกิจการตางๆ ของ
หัวเมืองลาว และพยายามลดทอนอํานาจบารมีของเมืองประเทศราชโดยเฉพาะเวียงจันทน โดย
ดําเนินมาตรการตางๆ ผานเมืองนครราชสีมา ที่สาํ คัญไดแกการเขามาควบคุมผูค นและผลผลิต
ดวยการสักเลก ตัง้ แต พ.ศ.๒๓๖๗ และเปนความขัดแยงกับเวียงจันทนจนเกิดเหตุการณสงคราม
เมื่อ พ.ศ.๒๓๖๙-๒๓๗๑ ในที่สุด๑๐๒
ปจจัยทางเศรษฐกิจที่เปนมูลเหตุของเหตุการณสงครามดังกลาว มีผลตอเนื่องตอมา
และเปนมูลเหตุทําใหเกิดชุมชนขึ้นในแองสกลนครในชวงเวลาหลังสงครามดวย การยกสถานภาพ
จากชุมชนหมูบ านขึน้ เปนเมืองในชวงนี้มีเงือ่ นไขทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ กลาวคือ การตั้งเมือง
เปนการควบคุมกําลังคนหรือแรงงานการผลิตใหอยูในพื้นที่หรือแหลงทรัพยากร
โดยที่มพี ันธะ
ผูกพันกับราชสํานักสยามตองสงผลผลิตหรือสวยและแรงงานหรือกําลังพลเมื่อถูกรองขอ
นอกจากนีก้ ารขยายตัวและเติบโตของเมืองก็มีปจจัยทางเศรษฐกิจเปนสาเหตุสําคัญ ในชวงเวลา
ตั้งแตหลังสงครามเจาอนุวงศเปนตนมาและโดยเฉพาะตั้งแตทศวรรษ ๒๓๙๐ เมืองในแอง
สกลนครมีความสัมพันธกับสยามทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจผานระบบสวย การพัฒนาหรือการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสยามยอมสงผลตอเมืองบริเวณนี้ดว ย
นอกจากนี้สถานการณ
บริเวณภายนอกอื่นโดยเฉพาะในเขตอาณานิคมฝรั่งเศสในลาวฝง ซายและเวียดนามตางมีอทิ ธิพล
ตอเมืองในแองสกลนครดวยเชนกัน

๑๐๑

ฉลอง สุนทราวาณิชย, “สัมพันธภาพไทย-ลาว เชิงประวัติศาสตรกอนคริสตวรรษที่ ๒๐,”
ศิลปวัฒนธรรม ๘, ๑ (พฤศจิกายน ๒๕๒๙) : ๑๔๒-๑๕๐.
๑๐๒
ดูรายละเอียดใน ประทีป ชุมพล, พื้นเวียง : วรรณกรรมแหงการกดขี่ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
อดีต, ๒๕๒๕).

๔๙
ความสัมพันธกับภายนอก
เมืองในแองสกลนครมีการติดตอสัมพันธกับดินแดนภายนอกอยูโดยตลอดนับตั้งแต
ปรากฏมีการตัง้ ถิน่ ฐานเปนชุมชนเรื่อยมาจนถึงเมืองในสมัยลานชาง จะเห็นไดจากการปรับรับ
กระแสวัฒนธรรมจากภายนอกและสั่งสมผานยุคสมัยตางๆ ตามลําดับดังไดกลาวมาแลว ซึ่งสงผล
ใหพนื้ ที่แองสกลนครมีชุมชนเมืองเกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดเวลา ในสมัยอาณาจักรลานชางเมือง
ในแองสกลนครมีความผูกพันและเปนสวนหนึง่ ของอาณาจักรตั้งแตมีศูนยกลางอยูที่เมืองหลวง
พระบางและเมื่อยายมาที่เมืองเวียงจันทนดวย ในขณะเดียวกันก็มกี ารติดตอสัมพันธกับอาณาจักร
สยามทั้งสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทร ตามลําดับ ในชวงสมัยที่อาณาจักรลานชาง
รุงเรืองและเปนเอกราชเมืองในแองสกลนครจะติดตอกับภายนอกดังกลาวผานทางศูนยกลางของ
ลานชาง
การติดตอกับสยามหรือลุมน้ําเจาพระยานั้นมีพนื้ ฐานมาตั้งแตสมัยทวาราวดี และใน
สมัยลานชางซึ่งรวมสมัยเดียวกันกับกรุงศรีอยุธยาปรากฏวามีการติดตอกันอยูเสมอ อาทิ ในรัช
สมัยพระเจาฟางุม พระเจาสามแสนไทไตรภูวนาท พระเจาไชยเชษฐาธิราชและรัชสมัยพระเจาสุริ
ยวงศาธรรมิกราช การเดินทางไปมาหาสูกันใชเสนทางบกผานชองเขาทั้งดงพญาไฟและเสนทาง
เมืองนครไทยลงสูแมนา้ํ ปาสักและแมนา้ํ เจาพระยา เปนตน โดยเฉพาะสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิ
ราชมีหลักฐานความสัมพันธกับอยุธยาทีพ่ ระธาตุศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย และใน
สมัยพระเจาสุริยวงศาธรรมิกราชซึ่งเปนสมัยรุงเรืองอยางมากของอาณาจักรลานชางทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและวรรณกรรม มีการติดตอแลกเปลี่ยนกับภายนอกอยาง
กวางขวาง๑๐๓ ความสัมพันธกับอยุธยามีทงั้ ทางการคา การเมืองการปกครองและศาสนา
อาณาจักรลานชางตองตกเปนประเทศราชของสยามในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อตนพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๔ และสืบเนือ่ งมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร เมืองในแองสกลนครมีความสัมพันธกับ
สยามใกลชิดมากขึ้นในฐานะหัวเมืองในเขตประเทศราชเวียงจันทน สวนความสัมพันธกับลานชาง
ยังคงเปนเมืองบริวารของราชสํานักเวียงจันทน
นอกจากความสัมพันธกับราชสํานักลานชางและราชสํานักสยามแลว เมืองในแอง
สกลนครยังไดติดตอสัมพันธกับราชสํานักเวที่เวียดนามภาคกลางดวย การติดตอกับราชสํานักเว
นั้นมีภูมหิ ลังมาตั้งแตสมัยอดีตแลว มีเสนทางติดตอระหวางเมืองนครพนมกับดินแดน กุยนัม (Qui๑๐๓

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) หรือบริเวณเขตเวียดนามภาคกลางและโคชินจีน เปนทางบก
ถึงทาเรือโฮยอานโดยใชเวลาประมาณ ๒๒ วัน๑๐๔ เสนทางนีม้ ีใชมาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่ ๑๗
หรือพุทธศตวรรษที่ ๒๒๑๐๕
เมืองในแองสกลนครที่มีความสัมพันธกับเวียดนามและปรากฏชื่อในเอกสารของฝาย
เวียดนาม เชน เมืองหลากฮวานหรือเมืองนครพนม และแควนจิง่ กาว เปนตน๑๐๖ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเหตุการณความสัมพันธระหวางเมืองในแองสกลนคร และหัวเมืองลาวในเขตเวียงจันทนกบั
เวียดนามในชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ หรือตนรัตนโกสินทร ซึ่งปรากฏวาความเคลื่อนไหวหรือ
เรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ รวมทั้งเหตุการณสงคราม พ.ศ.๒๓๒๑-๒๓๒๒ และ พ.ศ.
๒๓๖๙-๒๓๗๑ ลวนอยูในความสนใจและรับรูของราชสํานักเวียดนามดวย๑๐๗
โดยเฉพาะอยางยิง่ ตั้งแตรัชสมัยพระเจาไชยองคเวแหงเวียงจันทนเปนตนมา ซึ่งเปน
ตนสายราชวงศของพระเจาสิริบุญสารจนถึงพระเจาอนุรุทธราช (อนุวงศ) ความสัมพันธของเมือง
ในแองสกลนครกับเวียดนามก็มีมาอยางตอเนื่อง เพราะสภาพภูมิประเทศที่มเี สนทางติดตอกันได
และความใกลชิดของกลุมผูป กครองลานชางเวียงจันทนกับราชสํานักเว
ความสัมพันธคุนเคย
ดังกลาวถือวามีผลอยางมากตอการอพยพเคลื่อนยายของผูคนจากเมืองบริเวณเขตแดนเวียดนาม
เขามายังพื้นทีแ่ องสกลนคร
ความสัมพันธกับภายนอก เปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดชุมชนเมืองขึ้นไดในพืน้ ทีแ่ อง
สกลนครภายหลัง พ.ศ.๒๓๗๑ เปนตนมา เพราะความสัมพันธกับลานชางทําใหผูคนในบริเวณสอง
ฝงแมนา้ํ โขงมีความใกลชิดผูกพันเปนสังคมชุมชนเดียวกัน ความสัมพันธกบั ราชสํานักสยามทําให
๑๐๔

โยชิยูกิ มาซูฮารา, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวลานชาง ในคริสตศตวรรษที่

๑๖-๑๗, ๘๙-๙๐.
๑๐๕

เสนทางที่สามารถติดตอกันไดระหวางเมืองในแองสกลนครกับเวียดนาม คือ จากเมือง
นครพนมขามแมน้ําโขงไปเมืองทาแขก แขวงคํามวน ผานดานกุยเหิบ (Qui-Hop) ที่เมืองเฮืองเค (Huong Khe)
แขวงเงะติ่ง (Nghe Tinh) และจากเมืองมุกดาหารขามแมน้ําโขงไปแขวงสะหวันนะเขต 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
กลุมผูนาํ ทองถิ่นสามารถสานตอความคุน เคยและนําไปสูการรับรองสถานภาพความเปนเมืองได
สวนความสัมพันธกับเวียดนามทําใหเมืองในแองสกลนครขยายขอบเขตไปทางตะวันออกไดไกลถึง
เขตเวียดนามและเปนพืน้ ฐานการติดตอของผูคนในบริเวณดังกลาว สงผลตอการอพยพของผูคน
และการเกิดเมืองในแองสกลนครในชวงเวลานี้
เหตุการณตางๆ ดังกลาวทีเ่ กิดขึ้น เปนการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางพื้นฐานดาน
ประชากรของเมืองในแองสกลนคร และกลาวไดวาเปนการเริ่มตนกอตัวครั้งใหมของเมืองบริเวณนี้
หลังจากสงคราม พ.ศ. ๒๓๖๙-๒๓๗๑ จากนี้ไปบรรดาเจาเมืองกรมการทาวเพีย้ มีอิสระและมี
อํานาจอิทธิพลของตนเอง
เหตุเพราะการเปลีย่ นแปลงทางโครงสรางอํานาจทางการเมืองการ
ปกครอง และตางมีผูคนในปกครองที่มีความแตกตางกันออกไปในแตละเมือง ตามลักษณะกลุม
ชาติพนั ธุและความสัมพันธกับเจาเมืองกรมการ
พัฒนาการของชุมชนเมือง ตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖
ภูมิหลังของการตั้งถิน่ ฐานและปจจัยดานตางๆ นําไปสูการกอตัวและการพัฒนาของ
ชุมชนเมืองในแองสกลนคร ตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑ เปนตนมาจนถึง พ.ศ.๒๔๓๖ ซึ่งสามารถแบง
พัฒนาการของเมืองตามลักษณะของการเปลี่ยนแปลงจากภายในพืน้ ที่ไดเปน ๓ ประการ ดังนี้
การอพยพและการตั้งถิ่นฐาน
สภาพการณในแองสกลนครระยะแรกภายหลังสงครามเจาอนุวงศ เปนชวงของฟน ฟู
บานเมืองซึง่ ไดรับความเสียหายจากสงคราม เมืองตางๆ ในแองสกลนครที่มีมาตั้งแตสมัยลานชาง
และเปนฝายแพสงครามเชนเดียวกับราชสํานักเวียงจันทนถูกกวาดตอนประชากรออกไปไวยังหัว
เมืองชัน้ ในของสยาม๑๐๘ เมืองในแองสกลนครหลายเมืองตองลดพลเมืองลงไป๑๐๙ 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
กลายสภาพเปนเพียงหมูบา น มีเพียงบางเมืองเทานัน้ ทีย่ ังคงสามารถคงสถานภาพความเปนเมือง
ไวตอมาได เชน เมืองนครพนม สกลนคร มุกดาหาร และหนองหาน๑๑๐ สวนเมืองสําคัญๆ อยาง
เมืองเวียงคุก พะโค (ในเขตหนองคาย) เมืองปากหวยหลวง (อําเภอโพนพิสัย) หนองบัวลําภู และ
พานพราว-ศรีเชียงใหม ลดความสําคัญลงไปและนาสังเกตวาเมืองเหลานี้เปนเมืองบริวารอยูราย
รอบเมืองเวียงจันทนนั่นเอง
ราชสํานักสยามไดสถาปนาเมืองหนองคายขึน้ มาใหทําหนาที่แทน
เมืองเวียงจันทนซงึ่ เคยเปนเมืองศูนยกลางของกลุมเมืองบริเวณนี้ และแตงตั้งทาวเพี้ยผูจงรักภักดี
หรือมีความดีความชอบในการสงครามใหปกครองเมืองตางๆ
ที่เคยอยูในเขตอํานาจของเมือง
เวียงจันทน ทัง้ กลุมเมืองเกาที่มมี าตั้งแตสมัยลานชางและเมืองเมืองหนองคายที่ตงั้ ขึ้นใหม
ราชสํานักสยามมีนโยบายใหอพยพเคลื่อนยายผูคนจากเมืองทางฝงซายแมน้ําโขงเขา
มาเปนประชากรของเมืองทางฝง ขวาหรือในพืน้ ที่แองสกลนครแทน ดวยเหตุผลทางยุทธศาสตร
ไมใหราชสํานักเวียงจันทนพนื้ ตัวไดอีกและเหตุผลของความขัดแยงระหวางสยามกับเวียดนามซึง่ มี
ระยะเวลาตอมาอีกนับจากป ๒๓๗๖ เปนตนมา ความแตกตางทางดานประชากรระหวางสองฝง
แมน้ําโขงบริเวณนี้โดยที่พนื้ ที่แองสกลนครมีประชากรเพิ่มขึ้นจํานวนมากกวาเมืองทางฝงซาย เชน
บริเวณแควนพวนหรือเชียงขวาง บริเวณเมืองคําเกิด คํามวน เมืองพิน เมืองนอง เมืองมหาชัยกอง
แกว เปนตน ทําใหเมืองในแองสกลนครที่ซบเซาลงไดฟนตัวอีกครั้งหนึ่งและในขณะเดียวกันก็มี
ชุมชนใหมๆ เกิดขึ้นในพื้นทีจ่ ํานวนมาก และชุมชนเกิดใหมเหลานี้ตอมาไดรับการยกสถานภาพขึ้น
เปนเมืองจากราชสํานักสยาม
เมืองทีม่ ีมาตัง้ แตสมัยอาณาจักรลานชางและสามารถสืบเนื่องมาถึง พ.ศ.๒๓๗๑ นั้น
สวนใหญแลวจะตั้งอยูบนทําเลเมืองเกาสมัยกอน โดยเฉพาะสมัยวัฒนธรรมเขมรโบราณหรือสมัย
ขอม สมัยทวาราวดี และเจนละ เมืองเหลานั้นเคยอยูในชวงระยะเวลาทีอ่ ิทธิพลวัฒนธรรมลานชาง
รุงเรืองจึงดัดแปลงรองรอยของเมืองเกากอนหนาใหมีรูปแบบตามคติความเชื่อแบบลานชางและ
พุทธเถรวาท๑๑๑ นอกจากในเรื่องของศาสนสถานแลวลักษณะของการตั้งบานเรือน ชุมชน การวาง
ผังเมืองและการกระจายตัวก็เปนแบบลานชางหรือวัฒนธรรมคนไท-ลาวดวย กลาวคือ อยูบนที่
ดอนน้ําทวมไมถึงหรือยกพืน้ ใหสงู มีใตถนุ มีชาน อยูใกลแหลงน้ําเพือ่ ใหมีนา้ํ สําหรับทําการเกษตร

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
ปลูกขาวแบบนาน้ําทวม นาดํา มีวัดเปนศูนยกลางของชุมชนหมูบาน ในระดับเมืองก็มีพระธาตุ
เจดียเปนศูนยกลางของเมือง๑๑๓ กระจายตัวชุมชนออกไปรอบๆ ศาสนสถาน ตามพืน้ ที่เพาะปลูก
และแหลงผลิตตางๆ อยางเชนเมืองสกลนคร และเมืองธาตุพนม เปนตน
ชวงเวลาเริ่มแรกหลังสงครามเจาอนุวงศหรือหลังจาก พ.ศ.๒๓๗๑ ผูคนที่อพยพเขา
มาจากภายนอกไดกระจายตัวกันออกไปตั้งหลักแหลงเปนชุมชนตามพื้นที่ทาํ เลทํามาหากินและ
ตามแหลงทรัพยากรตางๆ ตามความถนัดและลักษณะทางวัฒนธรรมของแตละกลุม ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับ
ขอบเขตอํานาจของบรรดาเจาเมืองกรมการทาวเพี้ยที่ไปเกลี้ยกลอมมา ตามแหลงทรัพยากรและ
แหลงผลิตของเมืองนัน้ ๆ ซึ่งในแองสกลนครมีทําเลตางๆ ในการตั้งถิ่นฐาน ทั้งเขตปาเขา เขตที่ราบ
ลุมแมน้ําและที่ดอนเนิน ตลอดจนบริเวณรองรอยของชุมชนโบราณ
ทําเลที่เหมาะสมแกการตั้งถิน่ ฐาน ดินตองมีความอุดมสมบูรณ มีนา้ํ ใชตลอดป เขา
ทํานอง “ดินดํา น้ําชุม” เหมาะแกการเพาะปลูก ขณะเดียวกันตองใกลแหลงทรัพยากร คือ เขตปา
และแหลงน้ําดวย ผูคนในวัฒนธรรมไท-ลาว สวนใหญ อาทิ ผูไท โยย ญอ พวน จะตั้งบานหรือ
ชุมชนบริเวณที่ราบลุมและที่ราบเชิงเขา เปนที่ดอนหรือเนินมีลําน้ําไหลผานหรือแหลงน้าํ ใกลๆ และ
ติดตอกับเขตปาดวย เรียกวามีวัฒนธรรมแบบไททา๑๑๔ ลักษณะดังกลาวเห็นไดจากชื่อของชุมชน
ตางๆ จะมีคําวา บึง หนอง กุด ทาม โสก (น้ําเซาะ) ทา ปากน้ํา หรือ ดอน โนน โพน โคก ดง สง เลิง
เชน บานบึงหมอ บานหนองสูง บานกุดลิง บานกุดสุมาลย บานบึงคาย บานทาบอ บานทาบึงอุ
บานปากน้ําสงคราม บานโพนสวางหาดยาว บานโพนแพง บานดงหวายสายบอแก เปนตน
สวนกลุม ชน ”ขา” ตางๆ เชน โส กะเลิง จะเลือกทําเลที่ตงั้ ชุมชนตามเชิงเขาในเขตที่สงู
และเขตปา โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาภูพาน และถูกเรียกวา “ไทภู”๑๑๕ ยกเวนกลุมโส๑๑๖ในเมือง
กุสุมาลยที่อยูบ ริเวณพืน้ ที่ราบ แตแถบนัน้ ก็มีลกั ษณะเปนโคกหินแฮ๑๑๗ และเขตปาเชนกัน เมื่อ
๑๑๒

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
เรื่องเดียวกัน, ๒๖-๒๗.
๑๑๖
ในประเทศลาวปจจุบันจะเรียกคนกลุมนี้วา ”ลาวเทิง” เพราะมีที่อยูอาศัยแถบเขตปาเชิงเขา
๑๑๗
“โคกหินแฮ” เปนเขตปาหรือโคก “หินแฮ”เชื่อวามาจากคํา “หินแร” จากลักษณะพื้นที่แลวมี
สภาพแวดลอมที่รอนอบอาว และพื้นแข็ง

๕๔
อพยพเคลื่อนยายเขามายังแองสกลนครไดเลือกทําเลทีใ่ กลเคียงกับบานเมืองเดิม การเก็บสวยสง
สยามโดยเฉพาะผลเรว หรือ ”หมากแหนง” ซึ่งปาเรวมีมากแถบเทือกเขาภูพานก็เปนแรงงานของ
ผูคนกลุมดังกลาวนี้เปนสําคัญ
การเลือกสถานที่ตงั้ บานตั้งเมืองของผูคนในวัฒนธรรมไท-ลาว นอกจากจะมีปจจัย
ทางสภาพแวดลอม และระบบนิเวศที่เหมาะสมแลว ยังตองขึน้ อยูกบั คติความเชื่อและวัฒนธรรม
ของการตั้งบานเมืองดวย ซึ่งเกิดจากประสบการณของผูคนที่สงั่ สมกันมานั่นเอง อาทิ ตอง
พิจารณาความลาดเอียงของพืน้ ที่ ถาสูงจากทางทิศใตแลวลาดเอียงไปทางทิศเหนือ นับวาดีที่สดุ
หากสูงทางตะวันตกแลวลาดเอียงไปทางตะวันออก นับวาดีรองลงมา สวนที่ต่ําทางพายัพแลวสูง
อาคเนย หรือต่ําหรดีแลวสูงทางทิศอีสานนั้นไมด๑๑๘
ี นอกจากนี้จะตองพิจารณาลักษณะของเนิน
ดินที่จะตัง้ บานเมืองนัน้ ดวย วามีลักษณะถูกโฉลกตามตําราหรือไม๑๑๙
การตั้งหลักแหลงเปนชุมชนมีศูนยกลาง เปน “หลักบานหลักเมือง” นอกจากวัดและ
พระธาตุที่เปนศูนยกลางของบานเมืองเมื่อตั้งหลักแหลงหนาแนนมัน่ คงแลว กลุมที่อพยพเขามาอยู
ในแองสกลนคร กลุมไท-ลาว จะมี “ศาลปูตา” บริเวณดอนปูตาหรือเขตปาใกลๆ หมูบาน กลุม ผูไท
จะมี ”ผีมเหสักข” กลุมไทพวน ไทดํา โสและอื่นๆ จะมี “ผีเมือง” เปนศูนยรวมของชุมชน ซึง่ จะมี
ตํานานและพิธีกรรมที่เกี่ยวของ
สรางสํานึกการมีสวนรวมและความสัมพันธระหวางกลุมชน
ตลอดจนความยึดโยงกับ ”ผีบรรพบุรุษ” จากบานเมืองเดิม๑๒๐ โดยไดติดตามกลุมของตนมายัง
บานเมืองใหมในบริเวณแองสกลนคร หลักบานหลักเมืองมีความสําคัญและสามารถแสดงออกถึง
ลักษณะทางวัฒนธรรมความเชื่อของผูคนกลุมตางๆ ไดอยางชัดเจน ขณะเดียวกันความเชื่อเหลานี้
ไดผสมผสานเขากับพุทธศาสนาดวย ซึง่ เรือ่ งนี้จะไดกลาวถึงในรายละเอียดตอไป ในบทที่ ๕
รูปแบบการตั้งหลักแหลงของผูคนดังกลาว เปนพืน้ ฐานของชุมชนทีก่ ระจายไปตาม
ทําเลตางๆ ในพืน้ ที่แองสกลนคร และนอกจากการแสวงหาสถานที่เหมาะสมตามเงื่อนไขของ
สภาพแวดลอม ระบบนิเวศ แหลงทรัพยากรและตามขอบเขตอํานาจของเจาเมืองกรมการทาวเพีย้
๑๑๘

“ตําราดูสถานที่ตั้งบานเมือง,” เอกสารใบลานอักษรธรรม อางถึงใน ธีรชัย บุญมาธรรม,
ประวัติศาสตรสังคมอีสานตอนบน พ.ศ.๒๓๑๘-๒๔๕๐ (มหาสารคาม : วิทยาลัยครูมหาสารคาม, ๒๕๓๖), ๒๐๒๑.
๑๑๙
เรื่องเดียวกัน, ๒๒-๒๓.
๑๒๐
ปฐม หงษสุวรรณ, “ตํานานและพิธีกรรมบูชาผีเมือง ; การสรางสํานึกประวัติศาสตรของไท
พวนและผูไทในประเทศไทย,” ใน ความเปนไทย / ความเปนไท, (กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, ๒๕๔๗),
๕๕-๙๓.

๕๕
แลว การตั้งชุมชนซอนทับทําเลของเมืองเกาโบราณเปนอีกวิธหี นึง่ ที่สรางความมัน่ ใจไดวาเปนทําเล
ดี อยางเชน กรณีของชุมชนบานเชียง และชุมชนรอบหนองหาร เปนตน
การอพยพของผูคนเขามาในแองสกลนครเกิดขึ้นภายหลังสงครามเจาอนุวงศสงบลง
และเปนระยะเวลาตอเนื่องมาอีกประมาณสองทศวรรษ
เพราะรัฐบาลสยามตั้งแตสมัย
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูห ัว (รัชกาลที่ ๓) สนับสนุนใหบรรดาเจาเมืองกรมการทาวเพีย้
ของเมืองในพืน้ ที่ไปหาผูคนมาเพิม่ เติมในเมืองของตน ทัง้ โดยการกวาดตอนและเกลี้ยกลอมผูค น
จากเมืองทางฝงซายแมนา้ํ โขง ทําใหพนื้ ทีแ่ องสกลนครมีประชากรหนาแนนในขณะที่บริเวณทางฝง
ซายมีผูคนเบาบางลง เกิดความแตกตางของประชากรระหวางสองฝงแมน้ําโขง
ผูคนจํานวนมากและหลากหลายทางชาติพันธุท ี่เขามาตัง้ ถิน่ ฐานในแองสกลนคร ทํา
ใหเกิดมีชุมชนจํานวนมากเพิม่ ขึ้นตามไปดวย
ชุมชนเหลานั้นกระจายตัวในพื้นที่ตามแหลง
ทรัพยากรและทําเลการตั้งชุมชนดังกลาวแลว โดยเฉพาะบริเวณลุมแมน้ําสงครามตั้งแตเขตลุมน้ํา
สงครามตอนบนแถบบานเชียงจนถึงเขตลุมน้ําสงครามตอนลางบริเวณปากแมนา้ํ ทีส่ บกับแมนา้ํ
โขง บริเวณรอบๆ หนองหารและแถบเทือกเขาภูพาน รวมทัง้ เขตเมืองเกาบริเวณริมฝงแมนา้ํ โขง
ดวยซึ่งเปนบริเวณที่มชี ุมชนเกิดหนาแนน
ชุมชนเหลานี้ตอมาไดยกสถานะขึน้ เปนเมืองและได
กลายเปนกลุม เมืองที่อยูรอบๆ เมืองศูนยกลางซึ่งเปนเมืองใหญ อยางเชน เมืองนครพนม เมือง
สกลนคร เมืองมุกดาหารและเมืองหนองหาน เปนตน
การรับรองสถานภาพความเปนเมือง
การยกสถานะจากชุมชนหมูบ านขึน้ เปนเมืองหรือการรับรองสถานภาพความเปนเมือง
จากราชสํานักสยามสวนใหญจะอยูในชวงทศวรรษ พ.ศ.๒๓๘๐-๒๔๑๐ หรือระยะเวลาตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ ๓ รัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ ตอนตน เมืองที่เกิดจากผูคนทางฝงซายแมน้ําโขงเขามาตัง้
ถิ่นฐานไมมเี พิม่ อีกเมื่อการอพยพเคลื่อนยายของผูคนจากภายนอกคอยๆ ลดลงและยุติในที่สุด แต
เมืองทีเ่ กิดจากการแยกตัวของผูคนออกจากเมืองใหญหรือจากความขัดแยงกันระหวางกรมการ
ทาวเพีย้ ยังคงมีตอมาอีก เชน เมืองโพธิไพศาลนิคม (๒๔๑๕) เมืองพาลุกากรภูมิ (๒๔๐๙) และ
เมืองกุมภวาป (๒๔๑๕) เปนตน เมืองเหลานี้เกิดชวงตนรัชกาลที่ ๕
การรับรองสถานภาพของเมืองหรือการตั้งเมืองขึ้นใหมเมือ่ ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงเห็นวาเหตุการณการเกิดเมืองอยางรวดเร็วและมีจาํ นวนมากเชนนี้
เมื่อเวลาผานไปปรากฏวาเปนการแกงแยงผูคนและเขตแดนกันของบรรดาเจาเมืองกรมการทาว

๕๖
เพี้ย มีการซอนทับกันของเขตแดนเมืองและตั้งเมืองไมตรงตามพืน้ ที่ทรี่ องขอไปยังราชสํานัก ความ
สับสนวุน วายนี้เปนโทษมากกวาประโยชน “...เมื่อความจริงยังไมรูถงึ กรุงเทพฯ ก็ปลอยใหตั้งตาม
เคยมาแตกอน ครั้นทรงทราบวาการตั้งเมืองกลับเปนโทษ...”๑๒๑ จึงโปรดฯ ใหงดการสนับสนุนตั้ง
เมืองขึ้นใหมนบั แต พ.ศ.๒๔๒๘๑๒๒ เปนตนมา
ผูคนที่เคลื่อนยายเขามาใหมจะอาศัยอยูป ะปนกับผูคนที่เปนประชากรดั้งเดิม ที่ยงั คง
หลงเหลืออยูดว ย ทัง้ จากชุมชนในที่ราบลุม และตามเขตปาเขาและพื้นที่สูง โดยเฉพาะเขตเทือกเขา
ภูพาน โดยจะตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนตามกลุม ทางวัฒนธรรมของตน และเมืองที่เกิดขึน้ ใหมเหลานัน้
ก็เปนเมืองของกลุมชนตางๆ ทีห่ ลากหลาย ซึง่ พัฒนามาจากหมูบา นของกลุมชนนัน่ เอง อยางเชน
บานผูไท บานโส บานกะเลิง บานญอ หรือบานไทลาว๑๒๓
เมื่อชุมชนตางๆ ไดตั้งหลักแหลงมัน่ คงแลวประกอบกับมีคนเขามาอยูดวยมากขึ้นทํา
ใหกลายเปน ”หมูบานขนาดใหญ” มีอํานาจตอรองและความสามารถจัดการทรัพยากรภายในของ
ตนเองได ผูน าํ หมูบา นนัน้ ๆ มีความตองการติดตอสัมพันธกับราชสํานักสยามดวยตนเอง ทัง้ นี้เพื่อ
ผลประโยชนของตนและพวกพอง และความสัมพันธทางการเมืองการปกครองระหวางเมืองใหญ
กับชุมชนเกิดใหมตางๆ ไมชดั เจนหรือเปนระบบที่แนนอน เพราะขึน้ อยูกับความสัมพันธระหวางตัว
ผูนํา หากเกิดความขัดแยงมักจะแกไขดวยการแยกตัวหรือพาพรรคพวกครอบครัวยายออกมา
ดังนัน้ จึงมีการเสนอเรื่องไปใหทางราชสํานักสยามรับรอง โดยการใหยกหมูบา นของ
ตนขึ้นเปนเมือง บรรดาผูนาํ หมูบา นที่เปนทาวเพี้ยก็จะไดรับการแตงตั้งใหเปนเจาเมือง ซึง่ หาก
สังกัดอยูกับเมืองใหญเดิมโอกาสอยางนี้เปนไปไดยาก เพราะชนชั้นปกครองชัน้ สูงนั้นจะเปนเจา
เมืองไดเฉพาะตําแหนง อุปราช ราชวงษ และราชบุตรเทานัน้ สวนบรรดาทาวเพีย้ ชั้นรองลงมามี
โอกาสนอยมากที่จะไตเตาไปถึงขั้นนัน้ การยกบานขึ้นเปนเมืองในชวงนี้จึงถือเปนโอกาสได
ในชวงเวลาดังกลาวนี้มีเมืองกระจายตัวจํานวนมาก ทั้งเมืองเกาสมัยลานชางที่ฟน ตัว
และเมืองที่เกิดขึ้นใหมภายหลังทําใหแองสกลนครมีสภาพเปนกลุม เมืองหลายกลุม โดยมีเมืองเกา
หรือเมืองใหญเปนศูนยกลางและมีเมืองเกิดใหมเปนเมืองบริวาร ไดแก กลุมเมืองนครพนม กลุม
๑๒๑

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ, สาสน
สมเด็จ, เลม ๖ (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๐๔), ๒๔๙-๒๕๑.
๑๒๒
เรื่องเดียวกัน, 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 กลุมเมืองมุกดาหาร กลุม เมืองหนองหานและเมืองอืน่ ๆ ที่ไมมีเมืองบริวาร (จะ
กลาวถึงการรวมกลุมของเมืองเหลานี้ตอไปในบทที่ ๓) เมืองใหมที่เกิดขึน้ ในชวงเวลาของการ
แตงตั้งหรือรับรองสถานภาพของเมือง มีดังนี้
เมืองหนองคาย สถาปนาขึ้นมาโดยราชสํานักสยามรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่
เกลาเจาอยูห วั
เพื่อทําหนาที่ทดแทนเมืองประเทศราชเวียงจันทนที่ถูกเผาทําลายลงไป ดวย
บทบาทภาระหนาทีเ่ มืองหนองคายจึงมีความสําคัญ คอยดูแลควบคุมกลุมเมืองตางๆ ในแอง
สกลนครและหัวเมืองที่เคยเปนบริวารของเมืองเวียงจันทน เงื่อนไขทางการเมืองการปกครองและ
เหตุผลทางยุทธศาสตรเปนเหตุผลสําคัญเริ่มแรกของการตั้งเมืองหนองคาย และทําใหราชสํานัก
สยามเขามาแทรกแซงไดมากขึ้น
ผูปกครองเมืองหนองคายไมไดเปนกลุมเชือ้ ราชวงศเวียงจันทนเดิม (สายเจาอนุวงศ)
แตผูที่ไดรับมอบหมายจากราชสํานักสยามใหปกครองเมืองหนองคายมาจากเชื้อสายพระวอพระ
ตาหรือกลุมที่เคยมีความขัดแยงทางการเมืองกับราชวงศเวียงจันทน
และใหความชวยเหลือ
สนับสนุนกองทัพสยามในสงครามป ๒๓๖๙-๗๐ เจาเมืองหนองคายคนแรกเคยเปนอุปราชเมือง
ยโสธรมากอน มาครองเมืองหนองคายในที่ ”พระปทุมเทวาภิบาล” เจาเมือง๑๒๔ นับเปนการกลับ
ขึ้นมาสูอาํ นาจอีกครั้งของกลุมพระวอพระตา หลังจากทีม่ ีความขัดแยงแลวตองแยกตัวออกมาจาก
ราชสํานักเวียงจันทนไปเมื่อ พ.ศ.๒๓๐๘-๒๓๑๑ ในรัชสมัยพระเจาสิริบุญสารซึ่งเปนพระราชบิดา
ในพระเจาอนุวงศ๑๒๕
ผูปกครองของเมืองหนองคายมีความผูกพันกับราชสํานักสยาม ผูท ี่ไดรับแตงตั้งให
เปนเจาเมืองคนแรก คือ ทาวสุวอธรรมา (บุญมา) บุตรของอุปราชเมืองยโสธรซึง่ มีเชือ้ สายฝายพระ
วอพระตา๑๒๖ ทาวสุวอฯ เปนกําลังสนับสนุนสําคัญของฝายสยามเมื่อครั้งสงครามเจาอนุวงศ ไดรับ
ความดีความชอบแตงตั้งใหเปนเจาเมืองหนองคายในที่ “พระปทุมเทวาภิบาล” (บุญมา) ปกครอง
เมืองหนองคายตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑-๒๓๙๕ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงพระนิพนธถงึ
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
เมืองหนองคายในหนังสือเรื่อง “เที่ยวที่ตา งๆ ภาคที่ ๔ วาดวยเรื่องเที่ยวมณฑลนครราชสีมา
มณฑลอุดรและมณฑลรอยเอ็ด” ไววา ...
“ ...เมืองหนองคายนี้ เพิ่งตั้งเมื่อในรัชกาลที่ ๓ เมื่อตีไดเมืองเวียงจันทนคราว
เปนขบถ กวาดชาวลาวเวียงจันทนเปนเชลยลงไป แลวโปรดฯ ใหแบงคนเมืองยโสธรตั้งบาน
หนองคายขึ้นเปนเมือง...”๑๒๗

ในชวงแรกของการตั้งเมือง ผูคนยังตืน่ ตระหนกตอศึกสงครามพากันอพยพหลบหนี
เปนจํานวนมาก เมื่อตั้งบานหนองไผขึ้นเปนเมืองหนองคายแลวบรรดาเมืองเกาตั้งแตสมัยลานชาง
ที่อยูละแวกใกลเคียง อาทิ เมืองพานพราว เมืองเวียงคุก เมืองปะโค ถูกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของ
เมืองหนองคาย สวนบานโพนแพนหรือเมืองปากหวยหลวงเดิมนั้นไดรับการแตงตั้งใหเปนเมืองโพน
พิสัยตางหาก๑๒๘ เมื่อบานเมืองสงบรมเย็นแลวประชาชนก็กลับเขามาตัง้ ชุมชนสรางบานแปงเมือง
สงผลใหเมืองเจริญเติบโตขึ้นตามลําดับ
เมืองทาอุเทน ประชากรสวนใหญเปนไทยอ มีถนิ่ ฐานเดิมอยูแถบเมืองหงสา ในเขต
แขวงเมืองไชยบุรี ทางฝง ซายแมนา้ํ โขง อพยพเขามาตั้งถิน่ ฐานอยูบริเวณปากน้ําสงคราม เมื่อ
พ.ศ.๒๓๕๑ มีหัวหนากลุม คือ ทาวหมอ โดยขึน้ กับเมืองเวียงจันทน สมัยพระเจาอนุวงศ ทรง
แตงตั้งใหทาวหมอเปน พระยาหงสาวดีเจาเมืองไชยสุทธิอุตตมบุรี แตเมื่อฝายเวียงจันทนปราชัยใน
สงครามจึงอพยพผูคนไปตั้งเมืองใหมที่บริเวณริมน้ําหินบูรณทางฝง ซายแมน้ําโขง ชื่อเมืองหลวงปุ
งเลง ตอมาเมือ่ พ.ศ.๒๓๗๖ พระยาอํามาตย (ปอม อมาตยกุล) เปนแมทัพขึน้ มาตั้งกองบัญชาการ
ที่เมืองนครพนม เพื่อกวาดตอนผูคนมาไวยังฝงขวา ชาวยอที่เมืองหลวงปุงเลงจึงถูกกวาดตอนกลับ
เขามายังฝง ขวาอีก แตทบี่ ริเวณปากน้าํ สงครามมีผูคนกลุมอืน่ ตั้งอยูกอนแลว จึงไดเคลื่อนลงไป
ทางใตประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ตั้งเปนเมืองใหมที่บา นทาอุเทน เมือ่ พ.ศ.๒๓๗๗ สมเด็จพระนั่ง

๑๒๗

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เรื่องเที่ยวที่ตางๆ 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 เรื่องตั้งเมืองโพนพิสัย.”

๕๙
เกลาฯ ทรงยกบานทาอุเทนขึ้นเปนเมืองทาอุเทน และแตงตั้งทาวปทุมเจาเมืองหลวงปุงเลงที่เขามา
สวามิภักดิ์เปนที่ พระศรีวรราช เจาเมือง๑๒๙
เมืองไชยบุรี ประชากรเปนไทยอ เดิมอยูแถบเมืองคําเกิดคํามวน ทางฝงซายแมน้ํา
โขง เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๓ ภายหลังสงครามเจาอนุวงศ เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ไดให
ราชวงศ (แสน) เมืองเขมราฐ รวมกับทาวขัตติยะ กรมการเมืองอุบลราชธานี และทาวสีลา คุม
ทหารจากเมืองอุบลฯ เขมราฐและยโสธร มาตั้งคายที่บริเวณปากน้ําสงครามตรงที่เคยเปนเมือง
ไชยสิทธิอุตตมบุรีซึ่งเปนเมืองราง เพราะชาวเมืองหนีกองทัพสยามไปอยูทางฝง ซาย ราชวงศ
(แสน) ไดนํากําลังไปเกลีย้ กลอมผูคนแถบเมืองคําเกิดคํามวนใหเขามาตั้งถิน่ ฐานทดแทน เมื่อ พ.ศ.
๒๓๘๑ ราชวงศ (แสน) ไดรับแตงตั้งเปนพระไชยราชวงศา เจาเมือง และไดนามเมืองใหมวา เมือง
ไชยบุรี๑๓๐
เมืองอาฑมาต พลเมืองเปนชาวแสก ถิ่นฐานดัง้ เดิมอยูบริเวณเชิงเขาบรรทัดติดตอ
กับเขตแดนเวียดนาม ตอนสงครามเจาอนุวงศ พ.ศ.๒๓๗๑ เจาพระยาสุภาวดี ไดตั้งหัวหนากลุม
แสกชื่อฆานบุดดี
เปนหัวหนากองอาฑมาตทําหนาที่เปนกองลาดตะเวนแถบเขตแดนสยามเวียดนาม และควบคุมชาวแสก ตอมากลุมแสกไดอพยพหนีเวียดนามเขามาอยูท างฝงขวาแมน้ํา
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 แตดั้งเดิมนั้นอยูแถบเมือง
แถง เขตเตียนเบียนฟู ในเวียดนามปจจุบัน ในสมัยพระเจาไชยองคเว พ.ศ.๒๒๔๑-๒๒๗๓ ครอง
เวียงจันทน พระศรีวรราชหัวหนาชาวผูไทมีความดีความชอบชวยปราบกบฏ จึงพระราชทาน
พระธิดา คือ เจานางชอฟา ตอมามีบุตรดวยพระศรีวรราช ๔ คน และไดไปปกครองเมืองตะโปน
(เซโปน) เมืองสบแอด เมืองเชียงคอ และเมืองวัง ขึน้ ตรงตอเวียงจันทน และตอมากลุมชาวผูไทนี้ได
ขยายออกไปตัง้ เมืองอีกหลายเมือง เชน เมืองพิน เมืองนอง เมืองพอง เมืองพลาน โดยปะปน
ผสมผสานกับชาวพื้นเมืองดัง้ เดิมอยาง ขา กลุมตางๆ เมือ่ พ.ศ.๒๓๘๔ หัวหนาชาวผูไ ทมีทา วเพชร
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 อพยพมาตัง้ อยูท างฝงขวาแมนา้ํ โขงบริเวณบาน
บุงหวาย (ดงหวาย) หางจากตัวเมืองนครพนมลงไปทางใตประมาณ ๔๐ กิโลเมตร และตอมาเมื่อ
พ.ศ.๒๓๘๗ ทาวสาย ผูน องไดรับโปรดเกลาฯ ใหเปนพระแกวโกมลเจาเมืองเรณูนคร๑๓๒
เมืองอากาศอํานวย พลเมืองเปนชาวโยย มีภูมิลําเนาเดิมอยูเมืองหอมทาว ในแขวง
สะหวันเขต ชวงเวลาสถานการณสงครามเวียดนาม-สยาม พระสุนทรราชวงศา เจาเมืองยโสธรและ
เมืองนครพนม ไดไปเกลี้ยกลอมทาวศรีสุราช ทาวติวซอย และชาวโยยประมาณ ๒,๓๐๐ คน (ชาย
ฉกรรจราว ๒๐๐ คน) อพยพเขามาตั้งอยูบ ริเวณบานมวงริมน้ํายาม สาขาของแมนา้ํ สงคราม หาง
จากตัวเมืองสกลนครไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร และหางจากตัวเมือง
นครพนมไปทางตะวันตก ประมาณ ๙๐ กิโลเมตร การตั้งเมืองมีปญหายืดเยื้อเหตุเพราะการขึ้น
สังกัดกับเมืองใหญ ระหวางสกลนครกับนครพนม จนถึงเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๖ สมเด็จพระจอมเกลาฯ
จึงทรงแตงตั้งทาวศรีสุราชเปนหลวงพลานุกูลเจาเมือง ยกบานมวงเปนเมืองอากาศอํานวย ขึน้ ตรง
กับเมืองนครพนม๑๓๓
เมืองกุสุมาลยมณฑล ประชากรเปนโส (กะโส หรือขาโส) ถิ่นฐานเดิมอยูแถบเมืองวัง
แขวงสะหวันเขต ใกลชายแดนเวียดนาม ถูกกวาดตอนเขามาทางฝง ขวา เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๕ เหตุ
เพราะสงครามเวียดนาม-สยาม จํานวนประมาณ ๓,๐๐๐ คน เปนชายฉกรรจประมาณ ๕๐๐ คน
เขามาตั้งอยูทบี่ านกุดสะมานในเขตเมืองสกลนคร หางจากตัวเมืองไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร เมือ่ พ.ศ.๒๓๘๗ สมเด็จพระนัง่ เกลาฯ ทรงแตงตั้งใหเพี้ยเมืองสูงผูน ําชาว
โสกลุมนีเ้ ปนหลวงอรัญอาสาเจาเมืองกุสมุ าลยมณฑล๑๓๔
เมืองโพธิไพศาล ประชากรเปนชาวโส หรือขาโส อพยพมาจากเมืองวัง เขามาตั้งอยู
บริเวณบานนาโพธิ์ ในเขตเมืองกุสุมาลยมณฑล ตั้งแตสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาฯ แตตอมาเมื่อ พ.ศ.
๒๔๑๕ กลุมชาวโสเมืองกุสุมาลยมณฑลเกิดขัดแยงวิวาทกันภายใน ทาวขัตติยะหัวหนากลุม จึง
รองขอแยกตัวออกมาขึ้นอยูก ับเมืองสกลนคร สมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ จึงทรงโปรดเกลาฯ 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 เรื่องตั้งเมืองอากาศอํานวย.”
๑๓๔
สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) เลขที่ ๓๔,
“สําเนาสารตราเจาพระยาจักรีฯ ถึงอุปฮาดเมืองสกลนคร เรื่องตั้งเมืองกุสุมาน.”

๖๑
ใหทา วขัตติยะเปนพระไพศาลสิมานุรักษเจาเมือง ยกบานนาโพธิ์เปนเมืองโพธิไพศาลนิคม ขึ้นกับ
เมืองสกลนคร๑๓๕
เมืองพรรณานิคม ประชากรเปนชาวผูไท จากเมืองวัง อพยพเคลือ่ นยายมาทางฝง
ขวา เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๔ ตั้งถิน่ ฐานชั่วคราวบริเวณบานหนองหวายนอย แลวตอมาเจาเมืองสกลนคร
ทําเรื่องบอกขอยกบานผาขาวพันนาขึน้ เปนเมือง แลวตั้งหัวหนาชาวผูไทกลุมนี้นามทาวโฮงกลาง
(ทาวลี) เปนเจาเมือง ทรงโปรดเกลาฯ ใหทา วโฮงกลางเปนพระเสนาณรงค ยกบานผาขาวพันนา
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 จึงยายไปตั้งเมืองที่บา นพังพราวหรือพานพราวแทน
เมืองวานรนิวาส ชาวโยยจากเมืองสิม เมืองตะโปน๑๓๘ ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ไดรับ
การเกลี้ยกลอมใหอพยพเขามาตั้งถิน่ ฐานอยูบริเวณบานกุดลิง หางจากตัวเมืองสกลนครไปทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ ๗๐ กิโลเมตร ตั้งแตสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาฯ แตการตั้งเมืองก็มี
ปญหาเพราะตามเขตพื้นทีแ่ ลวควรจะขึ้นตอเมืองสกลนครเพราะใกล แตชาวโยยกลุมนี้ตองการขึ้น
ตรงตอพระสุนทรราชวงศา (ทาวฝาย) เจาเมืองนครพนมและยโสธร ผูไปเกลี้ยกลอมและเปนทีน่ ิยม
นับถือของชาวโยยกลุม ตางๆ แมตอมาดวยความชราและการถูกฟองรองจนทําใหพระสุนทรราช
วงศาตองพนจากตําแหนงเจาเมืองนครพนม เหลือเพียงตําแหนงเจาเมืองยโสธรก็ตาม (พ.ศ.
๒๓๙๗) สมเด็จพระจอมเกลาฯ จึงโปรดเกลาฯ 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 เรื่องตั้งเมืองพันนา.”
๑๓๗
เรื่องเดียวกัน.
๑๓๘
เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน, ๑๓๕.

๖๒
เมือง ยกบานกุดลิงเปนเมืองวานรนิวาส ขึ้นกับเมืองยโสธรอยูระยะหนึ่ง และเมื่อพระสุนทรราช
วงศา (ทาวฝาย) ถึงแกกรรม กลุมชาวโยยจึงไดมาขอขึ้นกับเมืองสกลนคร๑๓๙
เมืองสวางแดนดิน พลเมืองเปนชาวโยย อพยพมาจากเมืองตะโปน มาตัง้ ถิน่ ฐาน
ทางฝงขวาบริเวณบานโพธิ์สวาง หรือโพนสวางหาดยาว อยูปะปนกับชาวผูไท มีทา วเทพกัลยาเปน
หัวหนา มีสถานะเปนตาแสงขึ้นกับเมืองพรรณานิคม ทาวเทพกัลยาอยากเปนเจาเมืองเชนผูน าํ ชาว
โยยที่เมืองวานรนิวาสและเมืองอากาศอํานวย จึงรองขอพระยาประเทศธานี (คํา) เจาเมือง
สกลนครใหพาเขาเฝาฯ สมเด็จพระจอมเกลาฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งทาวเทพกัลยา
ใหเปนพระสิทธิศักดิ์ประสิทธิ์ เจาเมือง ยกบานโพธิ์สวางเปนเมืองสวางแดนดิน เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๖
ขึ้นกับเมืองสกลนคร แตตอมาเมืองสวางแดนดินไดยายมาตั้งที่บริเวณบานเดื่อศรีคันชัยริมน้าํ ยาม
แทน เพราะที่เดิมอยูใกลเมืองพรรณานิคมมากเกินไป๑๔๐
เมืองหนองสูง ผูคนชาวเมืองเปนชาวผูไท แตเดิมนั้นอยูแถบเมืองวัง เมืองคําออ จาก
สถานการณสงครามเวียดนาม-สยาม ชาวผูไทประมาณ ๑,๖๐๐ คน นําโดยทาวสีหนาม (สิงห)
เจาเมืองคําออ อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานทางฝงขวา เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๔ โดยตั้งอยูท ี่บริเวณดงบังอี่ เปน
บานหนองสูง เขตเมืองมุกดาหาร สมเด็จพระนัง่ เกลาฯ ทรงแตงตั้งทาวสีหนาม เปนพระไกรสรราช
ยกบานหนองสูงขึ้นเปนเมืองหนองสูง เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๗ ขึ้นตอเมืองมุกดาหาร๑๔๑
เมืองพาลุกากรภูมิ เมืองนีเ้ กิดจากผูคน (อาจเปนชาวผูไท) แยกตัวออกมาจากเมือง
มุกดาหาร มาตั้งถิ่นฐานอยูบ ริเวณบานทรายขาว เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๘ (ปจจุบันคือ บานพาลุกา ตําบล
ชะโนด อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร) ตัง้ เปนเมืองเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๙ ทาวทัดหัวหนากลุม
ไดรับแตงตั้งใหเปน พระอมรฤทธิ์ธาดา เจาเมือง ขึ้นตอเมืองมุกดาหาร๑๔๒
เมืองวาริชภูมิ ผูคนอพยพมาจากเมืองกะปอง เปนชาวผูไทกะปอง เขามาตั้งถิ่นฐาน
ทางฝงขวาเมือ่ พ.ศ.๒๓๘๗ มีทา วราชนิกุลเปนหัวหนา โดยมาอาศัยอยูบริเวณจวนเจาเมือง
สกลนคร (ใกลสนามมิ่งเมืองในปจจุบนั ) จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกลาฯ ทาวราชนิกุลอยาก
เปนเจาเมืองบางจึงพาผูคนยายออกมาทางตะวันตกของเมืองสกลนคร ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร
๑๓๙

สุรัตน วรางครัตน, ประวัติศาสตรสกลนคร, ๕๐.
เรื่องเดียวกัน, ๕๑.
๑๔๑
สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) เลขที่ ๓๓, “ราง
สารตราเจาพระยาจักรีฯ ถึงเมืองมุกดาหาร เรื่องตั้งเมืองหนองสูงและกรมการ.”
๑๔๒
สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๙ (พ.ศ.๒๔๑๐) เลขที่ ๒๒,
“สารตราถึงเมืองมุกดาหาร แตงตั้งพระอมรฤทธิทาดา และยกบานบังทรายเปน เมืองภาลุกากรภูมิ.”
๑๔๐

๖๓
ตั้งอยูที่บา นหนองหอย เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๖ ตอมาทาวสุพรหม บุตรทาวราชนิกุลไดไปขอขึ้นกับพระ
พิทกั ษเขตขันธ เจาเมืองหนองหานซึง่ เคยมีกรณีพิพาทเรื่องเขตแดนกับเจาเมืองสกลนครหลายครั้ง
โดยเจาเมืองหนองหานไดใหชาวผูไทกลุมนีต้ ั้งอยู ณ บานปลาเปาเมืองไพร เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๘ คราว
เกิดศึกฮอ ทาวสุพรหมไดพาผูคนไปชวยปราบฮอรวมกับกองของเจาเมืองหนองหาน เมื่อเสร็จศึก
จึงโปรดเกลาฯ ยกบานหนองหอย บานปลาเปาขึน้ เปนเมืองวาริชภูมิ ทาวสุพรหมเปนทีพ่ ระสุรินทร
บริรักษเจาเมือง ขึ้นตรงกับเมืองหนองหาน เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๐ แตตอมามีปญหาขัดแยงกันระหวาง
เมืองสกลนคร เมืองจําปาชนบท และเมืองวาริชภูมิ เรื่องผูคนและเขตแดน เมืองวาริชภูมิจึงถูกโอน
ใหขึ้นกับเมืองสกลนคร ตั้งแต พ.ศ.๒๔๓๕ เปนตนมา๑๔๓
ตารางที่ ๑ การตั้งชุมชนขึ้นเปนเมือง ชื่อเมือง ปที่ตั้ง และชื่อเจาเมือง
ชุมชนเดิม
บานหนองไผ, บึงคาย
บานโพนแพง
บานบึงหมอ
เมืองมรุกขนคร
ปากน้ําสงคราม
บานทาบึงอุ
บานนาลาดควาย
บานเมืองราม
บานดงหวายสายบอแก
บานทามวงริมน้ํายาม
ปากหวยบังมุก
บานคําชะอี
บานทาทราย
หนองหารหลวง, ธาตุเชิงชุม

๑๔๓

ชื่อเมือง
หนองคาย
โพนพิสัย
กุมภวาป
นครพนม
ไชยบุรี
ทาอุเทน
อาฑมาต, อาจสามารถ
รามราช
เรณูนคร, เว
อากาศอํานวย
มุกดาหาร
หนองสูง
พาลุกากรภูมิ
สกลนคร

ปที่แตงตั้ง
๒๓๗๑
๒๓๗๓
๒๔๑๕
๒๓๒๙
๒๓๗๓
๒๓๗๓
๒๓๘๐
๒๓๘๗
๒๓๘๗
๒๓๙๖
๒๓๒๑
๒๓๘๗
๒๔๐๙
๒๓๗๘

ราชทินนามเจาเมือง
พระปทุมเทวาภิบาล
พระพิไสยสุรเดช
พระวรฤทธิฦาไชย
พระพนมนครานุรักษฯ๑๔๔
พระไชยราชวงษา
พระศรีวรราช
หลวงเอกอาษา
พระอุทัยประเทศ
พระแกวโกมล
หลวงพลานุกุล
พระยาจันทรสุริยวงษ
พระไกรสรราช
พระอมรฤทธิธาดา
พระยาประจันตประเทศธานี

สุรัตน วรางครัตน, ประวัติศาสตรสกลนคร, ๔๐-๔๒.
ราชทินนามเจาเมืองนครพนมวา “พระพนมนครานุรักษฯ “ เริ่มใชเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๗ ชื่อเต็มวา
“พระพนมนครานุรักษาธิบดี ศรีโคตรบูรหลวง” ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
เปลี่ยนเปน “พระพนมนครานุรักษ สิทธิศักดิ์เทพฤายศ ทศบุรีศรีโคตรบูรหลวง” กอนหนานั้นและยอนไปในสมัย
ลานชางตําแหนงเจาเมืองนครพนม คือ “พระบรมราชา.”
๑๔๔

๖๔
บานกุดสุมาลย
บานพังพราว
บานกุดลิง
บานโพนสวางหาดยาว
บานจําปาดง
บานนาโพธิ์
เมืองหนองหารนอย
บานปลาเปา
เมืองปากเหือง
บานเซไล, ทรายขาว
บานเดื่อหมากแขง

กุสุมาลยมณฑล
พรรณานิคม
วานรนิวาส
สวางแดนดิน
จําปาชนบท
โพธิไพศาลนิคม
หนองหาน
วาริชภูมิ
เชียงคาน
เลย
อุดรธานี

๒๓๘๗
๒๓๘๗
๒๔๐๔
๒๔๐๖
๒๔๑๐
๒๔๑๕
๒๓๓๐
๒๔๑๐, ๒๐
๒๓๗๑ ?
๒๓๙๖
๒๔๓๖

พระอรัญอาสา
พระเสนาณรงค
หลวงประชาราษฎรรักษา
พระประสิทธิ์ศักดิ์ประสิทธิ์
พระบํารุงนิคมเขต
พระพิศาลสีมานะรักษ
พระพิทักษเขตขันธ
พระสุรินทรบริรักษ
พระอณุพินาศ, พระอณะพินาศ
หลวงศรีสงคราม
พระยาอุดรธานี

ที่มา : ปรับปรุงจาก ธีรชัย บุญมาธรรม, ประวัติศาสตรสังคมอีสานตอนบน, (มหาสารคาม :
วิทยาลัยครูมหาสารคาม, ๒๕๓๙), ๑๔๔-๑๔๖.
จากตารางที่ ๑ จะเห็นไดวา มีการแปลชื่อเมืองใหมเหลานั้นตามชื่อของชุมชนเดิม และ
ตั้งตําแหนงยศเจาเมืองใหเปนอยางธรรมเนียมของราชสํานักสยาม
แตมีหลายเมืองที่เขาใจ
ความหมายดัง้ เดิมในภาษาทองถิน่ คลาดเคลื่อน อาทิ บานกุดลิง๑๔๕ กลายเปน เมืองวานรนิวาส๑๔๖
โดยแปลคํา “กุด” วาคือ กุฏิ ทีห่ มายถึง ที่อยู ความจริงแลวคําวา กุด ในภาษาทองถิน่ หมายถึง
แมน้ําสายเกาที่ลําน้ําเปลีย่ นทางเดินทําใหเกิดเปนแหลงน้าํ ที่ขาดหัวขาดทาย
สวนเมืองใหญที่มีมากอนตั้งแตสมัยอาณาจักรลานชางรุงเรืองนัน้ มักจะใหใชชื่อเดิมที่
สืบตอเนื่องกันตอมา หรือไมก็แปลโดยใหคงความหมายดั้งเดิมไว อาทิ เมืองมรุกขนคร หรือเมือง
ศรีโคตรบูรหลวงเดิม ใหใชชื่อเมืองนครพนมตามในสมัยลานชาง กลาวคือ มีคาํ “นคร” นําหนา

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 เมืองมุกดาหารที่ใหใชตามเดิมแตสมัยลานชางซึง่ มีทมี่ าจากหวยบังมุก
นอกจากนีย้ ังมีการตั้งหมูบา นที่มที ําเลตัง้ อยูใกลเคียงกับบริเวณเมืองเกาดั้งเดิม แลว
เปลี่ยนชื่อหมูบ านนั้นใหเปนคําในภาษาบาลี-สันสกฤต อาทิ บานโพนแพง ซึง่ ตั้งอยูใกลกับเมือง
ปากหวยหลวงเดิม
ทางราชสํานักสยามไดยกใหขนึ้ เปนเมืองแตไมไดใชช่อื เมืองปากหวยหลวง
กลับเทียบเคียงชื่อบานโพนแพงใหเปนเมืองโพนพิสัยแทน กรณีที่ใกลเคียงกันนี้ เชน ตั้งบาน
ปากน้ําสงครามเปนเมืองไชยบุรี ซึ่งชาวเมืองไชยบุรเี ดิมที่อพยพขามไปอยูทางฝง ซายแถบเมือง
หลวงปุงลิง เมื่ออพยพขามกลับเขามายังเมืองเดิมในแองสกลนครปรากฏวามีผูคนอยูแลวจึงพากัน
ยายไปตั้งเมืองทาอุเทนแทน๑๔๘ เชนเดียวกันกับบานธาตุเชิงชุมที่ตั้งอยูบ ริเวณเมืองเกาหนองหาน
หลวงในสมัยวัฒนธรรมเขมรโบราณหรือเมืองเชียงใหมหนองหานในสมัยลานชาง ไดตั้งขึ้นเปน
เมืองสกลทวาปและสกลนครตามลําดับ๑๔๙
การพัฒนาไปสูความเปนเมืองจนไดรับการรับรองสถานภาพจากราชสํานักสยามของ
ชุมชนในแองสกลนคร กลาวไดวา มีปจจัยพื้นฐานมาจากจํานวนประชากรที่มมี ากเพียงพอเพื่อทํา
การผลิตและเปนแรงงานใหแกบรรดาเจาเมืองกรมการ และเมื่อมีผลผลิตและกําลังคนมากพอก็ทาํ
ใหผูนาํ ชุมชนนั้นๆ มีอํานาจตอรองกับภายนอกทั้งเมืองใหญและราชสํานักสยาม การเปนเมืองที่
สมบูรณนั้นตองไดการรับรองจากสยามใหยกสถานะ ”บาน” นั้นขึน้ เปน ”เมือง” โดยจะไดรับการตั้ง
ในการนีท้ างราชสํานักจะสงเครื่อง
ชื่อเมืองใหใหมและแตงตั้งราชทินนามของเจาเมืองดวย๑๕๐
ประกอบยศเจาเมือง อาทิ หมวก ดาบ ปนคาบศิลา พานหมากพลู ตามอยางธรรมเนียมของสยาม
ขึ้นมาใหในพิธแี ตงตั้งนัน้
สามารถสรุปกระบวนการพัฒนาไปสูความเปนเมืองของชุมชนในแองสกลนคร
ชวงเวลาตัง้ แต พ.ศ.๒๓๗๑ เปนตนมา ไดดังนี้

๑๔๗

ผูวาราชการและกรมการจังหวัดนครพนม (รวบรวม), “นครพนม,” ใน เรื่องจังหวัดตางๆ ใน
ประเทศไทย (คณะกรรมการประชาสัมพันธและพิมพเอกสาร การจัดงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ.๒๕๐๐),
๑๖.
๑๔๘
เรื่องเดียวกัน, 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
ปจจัยดาน
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร
กายภาพ, ระบบนิเวศน
ทรัพยากร, เทคโนโยลี

เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม
การเมืองการปกครอง
ประชากร, สังคม
ความสัมพันธกับภายนอก
การรับรองสถานภาพความ
เปนเมืองจากราชสํานักสยาม

พัฒนาสูความเปนเมือง

การเปลี่ยนแปลงดาน
กายภาพ
การเมือง, สังคม
เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม, ความเชื่อ

ภาพที่ ๕ กระบวนการพัฒนาสูความเปนเมืองของชุมชนในแองสกลนคร ตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑.
เมืองตางๆ ที่เกิดขึ้นจึงประกอบดวยศูนยกลางอํานาจทางการเมืองการปกครอง โดยมี
จวนเจาเมืองหรือโฮงหลวง๑๕๑ และเปนศูนยกลางของการควบคุมประชาชนดวย ในเมืองมีตลาด
เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจการติดตอแลกเปลี่ยนและคาขาย โดยมีกลุมชาวจีนเปนผูม ีบทบาท
สําคัญและมีกลุมอื่นๆ จากภายนอกที่เดินทางเขามาติดตอดวย เชน กลุมกุลาหรือตองสู ชาว
เวียดนามและชาวผูไท นอกจากนี้เมืองยังมีศนู ยกลางทางวัฒนธรรมและเปนศูนยรวมจิตใจของ
ชาวเมืองรวมทั้งผูคนจากทีต่ างๆ กัน คือ มีพระธาตุ เจดีย พระพุทธรูปหรือวัดเปนหลักของเมือง
ศาสนสถานเหลานี้เปนสิ่งยึดเหนีย่ วจิตใจของผูคนใหอยูรวมกันไดและยังเปนสิง่ เชื่อมโยงระหวาง
ผูคนที่อยูในเมืองกับเขตชนบทรอบนอกและระหวางเมืองกับเมืองอืน่ ๆ ไดดวย นอกจากนีย้ ังสงผล
ใหผูคนทําการผลิตและนํามาแลกเปลี่ยนหมุนเวียนตามวิถีเศรษฐกิจของชุมชนที่มวี ัดเปน
ศูนยกลางนอกเหนือจากการหมุนเวียนตามการแลกเปลีย่ นการคาในตลาดและการสงสวยให
ผูปกครองตามระบบสวย ความสัมพันธของโครงสรางดานตางๆ ของเมืองเปนดังนี้

๑๕๑

บางทีเรียกวา หอหลวง หรือ หอสนามหลวง เปนบานเรือนเจาเมืองกรมการ ใชเปนที่พัก ที่วา
ราชการเมือง และที่ประชุมกรมการเมืองดวย.เชน โฮงหลวงของพระศรีวรราช (บุญมาก) เจาเมืองทาอุเทน ที่ยัง
ปรากฏรองรอยใหเห็นไดในปจจุบัน ตั้งอยูดานหนาของคุมวัดโพธิ์ชัย หมูที่ ๑ ตําบลทาอุเทน อําเภอทาอุเทน
จังหวัดนครพนม

๖๗
เมือง
เจาเมืองกรมการ
(การเมืองการปกครอง, ศาล)

รายได, ผลประโยชน

อํานวยความสะดวก

ตลาด
(การแลกเปลี่ยน, คาขาย)

ระบบสวย,
ปกครอง

อุปถัมภ, ค้ําจุน

เกื้อหนุน, สิทธิธรรม

วัด, พระธาตุ, ศาสนสถาน
(ศูนยรวมจิตใจ, วัฒนธรรม)

เทศกาล, งานบุญ
ขายสินคา
ทําการผลิต, แลกเปลี่ยน

บริจาค, ขาวัด

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

ศูนยรวมจิตใจ, บุญ

ภาพที่ ๖ ความสัมพันธของโครงสรางดานตางๆ ของเมือง
การเติบโตและขยายตัวของเมือง
เมืองทีเ่ กิดขึ้นกระจายตัวอยูท ั่วไปในพื้นทีแ่ องสกลนคร เปนการกระจายตัวไปตาม
ทําเลที่ตั้งและแหลงทรัพยากรตางๆ ไดแก เขตลุมน้าํ สงคราม ที่ราบลุมริมฝงแมนา้ํ โขง เขตลุมต่ํา
หนองหาร ทัง้ เขตเทือกเขาภูพานและที่ดอน โดยจะอยูรายรอบหรือเปนบริวารของเมืองใหญทมี่ ี
ความสัมพันธกับหัวหนากลุม เมืองเล็กหรือเปนผูนาํ เกลีย้ กลอมใหเขามาตั้งถิน่ ฐานในเขตเมืองของ
ตน จึงทําใหเมืองในแองสกลนครมีลักษณะเปนกลุม เมืองหรือหลายศูนยกลาง โดยมีเมืองหลัก เชน
เมืองนครพนม เมืองสกลนคร เมืองมุกดาหาร เมืองหนองหาน และอยูภายใตเมืองศูนยกลางใหญ
ที่เมืองหนองคายอีกที
กลุมเมืองที่เกิดขึ้นมีการขยายตัวและเติบโตภายใตความสัมพันธกับราชสํานักสยาม
ผานทางเมืองหนองคาย
ซึ่งเปนเมืองทีม่ ีบทบาทและความสําคัญโดยเฉพาะอยางยิง่ ทางดาน
เศรษฐกิจเปนตลาดหรือชุมทางการคาที่สามารถเชื่อมโยงภูมิภาคลุมน้ําโขงกับลุมแมน้ําเจาพระยา
ความเปลีย่ นแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในศูนยกลางของรัฐสยามหรือบริเวณลุม
แมน้ําเจาพระยาเริ่มสงผลกระทบตอเมืองในแองสกลนคร การขยายตัวของเศรษฐกิจแบบตลาด

๖๘
เสรีภายหลังการทําสนธิสัญญาระหวางรัฐบาลสยามกับอังกฤษเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๘๑๕๒ และกับ
ประเทศตะวันตกอื่นๆ ตามมา ทําใหชุมชนเมืองในพื้นที่แองสกลนครและลุมแมน้ําโขงขยายตัว
เพราะความตองการผลผลิตที่มากขึ้นของราชสํานักเพื่อตอบสนองตลาด เปนสิ่งกระตุนใหการผลิต
ขยายตัวจึงเพิม่ ผลผลิตโดยการขยายพืน้ ที่ตามแหลงทรัพยากร และมีความตองการกําลังคนหรือ
แรงงานในการผลิตมากขึ้นดวย ทําใหมีการขยายตัวของประชากรในแองสกลนครจํานวนมาก๑๕๓
สงผลใหชุมชนเมืองมีผูคนหนาแนนขึ้นตามลําดับ นอกจากนี้ความตองการสินคาหรือสวยที่เปลีย่ น
จากสิง่ ของตามธรรมชาติมาเปนผลผลิตจากฝมือแรงงานและการเกษตรกรรมมากขึ้น ทําใหมกี าร
พัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตโดยเฉพาะการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน และการ
เปลี่ยนแปลงระบบการควบคุมกําลังคนและการจัดเก็บรายไดของรัฐบาลสยามในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว เชน เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๕ ราชสํานักไดมีสารตราถึงหัวเมือง
ลาวฝายตะวันออกใหยกเลิกธรรมเนียมการตั้งขาหลวงมาสักเลกตามหัวเมือง และอนุญาตใหไพร
เลือกอยูหรือเลือกสังกัดไดตามใจสมัคร โดยใหหวั เมืองทําสํามะโนครัวสงลงไปใหราชสํานักทราบ
๑๕๔
ทําใหผคู นสามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการแลกเปลีย่ นคาขาย
ไดมากขึ้นซึง่ สงผลใหเมืองเติบโตขึ้นดวย
นับตั้งแตทศวรรษ ๒๓๙๐ เปนตนมาซึง่ มีเมืองเกิดขึน้ จํานวนมากแลว เมืองเหลานั้น
ไดขยายตัวเติบโตตามลําดับ เมืองในแองสกลนครเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง มีการขยายตัวของเมือง
มีการใชที่ดนิ ที่หลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากการเกษตรกรรม เชน มีเขตการคา อาคาร
บานเรือนหนาแนนขึ้น และมีการตัดถนนมากขึ้นตามการขยายตัวของเมือง โดยเฉพาะเมืองใหญที่
เปนเมืองชุมชนคาขาย ไดแก เมืองหนองคาย เมืองทาอุเทน เมืองนครพนม ที่สาํ คัญมีการ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้นเมื่อเริม่ ปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินในหัวเมืองบริเวณนี้ ทั้งการเมืองการ
ปกครอง การควบคุมกําลังคน 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.

๖๙

ภาพที่ ๗ การกระจายตัวของกลุมเมืองที่เกิดขึ้นในพื้นทีแ่ องสกลนคร 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 เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในเวลาใกลเคียงกันหรือ
พรอมๆ ภายในพืน้ ที่แองสกลนคร กลาวคือ ภายหลังสงครามเจาอนุวงศมีการอพยพของผูคนเขา
มาตั้งถิน่ ฐานในระหวางทศวรรษ พ.ศ.๒๓๗๐-๒๓๘๐ และมีการรับรองสถานภาพตั้งขึ้นเปนเมือง
ซึ่งเมืองสวนใหญเกิดขึ้นจํานวนมากในทศวรรษ พ.ศ.๒๓๘๐-๒๔๑๐ ในขณะเดียวกันเมืองตางๆ
ไดเริ่มขยายตัวเติบโตตั้งแตทศวรรษ พ.ศ.๒๓๙๐ เปนตนมา การอพยพของผูคนและการขอตั้ง
เมืองยังคงมีอยูตอมาบาง จนถึง พ.ศ.๒๔๒๘ ราชสํานักสยามจึงใหงดการตั้งเมืองขึน้ ใหม
ภายหลังสงครามเจาอนุวงศ ตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑ เปนตนมา เมืองในแองสกลนครกอตัว
อีกครั้งและเกิดชุมชนใหมขึ้นจํานวนมากในพืน้ ทีจ่ ากการอพยพทั้งกวาดตอนและเกลี้ยกลอมผูคน
จากฝง ซายแมน้ําโขงเขามาตัง้ ถิน่ ฐาน ราชสํานักสยามเขามาปกครองเมืองในพืน้ ที่แองสกลนคร
ดวยการควบคุมกําลังคนและผลประโยชนทางเศรษฐกิจทําใหชุมชนเติบโตขึ้นเปนเมือง
โดยมี
พื้นฐานของสภาพพืน้ ที่ ระบบนิเวศน แหลงทรัพยากร การพัฒนาทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจทัง้ การ

๗๐
ผลิตและการติดตอการคา รวมถึงโครงสรางทางสังคมและพื้นฐานทางวัฒนธรรมของทองถิ่นเปน
ปจจัยสนับสนุน
เมืองในชวงนีย้ ังอยูภายใตสังคมวัฒนธรรมแบบลาวลานชางซึ่งมีพนื้ ฐานมาตั้งแตสมัย
อดีต ผูคนหลากหลายกลุมที่เคลื่อนยายเขามาในพืน้ ทีน่ ี้มีการรวมตัวกันตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนโดยมี
วัดเปนศูนยกลางและรวมตัวกันตามกลุม ชาติพนั ธุ ชุมชนหมูบา นที่เกิดขึ้นเปนหมูบานของกลุม
ชาติพนั ธุตางๆ และสงผลใหพัฒนาเปนเมืองตามกลุมชาติพนั ธุดวย เชน ผูไทเมืองเรณูนคร ยอ
เมืองทาอุเทน และโยยเมืองวานรนิวาส เปนตน
การตั้งถิน่ ฐานเกิดเปนชุมชน การยกสถานะขึ้นเปนเมือง และการขยายตัวเติบโตของ
เมืองในชวง พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖ เปนการขยายพื้นที่ทาํ กินของผูคน การควบคุมกําลังคนและแหลง
ทรัพยากร
ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางเมืองในพืน้ ทีก่ ับผูปกครองจากราชสํานักสยามในทาง
การเมืองและเศรษฐกิจภายใตระบบสวยเปนสําคัญ ตั้งแตทศวรรษ พ.ศ. ๒๓๙๐ เปนตนมา เมือง
ในแองสกลนครไดขยายตัวและเติบโตตามลําดับ จากผลกระทบของเศรษฐกิจแบบตลาดทีเ่ ริ่ม
ขยายตัวและมีอิทธิพลตอเมือง พรอมกันนั้นเมืองในแองสกลนครก็ไดรับอิทธิพลทางการเมืองการ
ปกครอง สังคม วัฒนธรรมจากสยามมากขึ้นดวย
ในบทตอไปจะกลาวถึงพัฒนาการของเมืองดานตางๆ ทั้งการเมืองการปกครอง สังคม
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ความเชื่อ ตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑ ที่เริ่มกอตัง้ เมืองเปนตนมา จนกระทั่งถึง
พ.ศ.๒๔๓๖ ซึง่ เปนชวงเวลาที่เมืองตางๆ ในบริเวณนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึง่

บทที่ ๓
การเมืองและสังคมของเมืองในแองสกลนคร พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖
เมืองในแองสกลนครภายหลังสงครามเจาอนุวงศเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยที่ราชสํานัก
เวียงจันทนยังคงมีบทบาท ทัง้ สภาพการณภายในของแตละเมือง การรวมกลุม ของเมืองในพื้นที่
และความสัมพันธกับภายนอกที่มีความผูกพันกับราชสํานักสยามมากขึ้น มีเหตุการณตางๆ ที่
สงผลตอพัฒนาการทางการเมืองและสังคมของเมือง ตั้งแตการตัง้ ถิน่ ฐาน การรับรองสถานภาพ
หรือความเปนเมือง และการขยายตัวเติบโตของเมือง
สังคมและการปกครองภายในของเมือง
การปกครองภายในของแตละเมืองภายหลัง พ.ศ.๒๓๗๑ เมื่อมีการตั้งเมืองขึ้นมาใหม
ยังคงใชรูปแบบการปกครองที่สืบทอดมาตัง้ แตสมัยลานชาง คือ ระบบอาญาสี่ ถึงแมวาจะไมมีราช
สํานักเวียงจันทนคอยควบคุมก็ตาม โครงสรางของกลุม เมืองในพืน้ ที่และความสัมพันธกับภายนอก
ไดเปลี่ยนแปลงไปหลังสงคราม สวนภายในของเมืองและระดับทองถิ่นหมูบานยังคงยึดถือปฏิบตั ิ
เชนเดิม ราชสํานักสยามเขามาแทรกแซงเฉพาะคณะอาญาสีห่ รือตําแหนงผูปกครองสูงสุดของ
เมืองเทานั้น
ระบบอาญาสี่
ระบบการปกครองที่เรียกวา”อาญาสี่”มีตําแหนงผูปกครองสูงสุดของเมือง ๔ ตําแหนง
เรียกวา คณะอาญาสี่ ซึ่งประกอบไปดวย เจาเมือง อุปฮาด ราชวงศและราชบุตร ตามลําดับ
ตําแหนงทัง้ สีม่ ักมีความสัมพันธกันทางสายเลือด๑ คือเปนพอ ลูก หรือหลาน หรือมีความเกี่ยวดอง
เปนเครือญาติกัน เชน เปนลูกเขย หรือลูกพี่ลูกนอง แตเมื่อราชสํานักเวียงจันทนลม สลายไปการ
แตงตั้งคณะอาญาสี่ของเมืองเปลี่ยนเปนราชสํานักสยามแทน
ความเครงครัดตามกฎเกณฑ
๑

เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน, ๒๙๓.

๗๑

๗๒
ดังกลาวก็ไมแนนอน ทัง้ นี้ตามแตราชสํานักสยามเห็นสมควร ดังเชนกรณีการแตงตั้งคณะอาญาสี่
ของเมืองหนองคายและเมืองสกลนคร๒ เปนตน แตโดยสวนใหญแลวราชสํานักมักจะแตงตั้งตาม
การเสนอชื่อยืน่ ขอของกรมการเมืองนั้นๆ
การคงระบบอาญาสี่ไวภายในเมืองตางๆ และสงวนอํานาจในการแตงตั้งคณะอาญาสี่
หรือตําแหนงผูปกครองสูงสุดสี่ตําแหนงเปนของราชสํานักสยาม
โดยทีต่ ัดทอนอํานาจสําคัญ
บางอยางที่เคยทําไดในสมัยลานชางออก เชน การประกาศสงคราม การกําหนดเขตแดนและการ
ตัดหัวคน เหลือไวแตอํานาจหนาที่อนื่ ที่เกี่ยวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุขราษฎร การตัดสินคดี การ
แตงตั้งตําแหนงทาวเพี้ยชัน้ รองลงมาและการควบคุมกําลังคน เปนตน ดังนั้นอาญาสี่จึงเปน
สถาบันทางสังคมของเมืองในเวลานี้ดว ย ตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑ เปนตนมาจนยกเลิกไปเมื่อมีการ
ปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.๒๔๓๕ ซึ่งอํานาจหนาทีท่ ี่เกี่ยวของกับการรักษาผลประโยชนใหแกราช
สํานัก ทั้งแรงงานหรือกําลังคน ทรัพยากรและผลผลิตหรือสวย ถือเปนบทบาทที่สาํ คัญของคณะ
อาญาสี๓่ และอาจเปนเหตุผลหนึง่ ทีท่ ําใหราชสํานักสยามยังคงยอมใหมีระบบการปกครองแบบนี้
ในหัวเมืองลาวตอไป ในเขตหลวงพระบางและจําปาศักดิ์รวมถึงอุบลราชธานีมปี ระเทศราชคอย
กํากับดูแลการจัดการปกครองแบบนี้อยู แตในแองสกลนครไมมปี ระเทศราชอีกดังนัน้ จึงยังคงใช
รูปแบบของราชสํานักเวียงจันทน
บทบาทหนาที่ของคณะอาญาสี่และกรมการทาวเพีย้ กลาว
ตามลําดับชัน้ ไดดังนี้๔
คณะอาญาสี่ ประกอบดวย
๑. เจาเมือง เปนประมุขและมีอํานาจสูงสุดในเมือง สามารถประกาศออก กฎ ระเบียบ
ขอบังคับของเมืองของตนได แตไมสามารถปฏิบัติสิ่งที่เปนอํานาจหนาที่ของพระมหากษัตริยจาก
๒

ตัวอยางเชน เมื่อ 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, อํานาจแตงตั้งถอดถอนคณะอาญาสี่ทเี่ หลือ
อีก ๓ ตําแหนง, การตัดสินใจในการสงคราม และอํานาจในการกําหนดเขตแดนของเมือง สวน
หนาที่อยางอืน่ ที่เปนการบําบัดทุกขบํารุงสุขของประชาชนในเมืองของตนสามารถทําได ไดแก การ
พิพากษาคดีความ การปราบปรามโจรผูราย ดูแลความสงบเรียบรอย ตั้งดานตรวจตราคนเขาออก
และที่สําคัญคือ คอยสงขาวราชการสงครามและจัดสงสวยแกเมืองหลวง
เจาเมืองและกรมการของเมืองทุกคนไมมีเงินเดือนประจําในสมัยนี้ แตมีรายไดและ
ผลประโยชนจากเลกยก ที่เอาไวใชแรงงานและการผลิต เจาเมืองมักมีทดี่ ินมากเพราะเปนกลุมสาย
ตระกูลที่มาตั้งเมืองในตอนแรก และจับจองที่ดนิ ไวไดไมจํากัด
๒. อุปฮาด หรือ อุปราช เปนตําแหนงรองจากเจาเมือง มีอํานาจปฏิบตั ิหนาที่แทนเจา
เมืองไดเมื่อเจาเมืองไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได อุปฮาดยังเปนที่ปรึกษาของเจาเมืองและ
กรมการเมืองดวย และมีหนาที่โดยตรงอีก ไดแก รวบรวมบัญชีสวยสาอากรของเมือง เรงรัดและ
รวบรวมสวยสงเมืองหลวง ตรวจสอบทําบัญชีสํามะโนประชากร บัญชีเลก-ไพร ออกประกาศเกณฑ
ไพรพลเมืองเกิดสงครามหรือมีกบฏ
สวนใหญแลวตําแหนงอุปฮาดมักจะเปนนองชายหรือบุตรชายคนโตของเจาเมือง และ
ไดสืบทอดเปนเจาเมืองคนตอไป
๓. ราชวงศ และ ๔. ราชบุตร ราชวงศจะทําหนาที่แทนอุปฮาดเวลาไมอยูห รือไม
สามารถปฏิบตั ิหนาที่ได ราชบุตรเปนตําแหนงรองจากราชวงศและปฏิบัติงานแทนเมื่อราชวงศไม
สามารถดําเนินการได แตทงั้ สองตําแหนงนี้จะทํางานเกีย่ วของกัน กลาวคือ หากฝายหนึง่ เปนแม
ทัพนําทัพออกสงคราม อีกฝายจะตองเปนฝายสนับสนุน สงเสบียง อาวุธยุทธภัณฑ หรือเกณฑ
กําลังเสริม ทัง้ ราชวงศและราชบุตร จะตองผลัดกันลําเลียงจัดสงสวยไปใหแกเมืองหลวง ทําบัญชี
กําลังพลสําหรับกองทัพและควบคุมไพรพลในกองของตน
เปนผูช วยอุปฮาด
เก็บรักษา
ผลประโยชนของเมือง นอกจากนี้ราชวงศยังสามารถสอบสวนและตัดสินคดีในเมืองไดอีกดวย ราช
บุตรมักจะไดเลื่อนขึ้นเปนราชวงศคนตอไป และมักจะเปนลูกหรือหลานของเจาเมือง
คณะอาญาสีข่ องเมืองในแองสกลนครระหวาง พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖๕ ไดรับการแตงตั้ง
จากราชสํานักสยามและเปลีย่ นแปลงไปตามลําดับ จากการถูกถอดถอนฟองรองของกรมการเมือง
หรือเพราะคณะอาญาสี่คนเกาถึงแกกรรมลง
กรมการเมืองจะเสนอรายชื่อไปยังราชสํานักเพือ่
แตงตั้ง หรือกรณีที่เจาเมืองใหญเสนอแตงตั้งคณะอาญาสี่ของเมืองบริวาร เปนตน ตัวอยางของ

๕

ดูรายละเอียดตําแหนงคณะอาญาสี่ของเมืองในแองสกลนครเพิ่มเติมไดที่ ภาคผนวก ข.

๗๔
คณะอาญาสีข่ องเมืองนครพนม เมืองสกลนคร ซึ่งเปนเมืองใหญ และเมืองทาอุเทน เมืองกุสมุ าลย
ซึ่งเปนเมืองบริวาร เปนดังนี้
เมืองนครพนม๖
แตเดิมนั้นตําแหนงเจาเมืองนครพนม คือ พระบรมราชา มีมาตัง้ แตสมัยลานชาง๗ เจา
เมืองนครพนมในตําแหนงนีค้ นสุดทาย คือ พระบรมราชา (มัง) (พ.ศ.๒๓๔๘-๒๓๗๐) เมื่อเกิด
สงครามเจาอนุวงศ (พ.ศ.๒๓๖๙-๒๓๗๐) จึงถูกถอดจากตําแหนงเพราะเขาขางฝายเวียงจันทน
หลังจากนั้นราชสํานักสยามจึงใหพระสุนทรราชวงศา (ทาวฝาย) เจาเมืองยโสธรขึน้ มาดูแลเมือง
นครพนมอยูระยะหนึง่ ระหวาง พ.ศ.๒๓๗๑-๒๓๙๗ ในระยะเวลาการเกลี้ยกลอมผูคนใหเขามาตั้ง
ถิ่นฐานในแองสกลนครหลังสงครามเจาอนุวงศ กลุมชาวเมืองนครพนมและกรมการเมืองดั้งเดิมที่
หนีขามไปอยูฝ งซายไดอพยพกลับเขามาสวามิภักดิ์ เมือ่ พ.ศ.๒๓๘๑ จึงโปรดเกลาฯ แตงตัง้
กรมการเมืองนครพนมชุดเดิมซึ่งเปนลูกหลานของพระบรมราชาใหปกครองเมืองตอไป
แตได
เปลี่ยนราชทินนามเจาเมืองนครพนมเสียใหมเปน พระพนมนครานุรักษฯ ตั้งแต พ.ศ.๒๓๙๗ ดังนี้
๑. พระพนมนครานุรักษฯ (จันโท) บุตรพระบรมราชา (สุตตา) นองพระบรมราชา (มัง)
(พ.ศ.๒๓๙๗-๒๔๑๐)๘
อุปฮาด (ทาวอรรคราช) บุตรพระบรมราชา (มัง) หรือ (อุนเมือง) ?
ราชวงศ (ทาวโถง) บุตรพระบรมราชา (มัง)
ราชบุตร (ทาวเลาคํา) บุตรพระบรมราชา (มัง)
๒. พระพนมนครานุรักษฯ (ทาวอรรคราช) (พ.ศ.๒๔๑๑-๒๔๑๔)๙
อุปฮาด (ทาวเลาคํา) นองเจาเมือง
ราชวงศ (ทาวสีนวน) นองเจาเมือง
๖

เรียบเรียงจาก “พระพนมนครานุรักษ (เจาเมืองนครพนม),” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาค
อีสาน เลม ๙, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ๒๕๔๒), ๒๙๐๘-๒๙๑๒.
๗
สิทธิพร ณ นครพนม, “ราชวงศเวียงจันทนที่คิดวาสูญสิ้น,” 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 (ทาวเลาคํา) (พ.ศ.๒๔๑๕-๒๔๒๓)
อุปฮาด (ทาวสีนวน) นองเจาเมือง
ราชวงศ (ทาวบุญมาก)
ราชบุตร (ทาววรบุตรภักดี)
๔. พระพนมนครานุรักษฯ (ทาวบุญมาก) (พ.ศ.๒๔๒๔-๒๔๓๒)
อุปฮาด (บุญจันทร) บุตรพระบรมราชา (มัง)
ราชวงศ (ทองคํา) บุตรพระพนมนครานุรักษฯ (เลาคํา)
ราชบุตร (ทาวสีหบุตร, ทองทิพย) บุตรพระพนมนครานุรักษฯ (ทาวบุญมาก)
๕. พระพนมนครานุรักษฯ (ทาวทองทิพย) (พ.ศ.๒๔๓๓-๒๔๔๐) รักษาราชการเจา
เมือง
รักษาราชการอุปฮาด
รักษาราชการราชวงศ
รักษาราชการราชบุตร

(ทาวศรีวชิ ัย) บุตรพระพนมนครานุรักษฯ (บุญมาก)
(ทาวราชภักดี, กา)
(ทาวสุริยะ, โกะ)

เมืองสกลนคร๑๐
๑. พระยาประเทศธานี (คํา) (พ.ศ.๒๓๘๑-๒๔๑๙)๑๑ บุตรอุปฮาดพระนาคี (ทาวกิ่งหง
สา) เมืองมหาชัยกองแกว
อุปฮาด ราชวงศเมืองกาฬสินธุม าเปนอุปฮาดเมืองสกลนคร๑๒
ราชวงศ (ทาวอิน) บุตรอุปฮาด (กิง่ หงสา)
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

ราชบุตรเมืองกาฬสินธุม าเปนราชบุตรเมืองสกลนคร

๒. พระยาประจันตประเทศธานี (ปด) (พ.ศ.๒๔๑๙-๒๔๒๗)๑๓ บุตรอุปฮาดตีเจา (ทาว
คําสาย) เมืองมหาชัยกองแกว
อุปฮาด (โงนคํา) (ตั้งแต พ.ศ.๒๔๒๐)
ราชวงศ (ทาวฟอง) บุตรพระยาประเทศธานี (คํา) (ตั้งแต พ.ศ.๒๔๒๐)
ราชบุตร (ทาวจูม) บุตรอุปฮาด (โถง)
๓. พระยาประจันตประเทศธานี (โงนคํา) (พ.ศ.๒๔๒๗-๒๔๖๖)๑๔ บุตรราชวงศ
(อินทร) สายอุปฮาดพระนาคี (ทาวกิง่ หงสา) เมืองมหาชัยกองแกว
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) เมืองหลวงปุงเลง
ราชบุตร (ทาวพรหมา)
๒. พระศรีวรราช (เจาดวงจันทร) 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) ถึงแกกรรมพรอมเจาเมือง (ทาวปทุม) ตั้งแต พ.ศ.๒๔๐๙
ตําแหนงวาง
ราชวงศ
ราชบุตร

(ทาวศรีสุราช)
(ทาวพรหมา)

๓. พระศรีวรราช (พรหมา) พ.ศ.๒๔๑๓-๒๔๑๖๑๗
อุปฮาค (ทาวพระพรหม)
ราชวงศ (ทาวคํากอน)
ราชบุตร (ทาวบุญมาก) บุตรพระศรีวรราช (ทาวปทุม)
๔. พระศรีวรราช (บุญมาก) พ.ศ.๒๔๒๑-๒๔๔๙๑๘
อุปฮาด (ทาวคํากอน)
ราชวงศ (ทาวสุทธิสาร, สาย)
ราชบุตร (ทาวพรหม)
เมืองกุสุมาลยมณฑล
๑. หลวงอรัญอาสา (เพี้ยเมืองสูง) พ.ศ.๒๓๘๗-๒๔๑๙
อุปฮาด ราชวงศ และราชบุตร ไมปรากฏหลักฐาน
๒. พระอรัญอาสา (ทาวกิ่ง) พ.ศ.๒๔๑๙-๒๔๖๗ เปนบุตรหลวงอรัญอาสา (เพี้ยเมือง
สูง)
อุปฮาด ราชวงศ และราชบุตร ไมปรากฏหลักฐาน
ตําแหนง อุปฮาด ราชวงศ และราชบุตร ขางตน หากเปนเมืองเล็กหรือตั้งขึ้นใหมแลว
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 เมืองอาฑมาตหรืออาจสามารถ๑๙ นอกจากคณะอาญาสีซ่ ึ่งเปนตําแหนง
ปกครองสูงสุดในเมืองแลว
ตอไปเปนตําแหนงกรมการทาวเพีย้ ชั้นรองลงไปซึ่งคณะอาญาสี่
สามารถแตงตัง้ ไดเองในแตละเมือง แตอาจมีไมครบแลวแตความจําเปนหรือภารกิจของแตละเมือง
มีดังนี้
ผูชวยอาญาสี่ ประกอบดวย
๑. ทาวสุริยะ หรือ ทาวขัติยะ
๒. ทาวสุริโย
๓. ทาวโพธิสาร
๔. ทาวสุทธิสาร
มีหนาที่พิจารณาตัดสินคดีความ และการปกครองแผนกตางๆ ตําแหนงทั้งสีน่ ี้มกั เปน
ลูกหลานของคณะอาญาสี่
ตําแหนงขื่อบานขางเมือง เปนตําแหนงรองจากคณะผูชวยอาญาสี่แตเปนกลไกของ
การบริหารงานดานตางๆ ของเมือง ประกอบดวย
๑. เมืองแสน มีหนาที่ควบคุมกองทหารและดูแลกิจการทหาร
๒. เมืองจันทน มีหนาทีก่ ํากับฝายพลเรือน
เมืองแสนและเมืองจันทนยงั มีหนาที่ออกหนังสืออนุญาตใหกับราษฎรที่จะเดินทางไป
ยังตางเมืองดวย สามารถตัดสินคดีความได ทําใบบอกแจงกิจการภายในเมืองใหเมืองหลวงทราบ
จัดเก็บบัญชีและรักษาอาวุธยุทโธปกรณของเมือง ดูแลบังคับบัญชาทาวฝาย ตาแสง กํานัน จา
บาน เมื่อสมัยที่มีขา หลวงจากสวนกลางขึ้นมาตรวจราชการ เมืองแสนและเมืองจันทนมีหนาที่
เกณฑราษฎรเพื่อรับรองขาหลวงดวย ๒ ตําแหนงนีถ้ ือเปน”ขื่อของเมือง” สวนขางของเมือง
ประกอบดวย
๓. เมืองกลาง ๔. เมืองขวา ๕. เมืองซาย มีหนาทีประจําคือดูแลสิ่งของพัสดุทุกอยาง
ของเมือง ดูแลเรือนจําและบัญชีนักโทษ ดูแลเรื่องการปฏิสังขรณและบูรณะหรือสรางวัดวาอาราม
ควบคุมการสักเลก รักษาบัญชีเลกไพร โดยเฉพาะเลกเขยสูที่ไปอยูตา งเมือง เมื่อสมัยรัชกาลที่ ๕
เมืองกลางมีหนาที่บริหารงานทัว่ ไปและตัดสินคดีตางๆ ได
๑๙

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

๗๙
๖. เมืองคุก ๗. เมืองฮาม ๘. เมืองแพน มีหนาที่เปนผูชวยเมืองกลาง เมืองขวา และ
เมืองซาย คอยดูแลควบคุมนักโทษ
๙. นาเหนือ ๑๐. นาใต มีหนาที่เกี่ยวกับการผลิตจัดหาเสบียงไวใหยงุ ฉางของเมือง
เตรียมพรอมยามสงคราม จัดเก็บสวยจากเลกของเมือง ตามเก็บสวยหรือเงินแทนสวยจากเลกเขย
สูที่ไปอยูทางเมือง สํารวจหรือสํามะโนประชากรของเมือง ทําการแทงจําหนายเลกที่ตาย พิการ
ชรา เสียจริต หนี หายหรือออกบวช เปนตน และยังคอยควบคุมรักษาสัตวพาหนะตางๆ อยาง ชาง
มา วัว ควายดวย
๑๑. ซาเนตร ๑๒. ซานนท มีหนาที่คลายเสมียนของเมือง ดูแลรักษาจัดเก็บหนังสือ
ราชการของเมือง ซาเนตรเปนเลขานุการของเมืองแสน ซานนทเปนเลขานุการของเมืองจันทน และ
ภายหลังพบวาเปนผูชว ยเมืองแสนเมืองจันทนในการพิพากษาคดีความอีกดวย
๑๓. มหาเสนา ๑๔. มหามนตรี มีหนาที่เกี่ยวกับการนัดหมาย การประชุม หารือขอ
ราชการและประกอบพิธกี รรมตางๆ
๑๕. ซาบัณฑิตย มีหนาที่เกีย่ วกับสารตรา ใบบอกจากเมืองหลวง อานประกาศแชงน้ํา
ในพิธถี ือน้าํ ฯ อานประกาศหรือคําสั่งของเจาเมืองกรมการ ควบคุมงานเอกสาร รายงาน ใบบอก
หนังสือ บัญชีตางๆ ของเมือง ดูแลเรื่องศักราช วัน เดือน ป แตงตําราตางๆ และรักษาหอสมุดดวย
๑๖. กรมเมือง มีหนาที่เกี่ยวกับประเพณี ธรรมเนียม ฮีต คองของเมือง
๑๗. สุโพ เปนผูบัญชาการทหารหรือแมทัพของเมืองเวลาเกิดศึกสงคราม หากเปน
เมืองใหญเรียก พระยาสุโพ เมืองแสนเปนตําแหนงควบคุมสูงสุดฝายทหาร เวลาเกิดศึกสงครามสุ
โพจะเปนผุบญ
ั ชาการการรบ
ตําแหนงพิเศษ หรือทาวเพี้ยผูน อย เปนตําแหนงพิเศษแลวแตงานหรือภารกิจของ
เมืองนัน้ ๆ เมืองเล็กบางเมืองอาจไมมีแตหากเปนเมืองใหญอาจมีหลายตําแหนง ซึ่งตําแหนง
เหลานี้มีระบุในธรรมเนียมการปกครองลานชาง ตําแหนงที่สืบทอดธรรมเนียมดังกลาวมาอาจจะมี
ไมครบในเมืองของแองสกลนคร ประกอบดวย
๑. ซา๒๐ โนซิต ซาภูธร ราชตางใจ และคํามุงคุณ ทําหนาที่เปนองครักษรับใชเจาเมือง
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.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ซาบรรทม มีหนาที่จัดเก็บดูแลเรื่องที่นอน หองนอน
ซาตีนแทนแลนตีนเมือง เปนพนักงานติดตามเจาเมืองกรมการ
ซาหลาบคํา เปนพนักงานเชิญดาบของเมือง
ซามณเฑียร เปนพนักงานรักษาจวนเจาเมือง
ซาบุฮม เปนพนักงานกัง้ กลดหรือพัดจามร
ซามาตยอาชาไนย เปนพนักงานการชาง วิศวกรรม
แขกขวา แขกซาย ทําหนาทีป่ ฏิคมหรือตอนรับแขกของเมือง
ศรีสุธรรม ศรีบุญเรือง มีหนาที่จัดการเรื่องการศึกษาและการศาสนาของเมือง๒๑

ตําแหนงตางๆ
ดังกลาวเปนธรรมเนียมตามอยางอาณาจักรลานชางเวียงจันทน
บรรดาเมืองในที่ราบสูงโคราชและแองสกลนครสวนใหญยึดตามนี้
แตมีความแตกตางใน
รายละเอียดหรือการแบงกลุม หนาที่ของแตละเมือง สวนเมืองอุบลราชธานีและจําปาศักดิน์ ั้นมีที่
แตกตางเพิม่ เติมออกไปอีกหลายตําแหนง เมืองในแองสกลนครสวนใหญจะยึดตามธรรมเนียมของ
เวียงจันทนเปนหลัก นอกจากตําแหนงของคณะอาญาสี่และกรมการทาวเพีย้ ของเมืองแลว ใน
ระดับทองถิน่ ตําบลและหมูบ าน มีผูปกครองตามตําแหนงลดหลั่นกันลงไปเพื่อควบคุมดูแลผูคนใน
ชุมชน สวนใหญจะมีความสัมพันธแบบเครือญาติหรือเกีย่ วดองกันภายในชุมชน ตําแหนงดังกลาว
มีดังนี้
ตําแหนงผูปกครองทองถิน่ ระดับหมูบา นและตําบล ประกอบดวย
๑. ทาวฝาย มีหนาที่ดูแลหมูบานหลายๆ หมูบ าน คือ หมูบ า นใหญและหมูบานเล็กที่
อยูละแวกใกลเคียงดวย
อาจเปรียบเทียบไดกับนายอําเภอในปจจุบนั เพราะเมืองสมัยนี้
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 มีหนาที่ดูแลเขตแขวงซึ่งมีขนาดตําบลใหญๆ อาจเทียบกับตําแหนงกํานัน
ในปจจุบัน
ตาแสงหรือนายแขวงและทาวฝายคอยรับรายงานเรื่องโจรผูราย
รายงานเรื่อง
ผลประโยชนของบานเมือง รายงานน้าํ ฝนตนขาว พืชพรรณธัญญาหาร โรคระบาดตางๆ จากกํานัน
จาบาน แลวรายงานตอเมืองแสนเมืองจันทน
๓. กํานัน หรือ นายบาน คือผูปกครองหมูบ าน เทียบไดกับผูใหญบานในปจจุบนั
สมัยนี้ไมพบวามีตําแหนงผูใหญบาน มีแตกํานันและจาบาน คอยดูแลลูกบานในหมูบ าน
๔. จาบาน สารวัตรบาน เปนผูชวยของกํานัน มีจาํ นวนมากนอยตามขนาดของ
หมูบานนั้นๆ มีหนาที่คอยระวังโจรผูราย ระวังเรื่องวัวควาย ประกาศใหราษฎรออกมาเสียสวยเมื่อ
กรมการในเมืองมาจัดเก็บสวย คอยตัดสินขอพิพาทในหมูบาน ดูแลเรื่องงานบุญหรือพิธีกรรมตางๆ
โดยปรึกษาหัวหนาคุมในหมูบ าน เชน บุญบั้งไฟ บุญขาวจี่ บุญผะเวสฯ และพิธีบวงสรวงปูตา เมือ่
สมัยที่เริ่มมีขาหลวงจากสวนกลางเขามาตรวจการ กํานันและจาบานตองเกณฑคนผลัดเปลี่ยนกัน
มาหาบขาวของของคณะขาหลวง จัดหาขาวปลาอาหารและทีพ่ ักรับรอง พรอมทั้งดูแลความ
ปลอดภัยของขาหลวงดวย๒๒
หนาที่สาํ คัญของอาญาสีน่ อกจากการปกครองและการศาลหรือพิพากษาคดีในเมือง
คือ การควบคุมกําลังของเมืองและรักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจในรูปของสวยใหแกเมืองหลวง
ความพยายามปกครองพืน้ ที่หรือเมืองดวยการควบคุมผูคนและผลผลิตของราชสํานักสยาม
ดําเนินการผานทางคณะอาญาสี่เปนสําคัญ มีการจัดทําสํามะโนครัว การสักเลก แบงผูคนออกเปน
กองตามคณะอาญาสี่ ดังนัน้ ประชากรของเมืองในเวลานี้จึงอยูกับการควบคุมของคณะอาญาสี่
การรวมกลุมของเมืองในแองสกลนคร พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖
เมืองทีเ่ กิดขึ้นในแองสกลนครเวลานี้ไดกระจายตัวไปตามทําเลที่ตั้งหลักแหลง และ
เปนชุมชนตามกลุมชาติพันธุ สวนใหญจะตั้งในที่อุดมสมบูรณใกลแหลงน้ํา ไดแก รอบบริเวณแอง
ลุมต่ําหนองหารทั้งที่สกลนครและกุมภวาป ตามลุมแมน้ําสงครามและลําน้าํ สาขา ลุมแมน้ําโขง
และสาขา ดังไดกลาวมาแลวในบทที่ ๒ เมืองทีเ่ กิดขึ้นใหมไดรับการแตงตั้งหรือรับรองสถานภาพ
จากราชสํานักสยาม โดยจะรวมตัวกันเปนกลุมเมืองและมีเมืองใหญหรือเมืองเกาที่สบื เนื่องมาจาก
สมัยลานชางเปนเมืองศูนยกลาง ทําใหเกิดเปนกลุมเมืองหลายกลุม ในพืน้ ที่แองสกลนคร ไดแก
กลุมเมืองนครพนม กลุมเมืองสกลนคร กลุมเมืองมุกดาหาร กลุม เมืองหนองหานและเมืองอืน่ ๆ ที่
๒๒

เรื่องเดียวกัน, ๘๑-๘๒.

๘๒
ไมมีเมืองบริวาร กลุมเมืองทัง้ หมดนี้จะอยูภายใตการควบคุมดูแลของศูนยกลางที่เมืองหนองคาย
อีกชั้นหนึง่
บทบาทของเมืองหนองคาย
ชวงเริ่มแรกในสมัยพระปทุมเทวาภิบาล (บุญมา) เปนชวงของการฟน ฟูบา นเมือง มี
ความพยายามสนับสนุนเกลี้ยกลอมและกวาดตอนผูคนใหกลับมาตัง้ บานเรือน ในกาลสงคราม
ความขัดแยงระหวางสยามและเวียดนามทีก่ ินเวลาตอมาอีก ๑๕ ป ระหวาง พ.ศ.๒๓๗๑-๒๓๘๖
บานเมืองแถบลุมน้ําโขง-ลานชางมีสภาพเปนสมรภูมิรบ ราชสํานักสยามมีนโยบายสนับสนุนให
ผูคนอพยพเขามาตัง้ บานเมืองทางฝง ขวาบริเวณแองสกลนครและที่ราบสูงโคราช ดังนัน้ ประชากร
ของเมืองหนองคายและกลุม เมืองในแองสกลนครจึงประกอบดวย
ชาวพวนจากเขตเชียงขวาง
(ตรันนินท) ชาวเวียดนาม และกลุมชนหลากหลายชาติพันธุ เชน ผูไท โส ญอ กะเลิง แสก และโยย
จากเมืองทางฝงซายแมนา้ํ โขง
เมืองหนองคายในสมัยพระปทุมเทวาภิบาล (บุญมา) ใชระบบการปกครองตามระบบ
อาญาสี่ ซึง่ เปนธรรมเนียมเดิมตามอยางสมัยลานชาง และมีความพยายามตีความวาเมือง
หนองคายนาจะมีสถานภาพเปนประเทศราชแทนเวียงจันทนดวย และพระปทุมเทวาภิบาล (บุญ
มา) ก็นาจะไดเปนเจาประเทศราชหนองคาย แตขณะนี้ยงั ไมพบหลักฐานที่สามารถยืนยันได
เพราะประเทศราชของสยามทางหัวเมืองลาวตะวันออก นอกจากเมืองหลวงพระบางและจําปา
ศักดิ์ซึ่งเปนศูนยกลางของอาณาจักรลานชางเดิมแลว เมืองในที่ราบสูงโคราชที่พบวาเคยมีสถานะ
เปนประเทศราช คือ เมืองอุบลราชธานีและเมืองสุวรรณภูมิ (ในเขตจังหวัดรอยเอ็ด) สวนประเทศ
ราชเวียงจันทนเมื่อถูกเผาทําลาย ไมปรากฏหลักฐานวาราชสํานักสยามไดแตงตั้งเมืองใดเปนแทน
เมืองหนองคายเปนหัวเมืองเอกชั้นนอก บริเวณแองสกลนครและลุมน้ําโขงในเขตของเวียงจันทน
แตเดิมนั้นไมมเี มืองประเทศราชอีก
ตั้งแตสมัยนี้ตอ เนื่องมาจนถึงชวงกอนการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองและมีการยกเลิก
ระบบอาญาสี่ ราชบุตรเมืองหนองคายมีหนาที่ปกครองดูแลเมืองเวียงจันทนอีกหนาที่หนึ่งดวย โดย
มีตําแหนงเปนเจาเมือง”จันทบุรี” จนกระทัง่ พ.ศ.๒๔๓๖ ที่ดนิ แดนฝงซายแมน้ําโขงถูกฝรั่งเศสยึด
ครองจึงไดยกเลิกตําแหนงดังกลาวนี้ ราชบุตรเมืองหนองคายคนสุดทายที่ไดไปปกครองเปนเจา

๘๓
เมืองจันทบุรี คือ พระกุประดิษฐบดี (ชาลี หรือ สาลี)๒๓ ซึ่งตอมาไดเปนเจาเมืองทาบอ (เกลือ) คน
แรกและไดพาผูคนชาวเมืองเวียงจันทนอพยพหนีฝรั่งเศสขามมาอยูดวยอีกมาก
เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๕๒๔ พระปทุมเทวาภิบาล (บุญมา) ถึงแกอนิจกรรม ทาวเคน อุปฮาด
จึงไดรับพระราชทานโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงเจาเมืองแทน เปนทีพ่ ระปทุมเทวาภิบาล (ทาว
เคน) เอกสารบางฉบับ อาทิ ประวัติศาสตรอีสานของ เติม วิภาคยพจนกิจ กลาววา ทาวเคนเปน
บุตรทาวสุวอธรรมมา (บุญมา) แตก็ยังไมสามารถยืนยันไดชัดเจนนัก มีแตหลักฐานเพียงวา ทาว
เคนเปนราชบุตร (ตําแหนง) จากเมืองยโสธรเทานัน้ ในเอกสารแผนเมืองระบุวา ...
...ศักราชได ๑๒๑๖ (พ.ศ.๒๓๙๗) ปกาบยี (ขาล) เดือน ๔ ขึ้น ๑๑ ค่ํา วัน
อังคาร เจาราชบุตรบานสิงโคกผูเปนอุปฮาด (เมืองหนองคาย) ขึ้นนั่ง (ครอง) เมืองหนองคาย
มื้อ (วัน) นั้น...๒๕

พระปทุมเทวาภิบาล (ทาวเคน) ปกครองเมืองหนองคายในฐานะเมืองหลักของหัว
เมืองลาวฝายเหนือหรือลาวพวน ดูแลหัวเมืองทัง้ สองฝง ของแมน้ําโขงบริเวณนี้ จนกระทัง่ ชวงเวลา
การปฏิรูปการปกครองและเสียดินแดนลาวฝงซายใหแกอาณานิคมฝรัง่ เศสเมื่อ
พ.ศ.๒๔๓๖
หลังจากนั้นบทบาทและอํานาจจึงลดลง โดยมีสถานะเปนเพียงที่ปรึกษาของขาหลวงใหญ (กรม
หมื่นประจักษศิลปาคม) ในที่ “พระยาวุฒาธิคุณวิบูลยศักดิ์อัครสุรนิ ทรมหินทรภักดี” แลวใหทา ว
เสือ บุตรชายซึ่งไดไปเปนเจาเมืองจันทบุรี (เวียงจันทน) เขามาดํารงตําแหนงพระปทุมเทวาภิบาล
แทนบิดา
การพยายามแสดงบทบาทความเปนผูน ําของกลุมเมืองในแองสกลนครของเจาเมือง
หนองคาย ในเอกสารแผนเมืองหรือพงศาวดารยอเมืองเวียงจันทน ไดกลาวถึงเหตุการณในทองถิน่
ดังกลาวนีว้ า...

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 มื้อ (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

บทบาททีป่ รากฏดังกลาวเปนภาระหนาทีก่ ารปกครองหัวเมืองลาวทัง้ บริเวณฝงซาย
และฝงขวาแมน้ําโขง ราษฎรสวนใหญของเมืองหนองคายเปนชาวเวียงจันทนเดิม ชาวลาวเวียง
ที่มาจากเมืองยโสธรและเมืองหนองบัวลําภู เมืองหนองคายมีสถานะเปนเมืองเอก ๑ ใน ๑๕ เมือง
รวมหัวเมืองบริวารขึ้น ๕๒ เมือง นับวาเปนเมืองที่มีอทิ ธิพลทางการเมืองการปกครองมากที่สุดใน
พื้นที่แองสกลนครและลุมแมน้ําโขงบริเวณนี้ สวนเมืองในพื้นที่แองสกลนครโดยเฉพาะนอกจาก
เมืองหนองคายจะควบคุมดูแลเมืองศูนยกลางของกลุมเมืองตางๆ อยางเมืองนครพนม เมือง
สกลนคร เมืองมุกดาหาร หรือเมืองหนองหานแลว เมืองหนองคายยังมีเมืองบริวารที่อยูในกํากับ
ของตัวเองดวย ไดแก เมืองโพนพิสัย เมืองกุมภวาป ครอบคลุมไปถึงบริเวณเมืองเชียงคาน เมือง
เลย และเมืองรัตนวาปในเวลาตอมา๒๘
กลุมเมืองนครพนม
เมืองนครพนม หรือ มรุกขนคร เปนเมืองเกาแกโบราณสืบยอนกลับไปเปนเมืองสําคัญ
ของแควน/อาณาจักรศรีโคตรบูร ซึ่งเปนชื่อเรียกแควนทางตอนใตของลานชาง ปรากฏชือ่ ใน
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. ทีเ่ ชือ่ วาสรางขึ้นใน พ.ศ.๒๑๕๗ ไดกลาวถึงชื่อของเจาเมืองศรีโคตรบูรวา “(เจา)พระยา
นครหลวงพิชติ ราชธานีศรีโคตรบอง” ดังนี้
...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 เพือ่ เขาเฝาพระเจาสุริยวงศาธรรมิกราชทีน่ ครหลวงเวียงจันทน โดยทวนน้ําขึน้ มาตาม
แมน้ําโขงจากเมืองละแวกของกัมพูชา เมือ่ เดินทางผานมาถึงบริเวณพระธาตุพนมและเมืองมรุกขน
ครของแควนศรีโคตรบูร ไดบันทึกไววา
...องคพระธาตุพนมเปนสีทองสะทอนแสงระยิบระยับกับน้ําในแมน้ําโขง ครั้น
เดินทางขึ้นตอไปอีก ๑ วัน ก็ถึงแควนศรีโคตรบูร อันมีเมืองมรุกขนครเปนเมืองหลวง และยัง
กลาวอีกวาเปนเมืองใหญ มีชุมชนใหญกวาเมืองละแวกของกัมพูชาถึง ๒ เทา มีเจาชายผู
ยิ่งใหญปกครองเมืองโคตรบูร อันเปนที่รูจักกันทั่วไปในนครเวียงจันทน...๓๐

ในสมัยลานชางมีการยายเมืองหลายครั้งและสับเปลี่ยนอยูท ั้งสองฟากฝงของแมนา้ํ
โขง เดิมนัน้ เมืองศรีโคตรบูรตั้งอยูทางฝง ซายตรงขามกับพระธาตุพนม หางจากพระธาตุพนมขาม
น้ําโขงไปทางตะวันออกราว ๕ กิโลเมตร ในสมัยพระบรมราชา (แอวกาน) เจาเมือง พ.ศ.๒๒๘๑๒๓๐๘ เนื่องจากกระแสน้ํากัดเซาะตลิง่ พังทลาย ทานจึงไดยายจากเมืองศรีโคตรบูรขึ้นไปทางตอน
เหนือแตยงั อยูท างฝงซายตามเดิม ตั้งเมืองใหมตรงบริเวณที่ประดิษฐานองคพระธาตุศรีโคตรบอง
หรือพระธาตุเมืองเกา เมืองทาแขก อยูคนละฟากกับตัวเมืองนครพนมในปจจุบัน และไดเปลี่ยนชื่อ
เปนเมืองมรุกขนคร ตอมาในสมัยพระบรมราชา (กูแกว) (พ.ศ.๒๓๐๙-๒๓๒๑) บุตรพระบรมราชา
(แอวกาน) หลังจากจัดการความขัดแยงกับนองเขย (ทาวคําสิงห) ซึง่ พระเจาสิริบญ
ุ สารทรงตั้งให
๒๙

ธวัช ปุณโณทก, “ศรีโคตรบอง, ตํานาน,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เลม ๑๒
(กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ๒๕๔๒), ๔๑๖๘-๔๑๖๙.
๓๐
บันทึกของ วัน วูสตอฟ อางถึงใน เรื่องเดียวกัน, และดูรายละเอียดใน “บันทึกสองฉบับเกี่ยวกับ
การเดินทางผานลาวในศตวรรษที่ ๑๗,” ใน จารุวรรณ ธรรมวัตร, แลลอดพงศาวดารลาว (มหาสารคาม :
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, ๒๕๓๐), ๕๖-๖๖.

๘๖
เปนเจาเมืองแลว เมื่อไดครองเมืองแทนบิดาทานไดยา ยเมืองมรุกขนครมาตั้งอยูท างฝงขวาแมน้ํา
โขงบริเวณบานธาตุนอยศรีบุญเรืองริมหวยบังฮวกในเขตอําเภอธาตุพนมปจจุบนั หางจากอําเภอ
เมืองลงไปทางใตราว ๓๐ กิโลเมตร๓๑
สมัยพระบรมราชา (กูแกว) นี้เมืองนครพนม (มรุกขนคร) ไดยอมสวามิภักดิ์ตอกองทัพ
สยามที่ยกขึน้ มาตีเวียงจันทนทางลําน้าํ โขงและขึ้นตรงตอกรุงเทพฯ ตอมา และเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๙ ใน
สมัยพระบรมราชา (พรหมา) บุตรของพระบรมราชา (กูแกว) เห็นวาเมืองมรุกขนครทีบ่ านธาตุนอย
ศรีบุญเรืองมีปญหาเรื่องกระแสน้ํากัดเซาะตลิ่งพังอยูเนืองๆ จึงไดยายเมืองขึน้ ไปทางเหนือ ตั้งใหม
ที่บานหนองจันทนหา งจากตัวเมืองนครพนมปจจุบนั ลงไปทางใตประมาณ ๓ กิโลเมตร ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก โปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนนามเมืองจากมรุกขนครเปนเมือง
นครพนมจนถึงปจจุบนั ๓๒
สมัยพระบรมราชา (พรหมา) แมเมืองนครพนมจะขึ้นกับกรุงเทพฯ แตยังคงสัมพันธกับ
ราชสํานักเวียงจันทนดวย ซึ่งเปนความสัมพันธที่มีมาตั้งแตเมื่อเวียงจันทนเปนอาณาจักรเอกราช
เมื่อพระบรมราชา (พรหมา) ถึงแกกรรม พระเจาสิริบุญสาร (องคบุญ) พระเจาเวียงจันทนไดแตงตั้ง
ทาวสุตตาพี่เขยพระบรมราชา (พรหมา) เปนเจาเมืองนครพนมแทน สวนบุตรทัง้ ๓ ของพระบรม
ราชา (พรหมา) คือ ทาวจุลนี ทาวกิง่ หงษา และทาวคําสาย ไมพอใจและมีความขัดแยงกับพระ
บรมราชา (สุตตา) (พ.ศ.๒๓๓๗-๒๓๔๗) ซึ่งเปนเขยแตไดเปนเจาเมือง จึงอพยพพาครอบครัว
หลบหนีไปตั้งหลักอยูเมืองมหาชัยกองแกวซึ่งปูคือพระบรมราชา (กูแกว) เคยมาตั้งหลักแหลง
รวบรวมผูคนที่นกี่ อนที่จะกลับเขามาทวงสิทธิ์การเปนเจาเมืองคืนจากพระบรมราชา (คําสิงห) ซึ่ง
เปนนองเขยดังกลาวมาแลว กลุมบุตรของพระบรมราชา (พรหมา) กําลังจะเตรียมทัพยกเขาโจมตี
พระบรมราชา (สุตตา) ที่เมืองนครพนม แตพระยามหาอํามาตย (ปอม อมาตยกุล) ขึ้นมาราชการ
หัวเมืองลาวเขตประเทศราชเวียงจันทนไดไกลเกลี่ยใหสงบศึกระหวางสายเลือดไวทัน หลังจากนั้น
ไดแตงตั้งใหทา วจุลนี เปน “พระพรหมอาสา” เจาเมืองมหาชัยกองแกว๓๓
๓๑

๓๒

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

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 (ทาวคําสิงห, ทาวสุตตา) ซึ่งราชวงศเวียงจันทนขณะนั้นให
การสนับสนุน
ราชสํานักสยามไดเขามาระงับขอพิพาทและไดจัดการเรื่องตําแหนงเจาเมือง
นครพนมใหลงตัวอยูเสมอ เพราะเมืองนี้มีความสําคัญในการควบคุมกลุมเมืองในแองสกลนคร
และบริเวณแมน้ําโขงฟากตะวันออกติดตอกับเขตเวียดนาม
พ.ศ.๒๓๔๗ พระบรมราชา (สุตตา) ถึงแกกรรม ราชสํานักสยามรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ ๒) ไดเขามากํากับการแตงตั้งเจาเมือง
นครพนมโดยโปรดฯ ใหทาวอุนเมือง (บุตรพระบรมราชา (กูแกว) นองพระบรมราชา (พรหมา) หรือ
เปนอาของทาวจุลนี ทาวกิง่ หงษา และทาวคําสายทีต่ ั้งอยูเมืองมหาชัยกองแกว) ไดเปนพระบรม
ราชา (อุนเมือง) (พ.ศ.๒๓๔๗-๒๓๔๘) ดํารงตําแหนงไดเพียง ๖ เดือนก็ถงึ แกกรรมอาจเพราะชรา
ภาพมาก ราชสํานักเวียงจันทนสนับสนุนใหทา วมัง บุตรพระบรมราชา (สุตตา) ซึ่งเปนสายเขยได
เปนเจาเมืองนครพนมตอมา พระบรมราชา (มัง) ครองเมืองตัง้ แต พ.ศ.๒๓๔๘-๒๓๗๐ ก็เกิด
สงครามเจาอนุวงศ เจาเมืองทานนี้ไดใหความรวมมือหรือเขาขางเจาอนุวงศตามความสัมพันธอัน
ดีดังไดกลาวมาแลว ความเคลื่อนไหวของเจาอนุวงศทางเมืองนครพนมไมเคยรายงานใหทางราช
สํานักสยามทราบเลย
เมื่อฝายเวียงจันทนแพสงครามเมืองนครพนมจึงไดรับผลกระทบโดยถูก
กวาดตอนประชาชนใหไปไวที่เมืองพนมสารคาม เมืองสนามชัยเขต ในจังหวัดฉะเชิงเทราปจจุบนั
สวนพระบรมราชา (มัง) และกรมการทาวเพี้ยพรอมประชาชนที่เหลือไดหลบซอนอยูตามปาเขา
บริเวณฟากแมน้ําโขงดานตะวันออก จนกระทัง่ เมื่อโปรดฯ ใหพระสุนทรราชวงศา (ทาวฝาย) เจา
และไดขามไปเกลี้ย
เมืองยโสธรผูมีเชื้อสายฝายพระวอพระตาขึ้นมากํากับดูแลเมืองนครพนม
กลอมชาวเมืองนครพนมที่ยงั หลบซอนภัยสงครามใหกลับเขามาตัง้ ถิน่ ฐานในแองสกลนครดังเกา
ตั้งแต พ.ศ.๒๓๘๑ ไดผูคนอพยพกลับเขามาจํานวนมากและตั้งชุมชนอยูบริเวณเมืองนครพนมและ
สกลนคร ทําใหเมืองทัง้ สองนี้มีเมืองบริวารจํานวนมาก๓๔
ทั้งเมืองหนองคายและเมืองนครพนมตางมีความสําคัญ กลาวคือ เมืองหนองคาย
ตั้งขึ้นแทนเวียงจันทน เมืองนครพนมเคยเปนเมืองลูกหลวงของเวียงจันทน ภายหลังสงครามเจา
อนุวงศทงั้ สองเมืองลวนผลัดเปลี่ยนกลุมผูป กครองเปนกลุมใหม จากราชวงศเวียงจันทนมาเปน
กลุมลูกหลานเชื้อสายพระวอพระตา ซึ่งมีอํานาจปกครองอยูเมืองยโสธรและอุบลราชธานี พระ
ปทุมเทวาภิบาล (สุวอธรรมาหรือบุญมา) เจาเมืองหนองคายคนแรกเคยเปนอุปฮาดเมืองยโสธร

๓๔

ดูรายละเอียดของกลุมเมืองตางๆ ที่เกิดใหมไดในบทที่ ๒.

๘๘
และพระสุนทรราชวงศา (ทาวฝาย) เจาเมืองยโสธรไดมอี ํานาจปกครองทัง้ เมืองยโสธรและ
นครพนม ดังกลาวแลว
พื้นฐานที่เคยเปนเมืองสําคัญสมัยอาณาจักรลานชางและความสามารถในการเกลีย้
กลอมผูคนของเจาเมืองกรมการ ทําใหเมืองนครพนมมีเมืองบริวารจํานวนมากซึ่งตั้งอยูตามทําเล
เหมาะสมใกลเคียงบริเวณลุม แมน้ําสงครามตอนลางและริมฝงแมนา้ํ โขงจนถึงแถบธาตุพนม ไดแก
เมืองไชยบุรี เมืองทาอุเทน เมืองอาฑมาตหรืออาจสามารถ เมืองรามราช เมืองเรณูนคร เมือง
อากาศอํานวย เมืองวานรนิวาส (ระยะหนึ่ง) และเมืองธาตุพนม นอกจากนีเ้ มืองนครพนมมี
ขอบเขตของอํานาจครอบคลุมไปถึงเมืองทางฝงซายของแมนา้ํ โขงดวย บริเวณเมืองคําเกิด คํามวน
จนถึงชายแดนเวียดนาม ซึง่ เปนความสัมพันธที่มพี นื้ ฐานมาตัง้ แตสมัยลานชาง
การจัดการปกครองเมืองนครพนมของราชสํานักสยาม
โดยใหกรมการทาวเพี้ยที่
จงรักภักดีและไวเนื้อเชื่อใจไดกํากับดูแล แสดงถึงการไมวางใจตอบรรดากลุมผูปกครองเดิมของ
เมืองนครพนมที่มีความสัมพันธอันดีกับราชวงศเวียงจันทนสายเจาอนุวงศ โดยใหอยูภายใตการ
ควบคุมของทาวเพี้ยสายพระวอพระตาทีภ่ ักดีตอกรุงเทพฯ
และมีความดีความชอบจากการ
สงครามเจาอนุวงศ ทั้งนี้เพราะเมืองนครพนมนับวามีอทิ ธิพลตอกลุมเมืองบริเวณแองสกลนครและ
ลุมแมน้ําโขงแถบนี้จนถึงเขตแดนเวียดนาม หากสามารถควบคุมเมืองนครพนมไดอํานาจของราช
สํานักสยามเหนือเมืองเหลานี้จะมีมากขึน้ ดวย และที่สําคัญสามารถใชเมืองนครพนมเปนเมือง
หลักหนาดานในการสืบขอราชการทางหัวเมืองฟากตะวันออกที่ติดตอกับเวียดนาม เชน บริเวณ
เมืองแซรกหรือเมืองแสก๓๕ โดยทีท่ างราชสํานักสยามยังสงคนมาคอยตรวจสอบการสืบราชการ
ของผูปกครองเมืองนครพนมอีก๓๖
นอกจากนีเ้ มืองนครพนมยังเปนหัวเรี่ยวหัวแรงในการเกลีย้ กลอมผูคนใหเขามาตั้งถิน่
ฐานในพืน้ ที่แองสกลนครหรือทางฝงขวาของแมนา้ํ โขงไดอยางมีประสิทธิภาพ๓๗ 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 เรื่องสืบขอราชการทางเมืองนครพนม.”
๓๗
พระสุนทรราชวงศา เจาเมืองยโสธรและเมืองนครพนม มีผูคนนับถือมากโดยเฉพาะบรรดาเจา
เมืองกรมการของเมืองทางฝงซายแมน้ําโขง และเปนผูมีบทบาทในการชักชวนเกลี้ยกลอมใหผูคนอพยพเขามาอยู
ในแองสกลนครจํานวนมาก และทําใหเมืองนครพนมมีเมืองบริวารจํานวนมากดวย ดังเชนกรณีของชาวโยยเมือง
วานรนิวาส ที่ตั้งอยูใกลเขตแดนเมืองสกลนคร แตขึ้นกับเมืองนครพนม ตอมาเมื่อพระสุนทรราชวงศาเหลือ

๘๙
ไดรับการยอมรับนับถือจากกลุมเมืองในแองสกลนครจํานวนมาก (มากกวาเมืองหนองคายที่ตั้งขึ้น
ใหม) โดยเฉพาะเมืองที่อยูต ามริมฝงแมน้ําโขง ลุมน้ําสงคราม และบริเวณรอบหนองหาร ทําให
เมืองนครพนมรวมทัง้ กลุมเมืองสกลนครและมุกดาหารมีความสําคัญและสามารถแสดงบทบาท
หรือกลับมามีอิทธิพลไดอีก ทัง้ นี้เพราะพื้นฐานของกลุมเมืองดังกลาวที่มีมาตั้งแตอดีต และ
สถานการณทางการเมืองการปกครองในเขตแองสกลนครและลานชางเวียงจันทนทเี่ ปลี่ยนแปลง
ไปภายหลังสงครามเจาอนุวงศ
เอเตียน แอมอนิเย ไดบันทึกและตั้งขอสังเกตเกีย่ วกับความสําคัญของเมืองละคอน
หรือเมืองนครพนม ไวในบันทึกการเดินทางในลาว ภาคที่ ๑ วา...
...ขุนนางเมืองละคอนกําลังติดงานคุมการกอสรางอาคารหลายหลัง

...เพื่อ

๓๘

เตรียมการตอนรับสมเด็จเจาฟามหามาลา “นายกรัฐมนตรี” คนที่แจงขาวการเดินทางมา
กอน แตไมไดมา ...เจาเมืองซึ่งเพิ่งไดรับตําแหนงในเดือนพฤศจิกายนที่แลวมานี้ มียศเปน
“พระพนมนครเทพพิสุทธิ์พุทธบุรีศรีโคตรบูรหลวงเจาเมืองละคอน”๓๙ ...บงบอกวาขุนนางคน
นี้เปนคนดูแลรักษาธาตุพนม ดินแดนแหงอารยธรรมที่ประเทศลาวอยางเปนทางการ ...ได
กลาวมาแลววา(ขุนนาง)ทุกๆ คนกําลังติดงานกอสรางอาคารไมไผ ๕๕ หลัง ที่ใตเมือง
ละคอน เพื่อตอนรับสมเด็จมหามาลา ซึ่งไมไดมาที่นั่นเลย ตามคําสั่งของบางกอก 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.

๙๐
กลุมเมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร ตั้งอยูบนทําเลของเมืองเกาที่เคยรุงเรืองมากอนทัง้ ในสมัยขอม เรียกวา
เมืองหนองหานหลวง๔๑ แตในสมัยลานชางเรียกเมืองเชียงใหมหนองหานตามชื่อที่ปรากฏอยูใน
ศิลาจารึกสมัยพระเจาสุริยวงศาธรรมมิกราช๔๒ พอพนรัชสมัยของพระองคและอาณาจักรลานชาง
วุนวายเมืองนีไ้ ดเสื่อมถอยลงเปนหมูบา นเชียงชุมหรือบานธาตุเชิงชุมทีต่ ั้งอยูริมหนองหาร๔๓ ตอมา
ในสมัยพระยาไชยสุนทรเจาเมืองกาฬสินธุซ ึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลก เกิดความขัดแยงภายในเมืองกาฬสินธุก ลุมอุปฮาด ทาวหมาปอง ทาวฟอง ไดแยกผูคนออกมา
ตั้งอยูที่บา นธาตุเชิงชุมริมหนองหาร และไดรับการยกขึ้นเปนเมืองจากราชสํานักสยาม เจาเมือง
เปนทีพ่ ระธานี เปลี่ยนชื่อเมืองเปนเมืองสกลทวาป เมื่อ พ.ศ.๒๓๔๕๔๔
ในระหวางระยะสงครามเจาอนุวงศ พระธานีเจาเมืองสกลทวาปทําผิดกฎอาญาศึกมี
พฤติกรรมเขาขางฝายเวียงจันทน โดยไมยอมเตรียมเสบียงและอาวุธพรอมไพรพลไวคอยกองทัพ
หลวงจากสยามที่จะยกขึ้นมาจึงถูกประหารชีวิตที่บานหนองทรายขาว ชาวเมืองสกลทวาปกถ็ กู
กวาดตอนลงไปไวที่เมืองกบินทรบุรีและเมืองประจันตคามจํานวนมาก แตที่ยังคงเหลือไวใหเฝา
ดูแลพระธาตุเชิงชุมอยูประมาณ ๘-๙ หมูบาน เชน บานธาตุเชิงชุม บานธาตุนาเวง บานนาดี บาน
วังยาว บานผาขาวและบานพันนา เปนตน หลังจากนี้ประมาณ พ.ศ.๒๓๗๓ เมืองสกลทวาปก็
ขึ้นกับเมืองนครพนมซึง่ พระสุนทรราชวงศา (ทาวฝาย)๔๕ กํากับดูแลอยูและไดแตงตั้งกรมการไป
เกลี้ยกลอมผูค นจากเมืองทางฝง ซายแถบเมืองพิน เมืองนอง เมืองตะโปน เมืองวังและเมืองมหาชัย

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

๙๑
กองแกว โดยมีอุปฮาดติเจา (คําสาย)๔๖ ราชวงศ (คํา) และทาวจันทร (อิน) ของเมืองมหาชัยฯ
รวมอยูดวย ซึง่ ตอมาไดเปนหัวเรี่ยวหัวแรงในการอพยพพาผูคนจากเมืองมหาชัยฯ ใหเขามาตั้งถิน่
ฐานอยูบริเวณเมืองสกลทวาป๔๗ เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๘ โปรดเกลาฯ ใหอุปฮาดติเจา (คําสาย) เมือง
มหาชัยกองแกวเปนพระยาประเทศธานีเจาเมืองสกลทวาป
ตอมาเมื่อทาวคําสายถึงแกกรรม
ราชวงศ (คํา) เมืองมหาชัยฯ บุตรชายจึงไดเปนเจาเมืองแทน เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๑ และไดเปลี่ยนชื่อ
เมืองจากสกลทวาปเปนเมืองสกลนครตั้งแตนั้น และโปรดฯ ใหแบงเขตเมืองนครพนม เมือง
มุกดาหารและเมืองหนองหาร ใหเปนเขตแดนเมืองสกลนคร๔๘
ถึงแมเมืองสกลนครจะถูกกวาดตอนประชาชนออกไปและเคยขึ้นกับเมืองใหญอยาง
เมืองนครพนม
แตดวยพืน้ ฐานความเปนเมืองเกามีความสําคัญมาตั้งแตสมัยลานชางและ
ยอนกลับไปจนถึงสมัยวัฒนธรรมเขมรโบราณ ซึ่งทําเลการตั้งเมืองนับวาอยูบนทําเลที่ดีเหมาะสมมี
แหลงทรัพยากรที่เอื้อตอการเจริญเติบโตของเมือง กลาวคือ ใกลแหลงน้ําขนาดใหญที่หนองหาร
หลวงและมีเขตปาเขาคือเทือกเขาภูพาน ประกอบเปนภูมิสัณฐานของเมืองสงผลใหชุมชนเมือง
หนาแนนหรือขยายใหญโตไดอยางรวดเร็ว พื้นฐานดังกลาวทําใหเมืองสกลนครสามารถเปนเมือง
ศูนยกลางของกลุมเมืองได ภายหลังทีแ่ ยกตัวออกมาจากเมืองนครพนมแลวขึน้ ตรงตอราชสํานัก
กรุงเทพฯ และเจาเมืองเปนทีพ่ ระยาประเทศธานีซงึ่ มีความสัมพันธกับกลุมเมืองทางฝงซายแถบ
เมืองมหาชัยกองแกว (กลุม เชื้อสายเจาเมืองดั้งเดิมของเมืองนครพนม) ไดไปเกลี้ยกลอมผูคนให
อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานเปนบริวารของเมืองสกลนครไดไมนอย สงผลใหเมืองสกลนครมีกลุมเมือง
ในบริวารจํานวนมากเชนเดียวกันกับเมืองนครพนม ไดแก เมืองพรรณานิคม เมืองจําปาชนบท
เมืองสวางแดนดิน เมืองกุสมุ าลยมณฑล เมืองโพธิไพศาลนิคม เมืองวาริชภูมิ (เคยขึ้นเมืองหนอง
หาน) เมืองอากาศอํานวย (เคยขึ้นเมืองนครพนม) และเมืองวานรนิวาส (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 เจาเมืองเปนกลุมลูกศิษยของพระครูยอดแกวโพนสะเม็กหรือยาครูขี้
หอม ตอนที่พาผูคนอพยพออกจากเวียงจันทนลงมาตามลําน้ําโขงจะไปยังเขตจําปาศักดิ์ เจา
จันทรสุริยวงศไดรับมอบหมายใหปกครองผูคนอยูบานโพนสิม เมืองตะโพน เมืองพิน เมืองนองอยู
ทางฝงซายน้ําโขงซึ่งประชากรสวนใหญเปนผูไท ตั้งศูนยกลางของเมืองหรือจวนเจาเมืองอยูที่บา น
หลวงโพนสิม (ปจจุบันอยูบริเวณพระธาตุอิงฮัง แขวงสะหวันเขต ส.ป.ป.ลาว) ตอมาเจาจันทกินรี
บุตรเจาจันทรสุริยวงศ เห็นวาพื้นที่บริเวณปากหวยมุกทางฝง ขวาแมน้ําโขงมีทําเลดีและเคยเปน
เมืองโบราณมากอนจึงพาผูค นอพยพขามมาตั้งเปนเมือง เมื่อ พ.ศ.๒๓๑๓ กองทัพสยามสมัยกรุง
ธนบุรียกขึน้ มาตีเวียงจันทนผานมาตามลําน้าํ โขงเมืองมุกดาหารจึงขึน้ ตรงสยามตัง้ แต พ.ศ.๒๓๒๑
(กอนยึดเวียงจันทนใน พ.ศ.๒๓๒๒) เชนเดียวกับเมืองนครพนมดังกลาวมาแลว เจาจันทกินรีไดรับ
แตงตั้งใหเปนที่ พระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันทาตุราช เจาเมือง อาณาเขตของเมืองมุกดาหาร
ครอบคลุมทั้งสองฝงคือทัง้ ฝง ขวาที่เปนจังหวัดมุกดาหารปจจุบันและฝงซายบริเวณแขวงสะหวันนะ
เขตจนถึงแดนเวียดนามดวย๔๙
บริเวณปากหวยมุกเคยเปนที่ตั้งของเมืองเกามาตั้งแตสมัยโบราณดังที่เจาจันทกินรี
เห็นวาเปนทําเลดี ทําใหเมืองขยายตัวเติบโตมีความสําคัญตั้งแตสมัยลานชางกอนที่เวียงจันทนจะ
ถูกทําลาย และถึงแมกลุมผูปกครองเมืองมุกดาหารจะเปนสานุศิษยของหลวงพอขีห้ อมซึ่งสามารถ
ครองอํานาจไดที่เมืองจําปาศักดิ์ จนมีอิทธิพลจนกลายเปนศูนยกลางของอาณาจักรลานชางอีก
แหงหนึง่ แตก็มีสัมพันธภาพกับกลุม ราชวงศเวียงจันทนและเจาเมืองนครพนมดวย เพราะอยูใกล
พระธาตุพนมซึ่งอยูในเขตอํานาจของเจาเมืองนครพนม กษัตริยลา นชางเวียงจันทนจะเสด็จมา
นมัสการ บูรณะและกัลปนาพระธาตุเปนประจํา ดังเชนในรัชสมัยพระเจาอนุวงศแมจะเปนกษัตริย
ประเทศราชแตทรงพยายามแสดงบทบาทของผูนาํ ลานชางทีเ่ คยปฏิบัติ พระองคทรงรวมกับเจา
เมืองนครพนม พระบรมราชา (มัง) และเจาเมืองมุกดาหารสมัยเจาจันทรสุริยวงศ (กิ่ง) มาบูรณะ
พระธาตุและสรางสะพานหนาวัดไปลงทาน้าํ ริมฝงโขง เมือ่ พ.ศ.๒๓๔๙ และ ๒๓๕๐๕๐ เปนตน
ภายหลังสงครามเจาอนุวงศเมืองมุกดาหารตองถูกกวาดตอนประชากรออกไป
เชนเดียวกันกับเมืองในแองสกลนครอื่นๆ ที่เคยอยูในเขตอาณาจักรลานชางเวียงจันทน 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
แตพนื้ ฐานความเปนเมืองเกาสําคัญมาตั้งแตสมัยลานชางและไดขึ้นตรงตอ
กรุงเทพฯ กอนหนาสงครามเจาอนุวงศ ทําใหเมืองมุกดาหารคงสถานภาพเปนเมืองและกลายเปน
เมืองศูนยกลางของเมืองบริวารทั้งในแองสกลนครและเมืองทางฝง ซายแมน้ําโขง เมืองบริวารของ
เมืองมุกดาหารในแองสกลนคร ไดแก เมืองหนองสูง และเมืองพาลุกากรภูมิ
กลุมเมืองหนองหาน
เมืองหนองหาน เปนเมืองของกลุมจารยแกวที่แยกตัวออกมาจากเมืองทงหรือสุวรรณ
ภูมิ ซึ่งเปนสายสานุศิษยของราชครูหลวงยอดแกวโพนสะเม็กเชนเดียวกันกับกลุม เมืองมุกดาหาร
สวนใหญแลวกลุมลูกหลานของจารยแกวจะตั้งบานเมืองอยูบริเวณลุม น้ําชีและมูลหรือในแอง
โคราชหรืออีสานตอนกลาง เมืองหนองหานเปนเมืองเดียวของกลุมนี้ที่อยูนอกพืน้ ที่ดังกลาว การ
ยายถิ่นฐานมาอยูในเขตแองสกลนครของกลุมนี้จากเมืองสุวรรณภูมิ ไมมีสาเหตุที่ชัดเจนแตอาจ
เปนเพราะความขัดแยงกันเองภายในของกลุมผูนาํ กลาวคือ เมื่อ พ.ศ.๒๓๑๐ พระรัตนวงศา (ทาว
เชียง) เจาเมืองสุวรรณภูมิถงึ แกกรรม ทาวสูนนองชายไดครองเมืองแทน ทําใหทาวเพบุตรทาวเชียง
ไมพอใจจึงไดพาครอบครัวผูค นแยกตัวออกมาตั้งเมืองใหม เมื่อ พ.ศ.๒๓๓๐ ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงแตงตั้งทาวเพเปนพระพิทกั ษเขื่อนขันธ เจาเมือง
หนองหาน
เมืองหนองหานเปนเมืองที่กอ ตั้งมากอนเหตุการณสงครามเจาอนุวงศและภายหลังยัง
สามารถฟน ตัวไดอีก และถือเปนเมืองใหญที่มีบทบาทและเมืองบริวารที่อยูในเขตแองสกลนคร
ไดแก เมืองวาริชภูมิ (ภายหลังไดยายมาขึน้ กับเมืองสกลนคร)
กลุมเมืองอื่นๆ
นอกจากกลุมเมืองขางตนแลว ในพื้นทีแ่ องสกลนครยังมีเมืองที่ไมมีเมืองบริวารอีก
ไดแก เมืองหนองบัวลําภู เมืองเชียงคาน และเมืองเลย เมืองหนองบัวลําภูเปนชุมชนเกาแกเติบโต
ขึ้นเปนเมืองสําคัญเมื่อพระวอพระตาไดพาผูคนอพยพออกมาจากราชสํานักเวียงจันทนเมื่อ พ.ศ.
๒๓๐๘-๒๓๑๑ เนื่องจากมีความขัดแยงกับพระเจาสิริบุญสารพระราชบิดาของพระเจาอนุวงศ
แลวตั้งเปนเมืองไมยอมขึ้นตอเมืองเวียงจันทนชื่อวา นครเขื่อนขันธกาบแกวบัวบาน ในระหวาง
เหตุการณสงครามเจาอนุวงศเมืองหนองบัวลําภูเปนทัง้ คาย ที่ตั้งมั่นของกองทัพและสมรภูมิรบ ใน

๙๔
ระยะหลังสงครามเมืองนี้ไดฟนตัวเปนชุมชนและเมืองตอมา ในรัชกาลที่ ๔ ใชชื่อเมืองกมุทธาสัย
บุรีรัมษและไดเปลี่ยนกลับไปใชชื่อเดิมคือหนองบัวลําภูภายหลังในรัชกาลที่ ๕
บริเวณเขตพื้นที่ทางทิศตะวันตกของแองสกลนครซึ่งเปนเขตเทือกเขา เปนที่ตั้งของ
เมืองในหุบเขาและที่ราบลุม แมน้ําแคบๆ คือ เมืองเลย เมืองดานซาย เมืองปากเหืองหรือเมืองเชียง
คาน เมืองเหลานี้เปนชุมชนเกาตั้งแตสมัยลานชางและสามารถเติบโตไดอีกเมื่อภายหลังสงคราม
เจาอนุวงศแลว ถึงแมวา ในชวงแรกจะขึน้ กับเมืองหลมสักและผูกพันกับเมืองปากลาย เมืองแกน
ทาวทางเทือกเขาดานตะวันตกของแองสกลนคร แตภายหลังก็ไดยา ยมาขึ้นกับศูนยกลางทีเ่ มือง
หนองคายดวย อาทิ เมืองเลยเติบโตมาจากชุมชนหมูบา นแฮหรือบานเซไลเกา๕๑ เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๖
ทาวแสนหัวหนาชุมชนไดรับโปรดเกลาฯ ใหเปนหลวงศรีสงคราม เจาเมืองเลยขึ้นกับเมืองหลมสัก
ตอมาขึ้นกับเมืองเพชรบูรณ และภายหลังยายมาขึน้ กับมณฑลอุดร สวนเมืองปากเหืองหรือเมือง
เชียงคานนั้นเปนเมืองเกาแกตั้งแตสมัยลานชางซึง่ มีอาณาบริเวณครอบคลุมสองฝงแมนา้ํ โขง
ศูนยกลางของกลุมเมืองในแองสกลนครไดยายจากเวียงจันทนมาเปนเมืองหนองคาย
และเปนเมืองสําคัญทั้งทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจการคา บรรดาเมืองที่มีบทบาทมา
ตั้งแตสมัยอาณาจักรลานชางอยางเมืองนครพนม สกลนคร และมุกดาหารตางพยายามแสดง
บทบาทและความสําคัญของตนในระหวางกลุมเมืองแองสกลนครในเวลานี้ดวย เมืองเหลานี้มีศา
สนสถานสําคัญที่เปนศูนยกลางของกลุมเมืองมาตัง้ แตสมัยอาณาจักรลานชางอยูในความดูแล
ไดแก พระธาตุพนมและพระธาตุเชิงชุม ซึ่งมีตํานานอุรงั คธาตุหรือพืน้ พระธาตุพนมเปนสิง่ รับรอง
ความสําคัญทัง้ ของศาสนสถานและของกลุม เมืองเหลานีด้ วย (ดูรายละเอียดในบทที่ ๕)
ดานการเมืองการปกครองถึงแมเมืองหนองคายจะไดรับมอบหมายบทบาทและหนาที่
จากราชสํานักสยาม แตเมืองเกาอยางเมืองนครพนม สกลนคร และมุกดาหารตางก็เปนศูนยกลาง
ของกลุมเมืองบริวารดวย เพราะการปกครองเมืองคือการควบคุมกําลังคน เริ่มตั้งแตการเปนผู
นําไปเกลีย้ กลอมผูคนจากเมืองทางฝง ซายแมน้ําโขง เจาเมืองนครพนม สกลนคร และมุกดาหารมี
บทบาทนําในเรื่องนี้ เพราะมีความสัมพันธคุนเคยกับเจาเมืองและผูคนแถบนัน้ มากอน เชน เมือง
มหาชัยกองแกว เมืองวัง เมืองพิน เมืองนอง เมืองคําเกิด คํามวน เปนตน เมืองใหมทเี่ กิดขึ้นสวน
ใหญแลวจะเปนเมืองบริวารของเมืองเกาเหลานี้ เมืองนครพนมมี ๗ เมือง เมืองสกลนครมี ๖ เมือง
๕๑

สุริยา บรรพลา, “เจาเมืองเลยกอนป พ.ศ.๒๓๖๙ จากเอกสารประวัติศาสตรลาวและทองถิ่น
จังหวัดเลย และบริบททางสังคมวัฒนธรรม,” ใน เจาเมืองเลยกับความสัมพันธเมืองหลวงพระบาง, พิมพครั้งที่ ๒
(เลย : รุงแสงธุรกิจการพิมพ, ๒๕๔๖), ๑๔-๑๕.

๙๕
(ตอมาเพิ่มเปน ๗) เมืองมุกดาหารมี ๒ เมือง และแตละเมืองนี้ลว นมีอาํ นาจดูแลควบคุมไปถึงพืน้ ที่
เมืองทางฝงซายดวย เชน เมืองมุกดาหารดุแลไปถึงเขตชายแดนเวียดนาม เปนตน สัมพันธภาพ
ของกลุมเมืองในแองสกลนครในชวงเวลาตั้งแตมีการตั้งเมืองจนถึง พ.ศ.๒๔๓๖ เปนดังนี้

กลุมเมืองในแองสกลนคร
หนองคาย
เชียงคาน,
งคาน, เลย

หนองบัวลําภู
วาริชภูมิ

หนองหาน

โพนพิสัย

นครพนม

สกลนคร

ธาตุพนม

มุกดาหาร
กุสุมาลย

หนองสูง

ไชยบุรี

พรรณานิคม

พาลุกากรภูมิ

ทาอุเทน
เทน

วานรนิวาส

อาจสามารถ

สวางแดนดิน

รามราช

จําปาชนบท

เรณูนคร

โพธิไพศาล
ไพศาล

อากาศอํานวย

ภาพที่ ๘ การรวมกลุมของเมืองในแองสกลนคร พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖
กลุมเมืองในแองสกลนครมีศูนยกลางใหญอยูที่เมืองหนองคาย และมีศูนยกลางของ
กลุมเมืองแตละกลุมแยกยอยออกไปอีก นอกจากเมืองนครพนม สกลนคร และมุกดาหารแลวยังมี
เมืองหนองหานและเมืองหนองบัวลําภูหรือกมุทธาไสยบุรรี ัมย เมืองเหลานี้เปนเมืองเกาที่สบื เนื่อง
มาตั้งแตสมัยลานชางและเปนเมืองที่ตงั้ อยูบนทําเลใกลแหลงน้ําที่เหมาะสมแกการตัง้ ถิน่ ฐาน ทํา
เกษตรกรรมและการคมนาคม เชน ตัง้ อยูริมแมน้ําโขงหรือแหลงน้ําขนาดใหญ คือ หนองหารหลวง
หนองหารนอยและหนองบัวลําภู อยางกรณีของเมืองหนองหานซึ่งเปนเมืองเกาและผูคนชาวเมือง
มีความเกี่ยวของหรือแยกตัวมาจากกลุมจารยแกวลูกศิษยพระราชครูหลวงโพนสะเม็กและกลุม
พระวอพระตา เมืองนี้เคยมีขอพิพาทกับเมืองสกลนครในเรื่องเขตแดนและผูคนเมืองวาริชภูมิ ตอน
แรกตัดสินใหเมืองวาริชภูมิขึ้นเมืองหนองหานแตตอ มาใหขึ้นกับเมืองสกลนครดังไดกลาวมาแลว

๙๖
ความสัมพันธระหวางกลุม เมืองในพื้นที่แองสกลนคร พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖
เมืองหนองคายมีความสําคัญขึ้นมาจากการแตงตั้งของราชสํานักสยาม และพยายาม
สืบทอดบทบาทหนาที่ตอจากเวียงจันทนทงั้ การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจการคา แตเมืองเกา
ที่เปนเมืองศูนยกลางของกลุม เมืองบริวารอยางเมืองนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร ตาง
พยายามแสดงบทบาทความสําคัญตอกลุม เมืองในแองสกลนครดวย เพราะมีพนื้ ฐานสืบทอดมา
ตั้งแตสมัยอาณาจักรลานชางทั้งที่ตั้งของเมืองและศาสนสถานในเมือง ซึ่งเปนศูนยรวมจิตใจของ
ผูคนและทําใหเมืองขยายตัวเติบโตมีประชากรอพยพเขามาตัง้ หลักแหลง เปนแรงงานและกําลัง
การผลิตเกษตรกรรมซึ่งเปนพื้นฐานของเมือง ความสําคัญและเครือขายของกลุม เมืองเหลานีม้ ี
ตํานานอุรังคธาตุเปนสิง่ สะทอนไดอยางดี (ดูรายละเอียดเรื่องตํานานอุรังธาตุกับกลุมเมืองไดในบท
ที่ ๕)
เมืองทีเ่ ปนศูนยกลางของกลุม เมืองตางเคยมีความเกีย่ วของกับราชสํานักลานชาง
เวียงจันทน อาทิ เมืองนครพนมเปนเมืองสําคัญรองจากเวียงจันทนในสมัยลานชาง เคยเปน
ศูนยกลางทางการเมืองการปกครองของเมืองทางตอนใตของอาณาจักรติดตอไปถึงเขตลาวใต
กัมพูชาและเวียดนาม เมืองธาตุพนมเคยเปนศูนยกลางทางศาสนาและชุมชนการคาดวย๕๒ เมือง
สกลนครเปนเมืองทีม่ ีพนื้ ฐานมาตัง้ แตเมืองหนองหานหลวงสมัยวัฒนธรรมขอม ตั้งอยูบนทําเลที่
เหมาะสมสําหรับการตั้งถิน่ ฐานและการผลิต มีแหลงน้าํ ขนาดใหญ มีเขตที่ราบลุมเพาะปลูก มีเขต
ปาเขาที่อุดมไปดวยทรัพยากรทั้งพืชและสัตวและเปนเมืองสําคัญของพื้นที่ตอนในของแอง
สกลนคร
เคยเปนเมืองใหญและสามารถควบคุมผูคนจํานวนมากทําการผลิตจนเปนเมืองที่มี
ความสําคัญในระดับภูมิภาคมาแลว๕๓ เมืองสกลนครสามารถควบคุมเครือขายของเมืองไปยังเมือง
หนองหานนอยถึงเมืองเวียงคุกและเวียงจันทน-ทรายฟองดวยดังไดกลาวมาแลว
เมื่อพิจารณากลุมผูปกครองของบรรดาเมืองศูนยกลางหรือเมืองเกาในแองสกลนคร
ซึ่งไดแก เมืองนครพนม เมืองสกลนคร และเมืองหนองคาย จะเห็นไดวา การลมสลายของราชสํานัก
เวียงจันทน แทจริงแลวเปนสิ้นราชวงศหรือบทบาทของสายเจาอนุวงศเทานั้น ซึง่ ราชวงศสายนีน้ บั
ยอนกลับไปจนถึงพระเจาไชยองคเว(ราชบิดาของพระเจาสิริบุญสาร)
เปนราชตระกูลทีม่ ี
๕๒

โยชิยูกิ มาซูฮารา, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวลานชาง สมัยคริสตศตวรรษ
ที่ ๑๔-๑๗, ๘๙-๙๐.
๕๓
ธาดา สุทธิธรรม, การใชที่ดินและผังเมืองสายวัฒนธรรมเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
๑๓๗-๑๔๖, ๑๑๕.

๙๗
ความสัมพันธอยางใกลชิดกับราชสํานักเวียดนามที่เว มีความขัดแยงกับกลุมพระวอพระตาและ
กลุมพระบรมราชา (กูแกว, แอวกาน) เชื้อสายราชวงศเวียงจันทนดงั้ เดิมทีม่ าปกครองกลุมเมือง
นครพนม๕๔
ทําใหอาณาจักรลานชางเวียงจันทนขาดเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองจน
นําไปสูการตกเปนประเทศราชของสยามเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๑-๒๓๒๒ ในที่สุด
การทําลายเมืองเวียงจันทนไดและตั้งเมืองหนองคายขึน้ มาแทนเปนชัยชนะของสยาม
ตอลานชาง แตในขณะเดียวกันถือเปนชัยชนะของกลุม ผูปกครองลานชางเชื้อสายพระวอพระตาที่
สามารถกําจัดราชวงศสายพระเจาไชยองคเวไดและกลับขึ้นมามีอาํ นาจปกครองแทน ภายหลัง
สงครามเจาอนุวงศกลุมเชื้อสายพระวอพระตาไดมีอํานาจปกครองตั้งแตเมืองอุบลราชธานี เมือง
ยโสธร เมืองนครพนม(ในชวงแรก) จนถึงเมืองหนองคาย ซึง่ เปนอาณาบริเวณทีก่ วางขวางตั้งแตลุม
น้ํามูล ลุม น้าํ ชี และลุมน้าํ โขงในแองสกลนคร อยางไรก็ตามกลุม ผูปกครองเมืองนครพนมดั้งเดิมที่
หนีภัยการเมืองไปตั้งอยูแถบเมืองมหาชัยกองแกวอพยพไดกลับเขามาตัง้ ถิน่ ฐาน เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๑
และมีอํานาจปกครองกลุมเมืองนครพนมและสกลนครไดในเวลาตอมา พระพนมนครานุรักษฯ (จัน
โท) เจาเมืองนครพนมไดรับการแตงตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๗ สวนพระยาประเทศธานี (คํา) เจาเมือง
สกลนครแตงตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๘๑๕๕ ทําใหเมืองในแองสกลนครมีกลุม ราชวงศเวียงจันทนดั้งเดิม
กลับเขามีอํานาจปกครองดวยนอกเหนือจากกลุมพระวอพระตา
เมืองหนองคายเปนเมืองที่ไดรับมอบหมายจากราชสํานักสยามใหมีบทบาทและทํา
หนาที่แทนเมืองเวียงจันทน ดวยทําเลที่ตั้งของเมืองซึ่งตั้งอยูในบริเวณเขตเวียงจันทนเดิมคนละ
ฟากของแมนา้ํ โขง
เมืองหนองคายจึงสามารถสานตอบทบาทเมืองศูนยกลางทางการคาจาก
เวียงจันทนได และการเปนหัวเมืองชัน้ นอกของสยามทําใหเมืองหนองคายมีเครือขายทางเศรษฐกิจ
การคาทีก่ วางออกไปมากกวาเวียงจันทน คือสามารถติดตอกับชายฝงทะเลของสยามในลุมน้ํา
เจาพระยาโดยผานทางเมืองโคราช ความสําคัญทางเศรษฐกิจของเมืองหนองคายจะไดกลาวถึง
รายละเอียดในบทตอไป
ความสัมพันธระหวางกลุมเมืองในแองสกลนครภายใตการควบคุมดูแลของราชสํานัก
สยามผานทางเมืองหนองคาย สามารถแสดงเปนแผนภาพไดดังนี้

๕๔

ดูรายละเอียดไดใน สิทธิพร ณ นครพนม, “ราชวงศเวียงจันทนที่คิดวาสูญสิ้น,” ศิลปวัฒนธรรม
๑๕, ๕ (มีนาคม ๒๕๓๗) : ๑๔๐-๑๔๖.
๕๕
ดูรายละเอียดไดในหัวขอ คณะอาญาสี่ ในบทเดียวกันนี้

๙๘

กุมภวาป

เลย, เชียงคาน

โพนพิสัย

หนองคาย
หนองหาน
นครพนม

วาริชภูมิ

หนองบัวลําภู

อาจสามารถ

ทาอุเทน

รามราช
อากาศอํานวย

สกลนคร

สวางแดนดิน

วานรนิวาส
จําปาชนบท

กุสุมาลย

ไชยบุรี

เรณูนคร
ธาตุพนม

โพธิไพศาล
พรรณานิคม

มุกดาหาร
พาลุกากรภูมิ

หนองสูง

ภาพที่ ๙ ความสัมพันธระหวางกลุมเมืองในพืน้ ที่แองสกลนคร พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖
เมืองจํานวนมากทีก่ ระจายทัว่ ไปในพืน้ ที่ สงผลตอโครงสรางทางการเมืองการปกครอง
และสภาพสังคมของกลุมเมือง มีการจัดระเบียบกลุม เมืองใหมเพื่อใหสามารถรักษาสถานภาพของ
เมืองและควบคุมกําลังคนไวใหได
ศูนยกลางของกลุมเมืองยายจากเมืองเวียงจันทนมาที่เมือง
หนองคายตัง้ แต พ.ศ. ๒๓๗๑ ทําใหเมืองในแองสกลนครมีความสัมพันธกับราชสํานักสยามมาก
ขึ้น เมืองหนองคายเปนหัวเมืองเอกชัน้ นอก ตางจากเดิมที่เปนเขตเมืองประเทศราชเวียงจันทน
การเมืองการปกครองของเมืองในแองสกลนครจึงผูกพันกับราชสํานักสยาม การจัดการปกครอง
ของสยามผานทางเมืองหนองคายเปนการควบคุมกําลังคนโดยมีความสัมพันธกับระบบสวยและ
การสักเลก ทําใหโครงสรางทางการเมืองการปกครองในเวลานี้สง ผลตอสภาพสังคมของเมือง

๙๙
ความสัมพันธกับสวนกลางสยาม
เมืองในแองสกลนครมีความสัมพันธกับราชสํานักสยามใกลชิดมากขึ้น เปลี่ยนจาก
กลุมเมืองที่ขึ้นตอราชสํานักเวียงจันทนมาขึ้นตอราชสํานักสยามแทน โดยผานทางเมืองหนองคาย
หลังจากเหตุการณสงครามเจาอนุวงศบริเวณอาณาจักรเวียงจันทนไมมีเมืองประเทศราชอีก ใน
เขตลานชางคงเหลือเพียงประเทศราชหลวงพระบางและประเทศราชจําปาศักดิ์เทานั้น แถบลาว
ตอนกลางหรือเขต”ลาวเวียง”รวมถึงบริเวณแองสกลนคร
บรรดาผูนําทองถิน่ อยางเจาเมือง
นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร๕๖ ตองมีปฏิสัมพันธกบั อิทธิพลของราชสํานักสยามที่พยายาม
เขามาควบคุมแทรกแซงโดยมีเมืองหนองคายเปนตัวแทน สภาพทางการเมืองการปกครองที่ตอง
สัมพันธกับภายนอกดังกลาวเปนลักษณะเดนของพัฒนาการของเมืองในแองสกลนครในเวลานี้
ผูปกครองทองถิ่นกับราชสํานักสยาม
สถานภาพและบทบาทของชนชั้นนําลานชางกลุมเจาอนุวงศไดหมดลงพรอมกับการ
ลมสลายของราชสํานักเวียงจันทน นับตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑ เปนตนมาในแองสกลนครบรรดาผูนํา
ทองถิน่ ของแตละเมืองมีบทบาทและอิทธิพลเฉพาะตนมากขึ้น กลุมที่ขึ้นมามีอํานาจปกครองเมือง
เหลานี้เคยมีความขัดแยงทางการเมืองกับกลุมราชวงศเวียงจันทนมากอน อยางเชน กลุม เชื้อสาย
พระวอพระตาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนสยามในสงครามเจาอนุวงศ และเชื้อสายราชวงศ
เวียงจันทนดั้งเดิม(ที่ไมใชสายเจาอนุวงศหรือสายเจาไชยองคเว)ซึ่งสืบทอดตอมาทางกลุมชนชัน้
ปกครองของเมืองนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร ในสายสกุล ณ นครพนม, พรหมสาขา ณ
สกลนคร และจันทรสาขา๕๗
กลุมผูนาํ ในแตละเมืองไมวา จะเปน เจาเมือง อุปฮาด ราชวงศ และราชบุตร ตลอดจน
ทาวเพีย้ กรมการลวนเปนคนกลุมใหม หรือมีความสัมพันธกับผูน ํากลุม เดิมแตมีความจงรักภักดีตอ
ราชสํานักสยามโดยการควบคุมผานเมืองหนองคาย พระปทุมเทวาภิบาล (สุวอธรรมมา/บุญมา)
เจาเมืองหนองคายเคยเปนอุปฮาดเมืองยโสธร๕๘ เปนเชือ้ สายฝายพระวอพระตาซึง่ มีความขัดแยง
๕๖

สิทธิพร ณ นครพนม, “ราชวงศเวียงจันทนที่คิดวาสูญสิ้น,” ศิลปวัฒนธรรม ๑๕, ๕ (มีนาคม
๒๕๓๗) : ๑๔๐-๑๔๖.
๕๗
เรื่องเดียวกัน.
๕๘
เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน, ๒๕๕.

๑๐๐
กับราชวงศของเจาอนุวงศมาแตครั้งรัชสมัยพระเจาสิริบญ
ุ สาร และถึงแมราชวงศเวียงจันทนดั้งเดิม
จะกลับเขามาอยูแถบนครพนม สกลนครและมุกดาหารดังกลาวแลว แตกลุมผูนําทองถิน่ ในเวลา
นั้น (หลัง พ.ศ.๒๓๗๑ เปนตนมา) อยูในระเบียบใหมทางการเมืองการปกครองโดยผูกพันอยูกบั
อํานาจของราชสํานักสยามมากขึ้น
เมื่อลูกหลานเชื้อสายพระวอพระตามีอาํ นาจปกครองกลุม เมือง ทําใหมีความพยายาม
ขยายวงศของกลุมตนใหเขามาปกครองเมืองสําคัญในแองสกลนครซึง่ เคยเปนเขตอิทธิพลของฝาย
เวียงจันทน หลังจากที่ตองเคลื่อนยายไปตั้งถิ่นฐานแถบอุบลราชธานี ยโสธร และเมืองทุง (สุวรรณ
ภูมิ)๕๙ จะเห็นไดวาแมแตเมืองนครพนมซึง่ เปนฐานของราชวงศเวียงจันทนเดิม ผูปกครองกลุมใหม
ในชวงแรกหลังสงครามเจาอนุวงศมีความเกี่ยวของกับเมืองยโสธร ไดแก เชื้อสายพระสุนทรราช
วงศา เจาเมืองยโสธร ซึ่งเปนตนสายสกุลจิตตะยโสธร และสายสกุล “ปทุมชาติ” เปนตน
บรรดาเจาเมืองกรมการทาวเพี้ยที่ขึ้นมามีอาํ นาจในชวงเวลานี้มีสว นนําพาเมืองใน
แองสกลนครเขาไปผูกพันกับอํานาจของราชสํานักสยาม นอกจากบรรดากลุมเชือ้ สายพระวอพระ
ตาที่ยอมรับในอิทธิพลของสยามมาตั้งแตแรกในสมัยกรุงธนบุรีแลว กลุมผูน าํ ของกลุมชนตางๆ ที่
เขามาสวามิภกั ดิ์จะแสวงหาผลประโยชนและการรับรองสถานภาพ ความปลอดภัยของพวกตน
และผูคนที่อยูใ นการควบคุมดูแล
เมื่อกลุมเหลานี้เขามาตั้งถิน่ ฐานไดในแองสกลนครแลวจะ
พยายามเสนอไปยังราชสํานักสยามขอยกสถานะชุมชนของตนจากบานขึ้นเปนเมือง เพื่อใหไดสิทธิ
ตางๆ ตามศักดิ์และสิทธิ์ของเจาเมืองและความเปนเมืองพึงมีพงึ ได ถึงแมวา สยามจะจัดแบงกลุม
เมืองชัน้ นอกเหลานี้ใหอยูภายใตการดูแลของหัวเมืองใหญในพื้นที่ แตทุกเมืองจะพยายามติดตอ
กับราชสํานักสยามเองโดยตรง
ความสัมพันธระหวางผูคนชาวเมืองในแองสกลนครกับชนชั้นปกครองในราชสํานัก
สยามยังถือวาหางไกลกัน สวนใหญแลวจะเปนความสัมพันธระหวางผูน ําทองถิ่นกับราชสํานัก
มากกวา สยามพยายามควบคุมประชาชนผานทางผูน ําเหลานัน้
แลวใหผนู าํ ของแตละเมือง
ควบคุมดูแลจัดการกันเอง ภายใตระบบสวย (ซึ่งจะไดกลาวถึงตอไปขางหนา) ผูนําทองถิ่นของ
เมืองในแองสกลนครจะตองแสดงความจงรักภักดีตอราชสํานักผานพิธกี ารถือน้าํ พระพิพัฒนสัตยา
นอกจากนีย้ ังมีการแตงตั้งตําแหนงผูปกครองในคณะอาญาสี่และพิธกี ารงานศพซึ่งราชสํานักสยาม
จะเขามาจัดการพิธีการทัง้ สองอยางนี้ไมใหบกพรอง เพราะมีความหมายถึงความสามารถควบคุม
ใหผูนาํ ทองถิน่ อยูในอาณัติของราชสํานักไดอยางใกลชดิ เปนการคอยๆ กลมกลืนธรรมเนียม
เปลี่ยนจากลานชางเปนสยามดวย
๕๙

บําเพ็ญ ณ อุบลฯ, เลาเรื่องเมืองอุบลราชธานี, ๒๙-๕๑.

๑๐๑
ดังเชนกรณีของเมืองสกลนครในสมัยพระยาประจันตประเทศธานี (โงนคํา) (พ.ศ.
๒๔๓๐-๒๔๖๖) เจาเมืองนอกจากมีหนาที่ตองคอยทํานุบํารุงพระศาสนาตามพระบรมราโชวาทใน
สารตราตั้งแลว ยังตองมีหนาที่จัดพิธีพระราชทานน้ําพระพิพัฒสัจจาสําหรับขาราชการ 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

พิธีถือน้ําพระพิพัฒสัจจานีพ้ ระยาประจันตประเทศธานีไดกําหนดใหมีขึ้นในวัน ขึน้ ๓
เดือน ๕ ครั้งหนึ่ง และในวันแรม ๑๓ ค่ํา เดือน ๑๑ อีกครั้งหนึ่ง งานพิธีแตละครั้งจะมี ๒ วัน วันแรก
เปนการอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ออกจากศาลากลางแลวแหขบวนไปยัง
อุโบสถวัดพระธาตุเชิงชุม สวนวันที่สองเปนวันถือน้าํ พระพิพัฒสัจจาซึ่งประกอบพิธีในอุโบสถวัด
พระธาตุเชิงชุม๖๑
การแสดงความจงรักภักดีดว ยการดื่มน้าํ สาบานหรือพิธถี ือน้ําพระพิพฒ
ั นฯนั้น๖๒ ไม
พบหลักฐานแนนอนวาเมืองในแองสกลนครเริ่มมีตั้งแตเมื่อใดแน เพราะกอนหนา พ.ศ.๒๓๗๑ คง
ขึ้นอยูกับเมืองเวียงจันทน อยางไรก็ตามนับตั้งแตเวียงจันทนเปนประเทศราชของสยามในสมัยกรุง
ธนบุรีเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๑ ถือเปนภาระหนาที่เของเจาประเทศราชที่จะตองลงไปถือน้าํ พระพิพัฒนฯ
อยูแลว สวนหัวเมืองอืน่ นัน้ ไมชัดเจนแตคงจะติดตอผานทางเจาประเทศราช เริ่มปรากฏวามีหมาย
รับสั่งการถือน้าํ พระพิพัฒนสัตยาของเมืองอื่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
(รัชกาลที่ ๒) มีรายงานวามีชาวเมืองคําเกิด เมืองคํามวนซึง่ อยูตรงขามกับเมืองนครพนมทางฝง
ซายแมน้ําโขงพรอมกับเจาเมืองอื่นๆ ที่เขามาสวามิภกั ดิ์ไดลงไปรับพระราชทานถือน้ํา ณ อุโบสถ

๖๐

สุรัตน วรางครัตน, ประวัติศาสตรสกลนคร, ๙๐.
เรื่องเดียวกัน, ๙๑.
๖๒
พิธีถือน้ําพระพิพัฒนฯ เดิมคือ พิธีถือน้ําพระพิพัทธฯ แปลวา ผูกมัด เปนการดื่มน้ําสาบาน หรือ
แชงน้ํา ซึ่งเปนความหมายที่ตรงกับวัตถุประสงคอยางยิ่ง แตเปลี่ยนเปน พระพิพัฒนฯ ภายหลัง
๖๑

๑๐๒
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม๖๓ แตเมื่อสถานการณเปลีย่ นไปเนื่องจากปรากฏวามีการเกิดเมืองใหม
ขึ้นมากในบริเวณหัวเมืองลาว การถือน้ําพระพิพัฒนฯ ทางกรุงเทพฯ ไดกําหนดใหเจาเมืองกรมการ
กระทําพิธี ณ วัดในเมืองของตนแทนปละ ๒ ครั้ง แตถาเปนการตั้งเมืองขึ้นมาใหมครั้งแรกจะใหลง
ไปประกอบพิธีที่กรุงเทพฯ
ความสัมพันธดังกลาวเปนการแทรกแซงของราชสํานักสยามตอเมืองในแองสกลนคร
และหัวเมืองลาวแถบนี้ตั้งแตเมืองเวียงจันทนยังคงเปนประเทศราช และเมื่อเมืองเวียงจันทนลม
สลายลงเมืองหนองคายนาจะไดควบคุมดูแลเรื่องเหลานี้แทน การถือน้ําพระพิพัฒนฯ ผูกพันและ
ชัดเจนมากยิง่ ขึ้นเพราะบรรดาเมืองที่เกิดขึ้นใหมตองการติดตอกับราชสํานักสยามเองโดยตรง
ดังกลาวแลว การถือน้าํ ฯ จึงเปนเครื่องหมายหรือสัญลักษณแทนอํานาจของสยามในหัวเมืองลาว
การอางสิทธิธรรมเชนนี้มีความตอเนื่องมาจนถึงชวงการเผชิญหนากับอาณานิคมฝรัง่ เศสใน
ดินแดนลาว การบงชี้วา เมืองใดขึ้นตอสยามยังคงใชวิธกี ารนี้อยู
นอกจากการถือน้ําพระพิพัฒนฯ แลว การพยายามแพรขยายอํานาจเขามาของสยาม
เพื่อปกครองผูค นผานทางผูน ําทองถิ่นในเชิงสัญลักษณทางการเมืองการปกครองนัน้ ยังมีการตอง
“โกนหัว” เมื่อมีการสวรรคตของกษัตริยสยามหรือมีมรณกรรมของขุนนางชัน้ ผูใหญดวย บรรดาหัว
เมืองชัน้ ในที่อยูใกลราชสํานักและหัวเมืองชั้นถัดออกมาตองโกนหัวเดือนละครั้งจนกวาการพระ
เมรุฯ หรืองานศพจะเสร็จสิ้น๖๔ ในสมัยแรกๆ เมื่อรัชกาลพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลที่ ๑)
สวรรคตนั้น การปฏิบัติเชนนี้บังคับถึงแคเมืองนครราชสีมาเทานั้น หัวเมืองชายแดนหรือเมืองหนา
ดานไดรับการยกเวน ดวยเหตุผลเกรงวาอริภายนอกจะลวงรูความเคลื่อนไหวภายในราชสํานัก
เพียงแตมีใบบอกสงขาวใหจดั กองลาดตระเวนรักษาหนาดานใหเขมงวดเทานั้น๖๕
ปรากฏมีหลักฐานที่กลาวถึงการตองปฏิบตั ิตามธรรมเนียมดังกลาวนี้ ในหัวเมืองลุม
แมน้ําโขงแถบแองสกลนครดวย ในจารึกใบลาน (พงศาวดารเมืองมุกดาหาร) ซึ่งมีขอความตรงกัน
กับพงศาวดารยอเมืองเวียงจันทน ไดระบุวา “...สังกาด (ศักราช) ได ๑๖๕ ปไค (กุน) เจาบางกอก

๖๓

สํานักหอสมุดแหงชาติ, กอง, หมายรับสั่งรัชกาลที่ ๒, จ.ศ.๑๑๗๙ (พ.ศ.๒๓๖๐) เลขที่ ๑,
“หมายกําหนดการ
เรื่องแขกเมืองคําเกิด
เมืองคํามวน
กราบถวายบังคมรับพระราชทานอุทิศถือ
น้ําพระพิพัฒนสัตยา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม,” อางถึงใน ธีรชัย บุญมาธรรม, ประวัติศาสตร
สังคมอีสานตอนบน, ๗๔.
๖๔
เรื่องเดียวกัน, ๗๕.
๖๕
เรื่องเดียวกัน.

๑๐๓
องคนองนิพพาน คนทั้งหลายแถหัว (โกนผม) กะแมนปนั้น... “๖๖ เหตุการณดังกลาวอาจจะปฏิบัติ
ตามขาวสารทีไ่ ดรับผานทางเมืองเวียงจันทนก็ได
เพราะเปนการแสดงความจงรักภักดีของราช
สํานักเวียงจันทนตอกรุงเทพฯ ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๑-๒ จนถึงสมัยของเจาอนุวงศ สะทอนใหเห็นวา
ราชสํานักกับผูนําทองถิ่นมีความสัมพันธกันมาแลว
ชวงเวลานับตัง้ แตตั้งเมืองหนองคายเปนตนมา ราชสํานักสยามพยายามควบคุมและ
ติดตอสัมพันธกับบรรดาผูนาํ ทองถิน่ มากขึ้นกวาเดิม อาจเพราะลวงรูสถานการณของกลุมเมืองใน
บริเวณนี้ การเผาทําลายเมืองเวียงจันทนประเทศราชที่คอยควบคุมดูแลเมืองบริวารแลวตั้งเมือง
หนองคายใหทําหนาที่แทน ผูนําทองถิ่นของแตละเมืองตางมีอาํ นาจคอนขางอิสระ ดังนัน้ ราชสํานัก
กรุงเทพฯ จึงตองควบคุมผูนาํ ทองถิน่ ดวยอีกทางหนึง่ โดยการแตงตั้งชนชั้นปกครองของแตละเมือง
เฉพาะตําแหนงอาญาสี่ ไดแก เจาเมือง อุปฮาด ราชวงศ และราชบุตร ในพิธกี ารแตงตั้งจะสง
สารตราแตงตั้งและเครื่องประกอบยศ๖๗ และเมื่อมีการงานศพจะจัดสงเครื่องประกอบหีบศพมาให
๖๘
เปนความพยายามควบคุมและกระชับความสัมพันธกับผูนาํ ทองถิน่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ใน
ลักษณะที่ตองพึ่งพาราชสํานักสยาม
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ มีกลุมเจาเมืองกรมการที่ไมไดเปนเจาประเทศราชและไมไดเปน
เจาเมืองชั้นเอก โท ตรี จัตวา ตามทําเนียมกฎหมายตราสามดวงมาแตเดิม สวนใหญเปนเจาเมือง
ที่เกิดขึ้นใหมในพืน้ ที่แองสกลนครและลุมน้ําโขงใกลเคียง
ซึง่ มีอสิ ระในการเมืองการปกครอง
ภายในเมืองของตนคอนขางมาก เจาเมืองเหลานี้เดินทางลงไปเฝาฯ รับพระราชทานเครื่องยศจาก
พระเจาแผนดินสยามในวาระการยกฐานะชุมชนขึ้นเปนเมืองใหม และก็มีเจาเมืองที่ตั้งขึ้นเกาแลว
ก็ลงไปเฝาฯ ดวยเพื่อแสดงความจงรักภักดี ราชสํานักตองจายสิง่ ของและเงินตอบแทนเจาเมือง
เหลานี้ทงั้ ตอนเขาเฝาฯ และตอนลาเดินทางกลับทุกเมือง โดยที่มีบางเมืองยังสงกรมการเมืองมา
หลายชุดอีก อาทิ ใน พ.ศ.๒๓๗๘ อุปฮาดเมืองมหาชัยฯ สงกรมการเมืองลงมาเฝา ๒ ชุด ไดรับ
พระราชทาน...
เงินตรา
๖๖

๑ ชั่ง

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), “สิ่งของพระราชทานในงานศพเจาเมืองกรมการ.”

๑๐๔
แพรหงอนไกลาย
แพรโล
ผาปูม
ผาเชิง

๑ ผืน
๑ ผืน
๑ ผืน
๑ ผืน

เมื่อจะกราบบังคมทูลฯ ลาเดินทางกลับ ก็ไดรับพระราชทานสิ่งของ ดังนี้
เงินตรา
เสื้อเขมขาบแยง
แพรหงอนไกลาย
ผาหมนอนปกไหม
ผาลายวิลาศ ๑ ผืน
ผาชายสะบัด ๑ ผืน

๒ ชั่ง
๑ ตัว
๑ ผืน
๑ ผืน

เจาเมืองกรมการของเมืองในแองสกลนครอืน่ ๆ พรอมกับหัวเมืองในเขตใกลเคียงที่
ตรวจสอบรายชื่อพบวาไดลงไปเฝาฯ เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๘ เชนกัน มี พระยาคําแดง เจาเมืองคํามวน
อุปฮาดและราชวงศเมืองคําเกิด เมืองวัง เมืองพลาน เมืองมุกดาหารสงไป ๒ ชุด เมืองแสก เมือง
หนองสูง เมืองคําออ เมืองสกลนคร เมืองกะปอง เมืองกุศมาลย เมืองพรรณา เมืองหนองลหาร
เมืองไชยบุรี เมืองเหลานี้มีเจาเมืองกรมการที่ไดเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นดวย เจาเมืองกรมการเหลานัน้
จะไดรับพระราชทานเครื่องยศจํานวนมากและคุณภาพดีกวาสิง่ ของตอบแทน๖๙
เขตการปกครองหัวเมืองลาวฝายตะวันออก พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๓
เมืองหนองคายไดรับมอบหมายจากราชสํานักสยามใหปกครองดูแลกลุมเมืองในแอง
สกลนครและเมืองในเขตอํานาจเดิมของเวียงจันทน บริเวณแควนพวนและเมืองทางฝงซายแมน้ํา
โขง ซึ่งอยูในเขตหัวเมืองลาวฝายตะวันออกของสยาม หมายถึงดินแดนลาวลานชางเดิมคูก ับหัว
เมืองลาวฝายตะวันตกซึ่งเปนดินแดนลานนา บทบาทหนาที่ของเมืองหนองคายดังกลาวมีตอเนื่อง
เรื่อยมาจนถึงเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๓ มีการเปลีย่ นแปลงการควบคุมหัวเมืองลาวเมืองหนองคายจึงไดเปน
๖๙

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

๑๐๕
ศูนยบัญชาการหัวเมืองลาวฝายเหนือ๗๐ แตอยูในฐานะหัวเมืองเอกชัน้ นอกไมใชเมืองประเทศราช
เหมือนเวียงจันทน มีเพียงหลวงพระบางและจําปาศักดิ์ที่ยังคงสามารถดํารงสถานภาพความเปน
ประเทศราชไวไดตอมา
ถึงแมอิทธิพลของเมืองหนองคายในแองสกลนครจะไดรับการสนับสนุนและควบคุม
โดยราชสํานักสยาม แตตัวแทนของราชสํานักสยามแหงนี้ไดทําหนาที่ดูแลหัวเมืองที่เคยอยูในเขต
อํานาจของเวียงจันทนไดเปนอยางดี โดยเฉพาะในเขตที่ราบสูงแควนพวนหรือบริเวณเมืองเชียง
ขวาง จะเห็นไดจากภารกิจการปราบปรามพวกฮอที่เขามากอความไมสงบและปลนสะดม เมือ่
พ.ศ.๒๔๑๘, ๒๔๒๖, ๒๔๒๘ และ ๒๔๓๐-๒๔๓๒ ตามลําดับ๗๑ เมืองหนองคายถือเปนศูนย
บัญชาการและฐานทัพที่สาํ คัญ โดยสามารถเกณฑกําลังพลจากเมืองตางๆ ในแองสกลนครไปใน
การศึกครั้งนี้ไดจํานวนมาก การรักษาผลประโยชนของสยามในแควนพวนถือเปนบทบาทหนาที่
และความสําเร็จสําคัญของเมืองหนองคาย๗๒

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
พระมหากษัตริย
(กรุงเทพฯ)
สมุหนายก (กรุงเทพฯ)

พระปทุมเทวาภิบาล (เจาเมืองหนองคาย)

หัวเมืองเอก

เมืองบริวารของเมืองเอก

ภาพที่ ๑๐ ระบบความสัมพันธของเมืองในแองสกลนครกับราชสํานักสยาม พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๓
การปฏิรูปการปกครองหัวเมือง พ.ศ.๒๔๓๓-๒๔๓๖
การเมืองการปกครองที่สัมพันธกับราชสํานักสยามเมื่อถึง พ.ศ.๒๔๓๓ จึงไดเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงจากผลของการพยายามปฏิรูปการปกครองหัวเมืองของราชสํานักสยามสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว กลุมเมืองในแองสกลนครใหอยูภายใตการควบคุมดูแล
ของขาหลวงใหญ คือ พระยาอํามาตยาธิบดี .(หรุน ศรีเพ็ญ) ประจําอยูทจี่ ําปาศักดิ์ซึ่งราชสํานัก
สยามสงขึ้นมาควบคุมดูแลหัวเมืองลาวภาคตะวันออกทั้งหมด ขณะเดียวกันในแองสกลนครเองมี
เมืองทีเ่ ปนเมืองเอกขึ้นตรงตอราชสํานักสยามอีกหลายเมืองดวย ทัง้ นี้เปนไปตามการจัดแบงการ
ปกครองหัวเมืองชั้นนอกของสยาม๗๓ ทําใหกลุมเมืองในแองสกลนครไมมีเมืองศูนยกลางที่แทจริง
หรือไมมีศูนยกลางเพียงแหงเดียวหรือเมืองเดียว

๗๓

เมืองตางๆ ในแองสกลนครไดถูกสยามจัดใหอยูในกลุมหัวเมืองลาวพวน โดยมีเมืองหนองคาย
เปนศูนยบัญชาการ ตอมาไดเปลี่ยนเปนหัวเมืองลาวฝายเหนือ และมณฑลอุดร ตามลําดับ. ดู มหาสีลา วีระวงศ,

๑๐๗
นอกจากตองอยูภายใตการกํากับดูแลของขาหลวงใหญที่นครจําปาศักดิ์และมีเจา
เมืองคือพระปทุมเทวาภิบาลแลว ราชสํานักสยามยังสงขาหลวงขึน้ มาคอยควบคุมดูแลตางพระ
เนตรพระกรรณอีก ไดแก พระยาสุรยิ เดชวิเศษฤทธิ์ (จัน อิทนรกาํ แหง) ซึง่ มาประจําการที่เมือง
หนองคายใน พ.ศ.๒๔๓๓ เปนศูนยบญ
ั ชาการหัวเมืองลาวฝายเหนือ และตอมาอีกไมนานมีการ
ปรับปรุงแกไขอีกครั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๔ โดยมีขาหลวงใหญ คือ พระเจาบรมวงศเธอฯ กรมหลวง
ประจักษศิลปาคม๗๔ ขึ้นมากํากับดูแลหัวเมืองหนองคายโดยตรงในสถานะศูนยบัญชาการหัวเมือง
ลาวพวน ดังนัน้ เมืองหนองคายจึงเปนผูนําของกลุมเมืองและเปนตัวแทนของราชสํานักสยามใน
แองสกลนครดวย
พระมหากษัตริย
(กรุงเทพฯ)
สมุหนายก (กรุงเทพฯ)
ขาหลวงใหญ
พระยามหาอํามาตยาธิบดี (หรุน ศรีเพ็ญ) (จําปาศักดิ์)

ขาหลวงประจําหัวเมืองลาวฝายเหนือ
พระยาสุริยเดชวิเศษฤทธิ์ (จัน อินทรกําแหง) (หนองคาย)

หัวเมืองเอก

เมืองบริวารของเมืองเอก

ภาพที่ ๑๑ ระบบความสัมพันธของเมืองในแองสกลนครกับราชสํานักสยาม พ.ศ.๒๔๓๓
ประวัติศาสตรลาว, สมหมาย เปรมจิตต, แปล, (เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๕),
๑๒๑-๑๒๒, ๑๔๐-๑๔๓, ๑๔๕.
๗๔
พระนามเดิมวา พระองคเจาชายทองกองกอนใหญ ทรงเปนตนราชสกุล “ทองใหญ.”

๑๐๘

พระมหากษัตริย
(กรุงเทพฯ)
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ขาหลวงใหญหัวเมืองลาวพวน (หนองคาย)
กรมหมื่นประจักษศิลปาคม

ขาหลวง ๑๑ คน ประจําหัวเมือง ๑๓ เมือง

เจาเมือง

นายเสน, นายแขวง

(หมูบาน)
ตาแสง, กํานัน, นายบาน, จาบาน

ภาพที่ ๑๒ ระบบความสัมพันธของเมืองในแองสกลนครกับราชสํานักสยาม พ.ศ.๒๔๓๔-๒๔๓๖
มูลเหตุจากวิกฤตการณ ร.ศ.๑๑๒ ทําใหดินแดนลาวทางฝงซายแมน้ําโขงตองอยู
ภายใตอาณานิคมฝรั่งเศส แมนา้ํ โขงบริเวณแองสกลนครตองกลายเปนเสนพรมแดนและพืน้ ที่รมิ
ฝงแมนา้ํ โขงในระยะ ๒๕ กิโลเมตรตองเปนเขตปลอดกําลังทหาร ดังนัน้ เมืองหนองคายซึง่ เปน
ศูนยกลางบัญชาการของกลุม เมืองในแองสกลนครจึงตองยายออกมานอกเขตดังกลาวตามเงื่อนไข
ในสนธิสัญญาระหวางสยามกับฝรั่งเศส วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๓๖ และตองยุติบทบาทเมือง
ศูนยกลางลงโดยที่บานเดื่อหมากแขงหรือเมืองอุดรธานีถูกตั้งขึ้นมาทําหนาที่แทน

๑๐๙
ระบบสวยกับสังคมและการเมืองในแองสกลนคร
ระบบสวย มีความสําคัญตอสัมพันธภาพระหวางราชสํานักสยามกับหัวเมืองชัน้ นอก
ดูผิวเผินเหมือนจะเปนเรื่องของผลประโยชนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ แตความจริงแลวเปนรายได
หรือผลประโยชนที่ผกู ติดอยูบ นความสัมพันธเชิงอํานาจทางการเมืองการปกครอง และสงผลตอ
สภาพสังคมของเมืองดวย ความสําคัญของระบบสวยตอการเมืองการปกครองของเมืองในแอง
สกลนคร ไดแก การควบคุมกําลังคนและความสัมพันธทางการเมืองระหวางผูปกครองทองถิ่นกับ
ราชสํานักสยาม
ความตองการผลิตผล สิ่งของจากหัวเมืองในรูปของสวย ทําใหราชสํานักตองเขามาทํา
สํามะโนประชากรของแตละเมืองดวยการ “สักเลก” เพื่อใหทราบจํานวนกําลังคนหรือแรงงานใน
การผลิตที่ชัดเจน ดังไดกลาวมาแลวในหัวขอการควบคุมกําลังคน เลก ก็คือไพรที่ตองเสียสวย
นั่นเอง เมื่อมีการสักเลกแลวทําใหผูคนในแองสกลนครตองมีเมืองสังกัด และเขาเปนเลกในกอง
ตางๆ ไดแก กองเจาเมือง กองอุปฮาด กองราชวงศ และกองราชบุตร
ในดานความสัมพันธระหวางกลุม ผูปกครองทองถิ่นกับราชสํานักสยามแลว ตองถือวา
อยูบนพื้นฐานของระบบสวยเปนสําคัญ เพราะเจาเมืองและกรมการของแตละเมืองมักจะเปนผูรวม
กอตั้งเมืองและมีอิทธิพลบารมีมากที่สุดในเมืองนัน้ ๆ ทางราชสํานักจะตองปกครองผูคนและเมือง
ผานกลุม ผูนาํ เหลานี้ ระบบสวยเปนการแบงปนผลประโยชนของเมืองระหวางเมืองหลวงกับกลุม
ผูนําทองถิ่น เพราะเจาเมืองกรมการสมัยนั้นยังไมมีเงินเดือนหรือเบี้ยหวัด การสงสวยใหแกเมือง
หลวงเปนการยอมรับอํานาจและการตอบแทนที่ราชสํานักรับรองความเปนเมือง และทรงแตงตั้ง
ตําแหนงอาญาสี่ของแตละเมืองพรอมกับพระราชทานสงเครื่องประกอบยศขึ้นมาให
ยกตัวอยางเครื่องประกอบยศที่ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทาน แตงตั้งเจาเมืองและ
กรมการในตําแหนงอาญาสีข่ องเมืองสกลนคร ในคราวที่ทรงแตงตั้งพระยาประเทศธานี (คํา) เปน
เจาเมือง เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๑ มีดังนี้
คนโฑเงินถม
ขันหมากเงิน
เครื่องถมสํารับ ๑
กระบี่เงิน
ปนคาบศิลา

๑ ใบ
๑ ใบ
๑ เลม
๑ กระบอก

๑๑๐

สวนตําแหนงอุปฮาดและราชวงศ เมืองสกลนคร ไดรับพระราชทานเครื่องประกอบยศ
ตําแหนงละ ๒ อยาง คือ ถาดหมากและคนโฑสํารับ ๑๗๕
การพระราชทานเครื่องประกอบยศในคราวแตงตั้งเจาเมืองและกรมการ จะถือวาเปน
การแลกเปลี่ยนกับสิง่ ของสวยที่จัดสงไปใหเมืองหลวงก็ได
แตคงไมใชการแลกเปลี่ยนในเชิง
เปรียบเทียบมูลคาสิ่งของหรือเทียบความคุม คา การสงสวยหมายถึงการยอมรับอํานาจของเมือง
หลวง และการพระราชทานเครื่องประกอบยศก็เปนการรับรองสถานภาพของเมืองนัน้ ๆ จากราช
สํานัก ดังนัน้ สวยจึงเปนสือ่ สัญลักษณของอํานาจทางการเมืองการปกครองของเมืองหลวงตอหัว
เมืองชัน้ นอกเหลานี้ ทั้งการผูกพันกับกลุม ผูปกครองของเมืองและการควบคุมกําลังคนในเมืองดวย
การควบคุมกําลังคนและการสักเลก
ประชากรของเมืองในแองสกลนครในเวลานี้แบงออกตามการกํากับดูแลของคณะ
อาญาสี่ เปนกองเจาเมือง กองอุปฮาด กองราชวงศ และกองราชบุตร ตามลําดับ เพือ่ สะดวกในการ
ควบคุมผูคนทีเ่ พิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากการอพยพเขามาจากภายนอก และเพื่อการเกณฑแรงงาน
และการเก็บภาษีหรือสวยใหแกเจาเมืองกรมการของเมืองนัน้ ๆ และจัดสงใหแกเมืองหลวง ดัง
รายละเอียด ดังนี้
เจาเมือง กองเจาเมืองควบคุมเลก-ไพร ๕๐๐ คนขึน้ ไปไมมีกําหนด
อุปฮาด กองอุปฮาดควบคุมเลก-ไพร ๕๐๐-๑,๐๐๐ คน
ราชวงศ กองราชวงศควบคุมเลก-ไพร ๔๐๐-๕๐๐ คน
ราชบุตร กองราชบุตรควบคุมเลก-ไพร ๓๐๐-๔๐๐ คน
แตละกองมีนายกอง ๑ คน ปลัดกอง ๑ คน คอยดูแลกําลังพล๗๖

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
การจัดสรรประชากรออกเปนกองใหเจาเมืองกรมการภายในแตละเมืองควบคุม โดยที่
ราชสํานักรอรับผลประโยชนไมวาจะเปนแรงงานหรือผลิตผล เชน สวย บรรณาการ ไมเพียงพอและ
ไมสามารถรับประกันรายไดที่จะเกิดขึ้นได ดังนั้นจึงตองเขามาทําบัญชีสํามะโนประชากรของแตละ
เมืองเพื่อใหทราบจํานวนคนที่แทจริงและรับประกันรายไดที่จะไดรับ
ชวงระยะเวลาหลังจาก
สงครามเจาอนุวงศและการอพยพของผูคนจํานวนมากเขามายังพืน้ ทีแ่ องสกลนคร
ราชสํานัก
สยามปลอยใหเจาเมืองกรมการของแตละเมืองจัดการดูแลประชากรกันเองเปนสําคัญในชวงแรก
เมื่อราชสํานักสยามปลอยใหเจาเมืองกรมการของแตละเมืองจัดการดูแลประชากร
กันเอง ปรากฏวาเกิดปญหาการแบงสรรควบคุมผูคนและจํานวนสวยที่สง ไปยังกรุงเทพฯ จึงมีการ
ปรับปรุงแกไขการควบคุมกําลังคนโดยการจัดทําสํามะโนประชากรหรือการสักเลกเพิ่มอีกหลาย
ครั้งในเวลาตอมา การปรับปรุงการสักเลกเริ่มตั้งแตทศวรรษ พ.ศ.๒๓๙๐ เปนตนมา แตมีการสัก
เลกครั้งใหญในชวง พ.ศ.๒๔๐๒-๒๔๐๗ ซึง่ เปนการสํารวจประชากรภายหลังการทําสนธิสัญญา
การคากับอังกฤษและชาติตะวันตกอื่นๆ เพื่อใหทราบจํานวนเลกและผลิตผลจากสวยที่แนนอน
และมีประสิทธิภาพมากขึน้
การเขามาสักเลกในทีร่ าบสูงโคราชและหัวเมืองลาวตะวันออกของ
สยาม๗๗ ในชวงปตางๆ มีดงั นี้
๑. พ.ศ.๒๓๗๒ มีการขึ้นมาสักเลกในเขตอีสานตอนลาง ตั้งกองสักเลกอยูที่บา นจุดปะ
ไท เขตเมืองสีขรภูมิ
๒. พ.ศ.๒๓๘๐ ขึน้ มาสักเลกในเขตอีสานตอนกลางบริเวณลุมน้าํ ชี น้าํ ปาว ตั้งกองสัก
เลกอยูทเี่ มืองกาฬสินธุและเมืองหนองหาน๗๘
๓. พ.ศ.๒๓๘๙ ประกาศสักเลก๗๙
๔. พ.ศ.๒๓๙๐ โปรดเกลาฯ ใหพระยาราชวรานุกูลเปนแมกองสักเลก ขึ้นมาสักเลก
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
จํานวนเลกทีย่ า ยออกหรือตาย และจํานวนคนที่ไมไดขึ้นทะเบียนเปนเลกฉกรรจแตเปนประชากรที่
อาศัยรวมอยูในเมืองดวย เชน พระสงฆ สามเณร ขาพระ ชรา พิการ เปนทาวเพี้ยหรือทาส เปนตน
ตารางที่ ๒ สํามะโนประชากร (ชาย) ของเมืองนครพนม พ.ศ.๒๓๙๐
ประเภท
พระสงฆ, สามเณร
ขาพระ
ฉมบ๘๐
ชรา, พิการ
ทาวเพีย
ทาส, เชลย
ไปทุกขยากตางเมือง
ฉกรรจเดิมที่ยงั มีชีวิต
ฉกรรจที่ขึ้นทะเบียนใหม
รวมจํานวนในวันสํารวจ
ยายไปเมืองเรณูนคร
ยายไปเมืองอรัญประเทศ
ตาย
รวมจํานวนทีแ่ ทงจําหนาย
รวมจํานวนเลกฉกรรจ (ไพรสว ย)

จํานวน (คน)
๕๓๓
๑๓๓
๓๕
๒๔๘
๓๐๖
๑๘๗
๑๔๐
๘๘๙
๓๖๔
๒๘๓๕
๑๗๑
๘๒
๔๖๐
๗๑๓
๑๒๕๓

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

๘๐

ฉมบ ในภาษาเขมร แปลวา หมอตําแย

๑๑๓
๕. พ.ศ.๒๓๙๒ เจาพระยาบดินทรเดชามีคําสัง่ ใหนายชํานาญ นายเวรมหาดเล็ก
ขึ้นมาทําการสักเลกในเขตอีสานตอนกลางและเขตแองสกลนคร ตั้งกองสักเลกที่เมืองสกลนคร
เมืองนครพนม เมืองกาฬสินธุ และเมืองอุบลราชธานี
๖. พ.ศ.๒๓๙๖ พระราชวรินทราลักษณเปนขาหลวงมาชําระและเรงรัดสวยหัวเมือง
ลาวตะวันออกและเขมรปาดง
ครั้งนี้ไดมีการกําหนดอัตราใหเจาเมืองกรมการตองจาย
คาธรรมเนียมใหแกขาหลวงดวย๘๑
๗. พ.ศ.๒๔๐๒-๒๔๐๗ มีการสํารวจและสักเลกครั้งใหญในที่ราบสูงโคราชและรวมทั้ง
บริเวณแองสกลนครดวย๘๒ โดยเจาพระยากําแหงสงคราม (แกว) เจาเมืองนครราชสีมา เปนแมกอง
สักเลก ทําใหราชสํานักทราบจํานวนคนทีช่ ัดเจนขึ้น และปรากฏวาในแตละเมืองมีจาํ นวนเลกเพิม่
มากขึ้นตามบัญชีเลก๘๓
ตารางที่ ๓ จํานวนเลกของเมืองในแองสกลนคร ระหวาง พ.ศ.๒๔๐๒-๒๔๐๗
เมือง
หนองคาย
โพนพิสัย
นครพนม
ไชยบุรี
ทาอุเทน
อาฑมาต, อาจสามารถ
รามราช
เรณูนคร, เว
๘๑

จํานวนเดิม
๑,๗๖๔
๕๒๙
๑,๗๑๗
๓๖๔
๕๒๙
๑๘๑
๔๙
๖๒๐

พ.ศ.๒๔๐๒-๒๔๐๗
๔,๙๒๙
๑,๗๘๔
๕,๖๑๖
๑,๑๒๓
๒,๗๗๑
๔๕๐
๑๕๒
๑,๓๕๐

เพิ่มขึ้น
๓,๑๖๕
๑,๒๕๕
๓,๘๙๙
๗๕๙
๒,๒๔๒
๒๖๙
๑๐๓
๗๓๐

สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๑๗๔, “คัด
บอกเมืองนครพนม เรื่องใหชําระเลกสวยเมืองนครพนมและเมืองที่ขึ้นตอเมืองนครพนม.” ; จดหมายเหตุรัชกาลที่
๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๑๘๒/๒, “หนังสือพระยาราชวรานุกูลถึงพระจันทสุริยวงศ เรื่องใหชําระเลก
ขาพระธาตุพนมที่ตกคาง.” ; จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๑๘๒/๓, “หนังสือพระยา
ราชวรานุกูลถึงกรมการเมืองนครพนม เรื่องใหชําระบัญชีเลกขาพระธาตุพนม.”
๘๒
สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๐ (พ.ศ.๒๔๐๑) เลขที่ ๑๔๑/๒,
“จดหมายแจกหนังสือพิมพ เรื่องตั้งแมกองสักเลก ไปสักเลกหัวเมืองลาว จ.ศ.๑๒๒๐-๑๒๒๖.”
๘๓
ธีรชัย บุญมาธรรม, ประวัติศาสตรสังคมอีสานตอนบน พ.ศ.๒๓๑๘-๒๔๕๐, ๑๔๔-๑๔๖.

๑๑๔
อากาศอํานวย
มุกดาหาร
หนองสูง
สกลนทวาป, สกลนคร
กุสุมาลยมณฑล
พรรณานิคม
วานรนิวาส
หนองหาร
เชียงคาน
(รวม)

๑๔๒
๑,๗๗๓
๑๓๗
๒,๕๙๓
๖๐๘
๑๗๙
๑๑๕
๕๔๓
๔๔๘
๑๒,๒๙๑

๓๙๑
๗,๕๑๓
๖๒๘
๖,๕๗๖
๑,๕๕๒
๕๕๗
๓๙๓
๒,๒๘๓
๗๘๐
๓๘,๘๔๘

๒๔๙
๕,๗๔๐
๔๙๑
๓,๙๘๓
๙๔๔
๓๗๘
๒๗๘
๑,๗๔๐
๓๓๒
(๒๖,๕๕๗)

ที่มา : ปรับปรุงจาก สํานักหอสมุดแหงชาติ, หมูจ ดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๑-๑๒๒๖,
เลขที่ ๒๐๒, “บัญชีสักเลกหัวเมืองลาวฝายตะวันออก.”
ราชสํานักสยามมีการประนีประนอมกับเจาเมืองกรมการของแตละเมืองดวยการ
จัดสรร”เลกยก”เพื่อใหเจาเมืองกรมการเรียกเก็บผลประโยชนและใชแรงงานไดเปนสวนตัว๘๔ โดย
ไมเบียดบังจํานวนเลกคงเมืองที่ตองทําหนาที่ผลิตหรือเปนแรงงานและหาสวยสงใหแกเมืองหลวง
แตในทางปฏิบัติแลวนับวาเกิดปญหาความไมชัดเจนและการจัดการอยูมาก
ถึงแมทางการจะ
พยายามเขามาควบคุมแทรกแซงแตอํานาจสวนใหญยังคงอยูที่เจาเมืองกรมการ ผลประโยชนและ
ขอมูลตางๆ ที่ทางการไดรับยังคงผานบรรดาผูปกครองทองถิน่ เหลานี้ ซึ่งสวนมากแลวจะเปนผูน าํ
กลุมหรือวงศตระกูลที่กอตั้งเมืองมาตั้งแตเริ่มแรก ทําใหมีอิทธิพลบารมีมาก
ความสัมพันธของระบบสวยกับการควบคุมกําลังคนกรณีเมืองสกลนคร พบวา เมือง
สกลนครรับผูกผลเรวสวย (หมากแหนง) มีเลกฉกรรจ ๓,๐๐๐ คน ใหผูกสวย ๒,๐๐๐ คน ยกใหเจา
เมืองกรมการ ๑,๐๐๐ คน เลกผูกเรวคนละ ๕ ชั่ง ปหนึง่ เปนผลเรว ๒๐๐ หาบ สวนเลกยกจํานวน
๑,๐๐๐ คนนัน้ เจาเมืองกรมการไดจัดแบงเลกกันดังนี้ เจาเมืองได ๖๐ คน อุปฮาดได ๕๐ คน
ราชวงศได ๔๐ คน ราชบุตรได ๓๐ คน ผูชวยได ๒๐ คน กรมการรองลงไป ๘ ตําแหนง คือ เมือง
๘๔

สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๙ (พ.ศ.๒๔๑๐) เลขที่ ๓๔๔/๒,
“รางตรานยอเจาพระยาภูธราภัยฯ ถึงพระพิไสยสุรเดชเจาเมืองโพนพิไส และพระไชยราชวงศาเจาเมืองชัยบุรี
เรื่องใหแบงทาวเพี้ยและตัวเลก.”

๑๑๕
แสน เมืองจันไดคนละ ๑๕ คน ซาเนตร ซานนทไดคนละ ๑๐ คน เมืองขวา เมืองซายไดคนละ ๘
คน กรมการผูน อยลงไปไดคนละ ๓ คนบาง ๔ คนบาง เลกยกหรือเลกทนายนี้ตองเสียเงินประจําป
ใหกรมการผูนายของตนคนละ ๔ บาทตอป๘๕
นอกจากนีย้ ังมีปญหาเรื่องเลกกองนอกและเลกเขยสูอกี ทีท่ างการไมสามารถทราบ
จํานวนที่แนนอนได และก็เปนปญหาการเรียกเก็บสวยของแตละเมืองดวย มาตรการที่ราชสํานัก
สยามใชแกไขปญหามีทั้งการลดและยกเลิกหนี้สวยที่คงคางของแตละเมือง และการแกกฎระเบียบ
การเรียกเก็บทัง้ กรณีเลกกองนอก เลกเขยสู และเปลี่ยนแปลงจํานวนพิกัดภาษีสวยของเลกแตละ
คน๘๖
ตารางที่ ๔ การแบงผลประโยชนจากเลก (ไพรสวย) ระหวางเจาเมืองกรมการกับราชสํานัก
พ.ศ.๒๓๘๘

เมือง
สกลนคร
กุสุมาลย
เรณูนคร
อาฑมาต
รามราช

พ.ศ.๒๓๙๓

เลก (ไพรสวย)

เลกยก

ราชสํานัก เลก (ไพรสวย)

เลกยก

ราชสํานัก

๓,๑๖๙
๖๗๙
๕๙๕
๒๐๔
๖๕

๒,๑๖๙
๔๒๙
๓๙๕
๑๒๙
๔๐

๑,๐๐๐
๒๕๐
๒๐๐
๗๕
๒๕

๘๖๙
๒๒๙
๒๒๒
๒๓๖
๓๑

๑,๗๒๐
๔๓๐
๔๔๐
๔๗๐
๖๐

๒,๕๘๙
๖๕๙
๖๖๒
๗๐๖
๙๑

ที่มา : สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๙, เลขที่ ๑๕๙, “บัญชีเรวสวย,”
; จดหมายเหตุรัชกาลที่ 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 ยังเปนกฎหมายที่มมี า
ตั้งแตสมัยอาณาจักรลานชาง (ตัง้ แต พ.ศ.๒๑๐๓ เปนตนมา) ซึง่ เปนกฎหมายทีใ่ ชกับสังคมลาน
ชางโดยทัว่ ไป ออกและบังคับใชโดยราชสํานักหรือศูนยกลางของอาณาจักรทัง้ ทีห่ ลวงพระบางและ
ตอมาที่เวียงจันทน รวมถึงที่จาํ ปาศักดิด์ วย ปรากฏหลักฐานกฎหมายเกาของลาวที่ไดรับการ
ปริวรรต ไดแก กฎหมายโพธิสาลราช (โคสาราษฎร) อาณาจักรหลักคํา คองคัดคํา และมนู
ธรรมศาสตร(กฎหมายเกาของลาว) เปนตน แตที่พบและเชื่อวามีใชในเขตแองสกลนคร ไดแก
กฎหมายพิจารณาอาณาจักรและธรรมจักรเทียบกัน และกฎหมายหนองบัวลําภูฉบับบานเหลาหมี
กฎหมายพิจารณาอาณาจักรและธรรมจักรเทียบกัน๘๗ ปริวรรตเปนภาษาไทยปจจุบนั
โดยอาจารยจารุบุตร เรืองสุวรรณ เดิมนั้นภาษาที่ใชนา จะเปนภาษาลาวหรืออักษรตัวธรรม โดยใช
ในพืน้ ที่ตงั้ แตลานนา ลานชางและที่ราบสูงโคราช โดยเฉพาะแถบแองสกลนคร ในชวงสมัยพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๒-๒๔ (อยุธยาตอนกลาง-ตนรัตนโกสินทร) เชื่อวานาจะตราขึ้นในสมัยพระเจาโพธิ
สาลราช (พ.ศ.๒๐๖๓-๒๐๙๐) เมื่อพิจารณาเนื้อหาแลวกฎหมายฉบับนี้มีสาระสําคัญคลายกับ
กฎหมายโคสาราษฎร ซึ่งตราขึ้นในรัชสมัยพระเจาโพธิสาลราช (พ.ศ.๒๐๖๓-๒๐๙๐) และตอมาใน
รัชสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราชซึ่งเปนราชโอรสและไดครองราชยทั้งลานนาและลานชางดวย
พระองคนา จะไดนํากฎหมายดังกลาวมาใชในอาณาจักรลานชางรวมทั้งแองสกลนครดวย
กฎหมายหนองบัวลําภู ฉบับบานเหลาหมี๘๘ ปริวรรตเปนภาษาไทยปจจุบันโดย
ร.ต.ต.สุวรรณ นันทจักร จารดวยอักษรไทนอย ภาษาลาว เชื่อวานาจะตราขึ้นภายหลัง พ.ศ.๒๓๒๒
มาแลว และใชในเขตพื้นที่อสี านตอนบนหรือเมืองแถบแองสกลนคร ชวงเวลาที่นาํ ใชกฎหมายนี้อยู
ในชวง พ.ศ.๒๓๒๒-รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว หรือชวงที่สยามเริ่มเขามามี
อํานาจในหัวเมืองลาวบริเวณดังกลาวนี้ กฎหมายฉบับนี้พบที่บานเหลาหมี ตําบลเหลาหมี อําเภอ
ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ชาวบานแถบนี้มีประวัตวิ าอพยพมาจากเมืองหนองบัวลําภู เชื่อวา
นาจะไดนํากฎหมายนีม้ าดวย จึงเรียกวา”กฎหมายหนองบัวลําภู”
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), ๑๑๒.

๑๑๗
ถึงแมวา กฎหมายนี้จะเชื่อวานํามาจากเมืองหนองบัวลําภูซึ่งเปนกลุมของพระวอพระ
ตาที่แยกตัวออกมาจากราชสํานักเวียงจันทนก็ตาม แตจากเนื้อหาแลวกฎหมายฉบับนี้นา จะไดทํา
ขึ้นภายหลังทีส่ ยามเขามามีอิทธิพลในที่ราบสูงโคราชและหัวเมืองลานชางแลว ตั้งแต พ.ศ.๒๓๒๒
เพราะมีเนื้อหาหลายสวนทีค่ ลายกับกฎหมายตราสามดวง เชื่อวานาจะไดคัดลอกและดังแปลงมา
จากกฎหมายตราสามดวงของสยาม โดยเฉพาะพระอัยการเบ็ดเสร็จ วาดวยบทลงโทษผูกระทํา
ความผิด เชน ขับเกวียนไปเหยียบขาวกราที่เปนตนเปนรวงแลว ถูกปรับเปนวัวหรือควาย ๑ ตัว กับ
เงินเทาคาเกวียน ๑ เลม เปนตน
จะเห็นไดวา กฎหมายทีพ่ บและเชื่อวามีใชในแองสกลนครในชวงตนรัตนโกสินทร มี
พื้นฐานมาจากกฎหมายของลานชาง และไดมีอิทธิพลของกฎหมายจากสยาม-กฎหมายตราสาม
ดวงเขามาแทรกดวย ดังเห็นไดจากกฎหมายหนองบัวลําภูฉบับบานเหลาหมี ทัง้ นีเ้ พราะอาณาจักร
ลานชางไดตกเปนประเทศราชของสยาม ตั้งแต พ.ศ.๒๓๒๒ เปนตนมา และภายหลัง พ.ศ.๒๓๗๑
เชื่อวานาจะยังคงใชกฎหมายดังกลาวนี้ในหัวเมืองลาวตอมาอีกจนถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ควบคูกับการปกครองของเมืองในระบบอาญาสี่ อยางไรก็ตามใน
ระหวางนั้นราชสํานักสยามไดพยายามเขามาเปลี่ยนแปลงกฎหมายและจารีตใหเปนแบบสยาม
มากขึ้น จะเห็นไดจากการพยายามปรับฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ซึ่งเปนธรรมเนียมลานชางใหเปน ฮีต ๑๒
คอง ๒๔๘๙ เปนกฎหมายที่ตราขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั
ระยะเวลาตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖ การเมืองและสังคมของเมืองในแองสกลนครมี
ความสัมพันธกัน เพราะมูลเหตุของการเกิดชุมชนและพัฒนาเปนเมืองมาจากเงื่อนไขทางการเมือง
และเศรษฐกิจเปนสําคัญ เมืองคือการใชอํานาจทางการเมืองการปกครองควบคุมกําลังคนในพืน้ ที่
แหลงทรัพยากรเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ทําใหสังคมของเมืองในชวงนี้อิงอยูกับการเมือง ซึ่ง
เปนสถานการณทางการเมืองและสภาพสังคมของเมืองหลังจากราชสํานักเวียงจันทนซึ่งเปน
ศูนยกลางของกลุมเมืองบริเวณนี้ลมสลาย และเปนระยะกอนที่จะถูกจัดการปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาลซึง่ นําไปสูการเปนสวนหนึ่งของรัฐอาณาจักรสยาม
ชุมชนหมูบา นที่เกิดขึ้นจากการอพยพของผูคนจํานวนมากเขามาในชวงเริ่มแรก
ภายหลังสงครามเจาอนุวงศ ไดกระจายตัวตั้งถิน่ ฐานตามทําเลที่เหมาะสมตามแหลงทรัพยากรใน
พื้นที่ เมื่อมีผูคนมากขึ้นและเริ่มทําการผลิตจึงไดรับการแตงตั้งยกสถานภาพขึน้ เปนเมืองในเวลา
๘๙

อรรถ นันทจักร. “กฎหมายอีสานกับการเปลี่ยนแปลงตามจารีตและประเพณีนิยมราชสํานัก
กรุงเทพฯ,” ศิลปวัฒนธรรม ๗, ๕ (มีนาคม, ๒๕๒๙) : ๗๑-๗๗.

๑๑๘
ตอมา โดยการรับรองจากราชสํานักสยามทําใหเจาเมืองกรมการมีอาํ นาจในการควบคุมผูคนและ
พื้นที่แหลงทรัพยากรสําหรับการผลิตของเมืองและสงเปนสวยแกราชสํานัก
ขณะเดียวกันก็มี
ความสัมพันธกับเมืองใหญและเมืองใกลเคียงในพื้นที่ดว ย โดยรวมตัวกันเปนกลุม เมือง ตอมาได
ขยายตัวเติบโตขึ้นตามลําดับ แตละเมืองมีอํานาจตอรองมากขึ้นทั้งกับสวนกลางและกับราชสํานัก
เพราะจํานวนประชากรทีเ่ พิม่ ขึ้นและความสามารถในการสงสวย
สวนเมืองที่ตั้งขึ้นกอนสงครามเจาอนุวงศ สวนใหญเปนเมืองทีม่ ีมาตัง้ แตสมัยลานชาง
แลว ไดแก เมืองนครพนม เมืองสกลนคร เมืองมุกดาหาร และเมืองหนองหาน ในชวงหลังสงคราม
นี้ไดฟนตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อชุมชนที่เกิดใหมไดรับการยกสถานภาพขึน้ เปนเมืองบรรดาเมือง
เกาเหลานี้ไดกลายเปนเมืองศูนยกลางหรือเมืองหลักของกลุมเมืองที่เกิดใหม มีความสัมพันธกัน
แบบเมืองใหญกับเมืองเล็กหรือเมืองศูนยกลางกับเมืองบริวาร
เมื่อเมืองในพืน้ ที่แองสกลนคร
ขยายตัวเติบโตเมืองศูนยกลางเหลานี้ซงึ่ เปนทัง้ ตลาดและมีศาสนสถานสําคัญประจําเมือง ไดมี
บทบาทเปนศูนยกลางของการเมืองการปกครองและสังคมของกลุมเมืองดวย
การเมืองและสังคมของเมืองเปนการควบคุมผูคนและเกี่ยวของกับเปาหมายทาง
เศรษฐกิจ มีการคํานวณผลผลิตหรือรายไดจากจํานวนไพรสวยหรือเลก การใชอาํ นาจทางการเมือง
การปกครองในการเกณฑแรงงานเพื่อทําการผลิตหรือเปนกําลังคนของเจาเมืองกรมการหรือราช
สํานัก ในบทตอไปจะไดกลาวถึงเศรษฐกิจของเมืองในแองสกลนครในระหวาง พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖
ซึ่งมีความสัมพันธกับการเมืองและสังคมของเมืองจากทีก่ ลาวแลวในบทนี้ดว ย

บทที่ ๔
เศรษฐกิจของเมืองในแองสกลนคร พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖
เศรษฐกิจของเมืองในแองสกลนคร ตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖ มีการฟนตัวและ
พัฒนาเปลีย่ นแปลงตามลําดับ ในชวงเริ่มแรกที่มีผูคนอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มจํานวนประชากร
หลังจากที่ถูกกวาดตอนออกไปจากสภาวะสงคราม ทําใหเมืองตางๆ เริ่มมีแรงงานหรือกําลังคนอีก
ครั้ง เมื่อผูคนเหลานัน้ ตั้งหลักแหลงเกิดเปนชุมชนและไดรับการยกสถานะขึ้นเปนเมืองโดยผูกพัน
กับราชสํานักสยามผานระบบสวย ทําใหมีการกระจายตัวของเมืองออกไปควบคุมแหลงทรัพยากร
เพื่อจัดหาสิ่งของสงเปนสวย ทั้งของปา เขาหนังสัตว ผลเรว และการรอนทองตามแหลงน้ํา ตอมา
เมื่อมีการขยายตัวของเศรษฐกิจแบบตลาด ตั้งแต ทศวรรษ ๒๓๙๐ เปนตนมา๑ ความตองการ
สิ่งของสวยที่เปลี่ยนไปจากสิ่งของทีห่ าไดจากแหลงธรรมชาติหรือประเภทของปามาเปนสิ่งของที่
ตองใชแรงงานในกระบวนการหรือกิจกรรมการผลิต๒ เปนปจจัยกระตุนใหมกี ารทําเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนมากขึ้น
สงผลใหเมืองขยายตัวและเติบโต
ในขณะเดียวกันการ
แลกเปลี่ยนและการคาของเมืองในแองสกลนครไดกลับมาหมุนเวียนอีกครั้ง ทัง้ การติดตอกับสยาม
หรือลุมแมนา้ํ เจาพระยาและกับเขตอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศส
สภาพเศรษฐกิจของเมืองหลังสงครามเจาอนุวงศ
สภาวะสงครามสงผลตอเศรษฐกิจของเมืองในแองสกลนคร ทั้งสงครามเจาอนุวงศ
(พ.ศ.๒๓๖๙-๒๓๗๐) และสงครามระหวางสยามกับเวียดนามที่มีระยะเวลาตอมาอีกกวาทศวรรษ
(พ.ศ.๒๓๗๖-๒๓๙๐)๓ กิจกรรมการผลิตของชาวเมืองตองหยุดไปเพราะประชาชนถูกกวาดตอน
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).

๑๑๙

๑๒๐
เปนเชลยหรือตองถูกเกณฑเปนทหาร การแลกเปลี่ยนและการคาขายที่เคยคึกคักในสมัยลานชาง
ตองซบเซาลงเพราะความขัดแยงทางการเมือง ผูคนตางแตกหนีภัยสงครามหลบซอนตามปาเขา
โดยเฉพาะตามหัวเมืองทางฝงซายแมนา้ํ โขงฟากตะวันออกที่ติดตอกับเขตแดนเวียดนาม๔
ความสงบภายหลังสภาวะสงครามทําใหเศรษฐกิจของเมืองเริ่มกลับมาฟน ตัวอีกครั้ง
ทั้งการผลิตและการคาขาย ซึ่งเมืองในแองสกลนครเคยเปนแหลงผลิตที่สําคัญและเปนบริเวณทีม่ ี
การแลกเปลี่ยนและการคาขายมาตั้งแตสมัยอาณาจักรลานชาง (ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๑๒๒)๕ อยางไรก็ตาม การหมุนเวียนของสินคายังมีมาอยางตอเนือ่ งแมจะมีสภาวะซบเซาจาก
สงครามในบางชวงเวลาโดยบทบาทของกลุมพอคาในลุมแมน้ําโขงตอนบนและจีนตอนลาง ไดแก
กุลาหรือตองสู จีนฮอ เวียดนามหรือชาวพื้นเมืองลานนาและลานชางเอง การติดตอดังกลาวใช
เสนทางคมนาคมที่มีพนื้ ฐานมาตั้งแตยุคการคารุงเรือง สวนกิจกรรมการผลิตเมื่อมีการอพยพผูคน
เขามาตั้งถิ่นฐานทําใหการผลิตในพื้นทีฟ่ นตัวอีกครั้ง
การตั้งชุมชนขึ้นในเวลานี้คือการเขามา
ครอบครองแหลงทรัพยากรดวยกําลังคนนัน่ เอง
ในชวงแรกนี้มชี ุมชนเกิดขึ้นหนาแนนในบริเวณลุมแมนา้ํ สงคราม รอบๆ หนองหารและ
ริมฝงขวาของแมน้ําโขง ชวงเวลาของการตั้งหลักแหลงเปนระยะของการหาอยูหากิน คือ หาของปา
ลาสัตว รอนทอง ตามแหลงทรัพยากรตางๆ เพราะผูค นเพิง่ เขามาอยูใหมการตั้งชุมชนหรือการ
ครอบครองพื้นทีย่ ังไมมีความแนนอนหรือมีหลักประกันจนกวาจะไดรบั การยกสถานภาพขึน้ เปน
เมือง จึงจะมีการกําหนดเขตแดนของเมืองซึ่งประกอบดวยบริเวณที่ตั้งชุมชนอยูอาศัยและแหลงทํา
มาหากิน
ระยะหลังสงครามเจาอนุวงศเปนชวงของการหาอยูห ากิน
แสวงหาของปาและ
รอนทองตามแหลงน้ําเพื่อสงเปนสวยแกราชสํานัก ดังเชน ใน พ.ศ.๒๓๗๓ เมืองในแองสกลนครซึง่
ถือเปนเมืองในเขตหัวเมืองลาวตะวันออก มีหลายเมืองที่สง สวยทองคํา หรือเมื่อรอนทองไมไดผลก็
จัดหาของปาอยางผลเรวสงเปนสวยแทน
แสดงใหเห็นถึงวิถีการผลิตของผูคนของเมืองในแอง
สกลนครไดในระยะเริ่มแรกการตั้งถิน่ ฐานนี้ ดังตารางที่ ๕

๔

สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๐ (พ.ศ.๒๓๘๑) เลขที่ ๙, “ราง
สารตราเจาพระยาจักรีฯ ถึงกรมการเมืองนครพนม เรื่องครอบครัวเมืองฟากโขงตะวันออก.”
๕
โยซิยูกิ มาซูฮารา, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวลานชาง สมัยคริสตศตวรรษที่
๑๔-๑๗, ๑๑๑-๑๖๕.

๑๒๑
ตารางที่ ๕ บัญชีทองคําสวยหัวเมืองลาวตะวันออก พ.ศ.๒๓๗๓
เมือง
หนองคาย
หนองหาน
นครพนม
ทาอุเทน
ไชยบุรี
พรรณนา

จํานวนเลกสวย
๔๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๑๕๐
๑๐๐
๔๐

จํานวนสวยทองคําตอป
ทองคํา ๒ ชัง่ ๑๐ ตําลึง
ทองคํา ๑ ชั่ง ๑๑ ตําลึง ๑ บาท และเงิน ๒๕ ชั่ง
ทองคํา ๒ ชัง่ ๑๐ ตําลึง
ทองคํา ๑๘ ตําลึง ๓ บาท
ทองคํา ๑๒ ตําลึง ๒ บาท
ทองคํา ๕ ตําลึง

ที่มา : สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๑๙๒ (พ.ศ.๒๓๗๓) เลขที่ ๑๐,
“บัญชีเรื่องทองคําสวยและเกณฑรอน.”
หมายเหตุ : อัตรา ๘ คนตอทองคํา ๑ ตําลึง, และใน พ.ศ.๒๓๗๓ เมืองนครพนมรอนทองไมไดผล
ขอสงเปนเรวแทน ๑๕๐ หาบ เมืองไชยบุรี ขอสงเปนเรวแทน ปละ ๖๐ หาบ.
การเลือกสถานที่ตงั้ ถิน่ ฐานตอนแรกผูนําจะพาครอบครัวตั้งทีพ่ ักชั่วคราว หลังจากนั้น
จะกระจายกลุม ผูอพยพออกไปสํารวจทําเลตั้งชุมชนที่เหมาะสม เชน กลุมโยยจากเมืองหอมทาวที่
แตยัง
สํารวจพบวาบริเวณบานเดื่อซึ่งอยูใกลแมนา้ํ สงครามเปนพื้นที่เหมาะแกการตั้งชุมชน
ตองการพืน้ ทีท่ ี่ดีกวาเพื่อทําการเพาะปลูก จึงเคลื่อนยายกลุมตอไปทางทิศตะวันตกจนถึงบริเวณ
ลําน้าํ ยามซึ่งเปนสาขาของแมน้ําสงคราม มีนา้ํ ไหลตลอดปเหมาะสมกับการทําเกษตรจึงทําการ
แผวถางผืนปาสํารวจขุดบอน้ําและตั้งชุมชนขึ้นเรียกวาบานมวงริมน้าํ ยาม๖ เมื่อชุมชนนี้มีผูคนมาก
ขึ้นและมีทาํ เลเหมาะแกการผลิต ดังนัน้ พระสุนทรราชวงศา เจาเมืองยโสธรที่มีอาํ นาจดูแลเขตเมือง
นครพนม สกลนคร ในชวงแรก (พ.ศ.๒๓๗๑-๒๓๙๗) จึงไดรองขอไปยังกรุงเทพฯ ใหตั้งชุมชนริมน้ํา
ยามเปนเมืองอากาศอํานวย และตอมากลุม โยยนี้ไดขยายตัวแยกไปตั้งเปนเมืองสวางแดนดิน และ
วานรนิวาส

๖

สุรัตน วรางครัตน, ประวัติศาสตรสกลนคร (สกลนคร : ภาควิชาประวัติศาสตร วิทยาลัยครู
สกลนคร, ๒๕๓๗), ๔๔-๔๕.

๑๒๒
สภาพเศรษฐกิจของเมืองในแองสกลนครหลังสงครามเจาอนุวงศ เปนสภาพการณ
ในชวงของการอพยพและการตั้งถิน่ ฐานใหม ชุมชนตางๆ ยังไมไดรับการแตงตั้งเปนเมืองตอง
สัมพันธพงึ่ พิงกับเมืองใหญหรือเมืองเกาที่มีอยูในพืน้ ทีม่ ากอน แตเปนชวงระยะเวลาไมนานนัก
เพราะเมื่อตั้งถิน่ ฐานเปนชุมชนแลวผูน ําของกลุมจะรองขอไปยังราชสํานักใหยกสถานภาพชุมชน
ขึ้นเปนเมือง ทําใหมีอํานาจในการควบคุมกําลังคนและแหลงทรัพยากร และดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของเมืองไดตอไป
เศรษฐกิจกับการรับรองสถานภาพความเปนเมือง
ชุมชนที่เกิดขึน้ ใหมในพืน้ ทีแ่ องสกลนคร เปนการรวบรวมผูคนใหอาศัยอยูรวมกันโดย
ตั้งถิ่นฐานตามทําเลหรือแหลงทรัพยากรเพื่อทําการผลิต การรับรองสถานภาพความเปนเมืองหรือ
การยกสถานะจากชุมชนหมูบ านขึน้ เปนเมือง
จึงมีความสัมพันธกับกําลังคนหรือแรงงานและ
ผลผลิตในรูปของสวย ความสามารถในการตอบสนองอุปสงคดังกลาวทําใหไดการรับรองจากราช
สํานักสยาม และเมื่อชุมชนไดเปนเมืองแลวจะมีขอบเขตอํานาจในการจัดการแหลงทรัพยากรและ
ควบคุมผูคนซึง่ เปนแรงงานในการผลิตที่ชดั เจน ไดรับการยอมรับจากชุมชนหรือเมืองอื่นๆ ใน
บริเวณใกลเคียง ดังนัน้ สถานภาพความเปนเมืองของชุมชนที่เกิดใหมในแองสกลนครในเวลานี้จึง
อยูบนเงื่อนไขความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับราชสํานักสยามเปนสําคัญ
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของเมือง
เมื่อเมืองที่เกิดขึ้นในชวงนี้ (ทศวรรษ ๒๓๗๐-๒๔๒๐) เปนหนวยของการควบคุมผูค น
ดังนั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเมืองจึง
ใหตั้งถิน่ ฐานอยูตามแหลงทรัพยากรเพื่อทําการผลิต
ประกอบดวยกําลังคนหรือแรงงานและแหลงทรัพยากรหรือพื้นที่สาํ หรับเกษตรกรรม
การเพิม่
ผลผลิตทําไดโดยการเพิม่ ประชากรและขยายพืน้ ที่เพาะปลูก
หมายถึงแรงงานในการผลิตและ
จํานวนคนสําหรับหาสิ่งของสวยจากแหลงธรรมชาติดวย
กําลังคนซึ่งเปนสวนสําคัญทีส่ ุดของพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเมือง เปนสิ่งที่ราชสํานัก
สยามใหความสําคัญและสนับสนุนใหบรรดาเจาเมืองกรมการของเมืองใหญในแองสกลนคร
ออกไปเกลี้ยกลอมใหอพยพเขามาอาศัยอยูหรือสรางบานแปงเมืองอีกครั้ง หลังจากทีห่ ลบหนีการ

๑๒๓
กวาดตอนไปซอนในเขตปาดง การเคลื่อนยายเขามานัน้ มาเปนกลุมหรือเปน”ครัว”๗ โดยมีนายบาน
หรือหัวหนากลุมเปนผูน ํา ดังเชนกรณีของพระสุนทรราชวงศาที่สนับสนุนใหชุมชนริมน้ํายามไดรับ
แตงตั้งเปนเมือง เมื่อแรกตัง้ เมืองนัน้ มี พระสงฆ สามเณร ชรา พิการ ๑๐๙ คน ทาวเพีย้ ๑๐๙
ฉกรรจ ๒๔๐ คน รวมหญิงชายใหญนอ ยทั้งหมด ๒๓๓๙ คน ชุมชนนี้มีทาํ เลกวางขวางที่นา
บริบูรณอยูระหวางเมืองไชยบุรี ทาง ๓ คืน เมืองทาอุเทน ทาง ๓ คืน เมืองสกลนครตอไปเมือง
นครพนม ทาง ๔ คืน๘ ครอบคลุมบริเวณลําน้าํ ยามสาขาของแมนา้ํ สงครามที่มีความเหมาะสมตอ
การเกษตรกรรม
กําลังคนหรือจํานวนเลกของแตละเมืองเปนสิ่งที่ราชสํานักสยามใหความสําคัญและ
สนใจเพราะจะสัมพันธกับจํานวนสวยที่จะไดรับในแตละเมือง
ดวยวิธีการคิดพิกัดอัตราสวย
กลาวคือเลกของเมืองหนึ่งๆ จะมีเลกยกไวใชสอยสําหรับเจาเมืองกรมการและยกเวนไมตองถูก
เกณฑสว ย 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 ใหคิดสวยจากจํานวนคนในเมืองที่เหลืออยู คือ
คิดจากเลกสมสกรรสองสวน(ที่เหลือ) เชน คิดสวยเรวอัตรา ๑๐ คนตอหาบ ถาสงเปนเงินแทนสวย
ก็จะคิดหาบละ ๕ ตําลึง ดังนัน้ เมื่อแตละเมืองมีจาํ นวนเลกเพิม่ ขึ้นทางราชสํานักจะเรียกรอง
จํานวนสวยเพิม่ ตามดวย และพยายามเขามาตรวจสอบจํานวนกําลังคนของเมืองในแองสกลนคร

๗

สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๐ (พ.ศ.๒๓๘๑) เลขที่ ๙, “ราง
สารตราเจาพระยาจักรีฯ ถึงกรมการเมืองนครพนม เรื่องครัวเมืองฟากโขงตะวันออก.” ; สํานักหอสมุดแหงชาติ,
จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๕ (พ.ศ.๒๓๘๖) เลขที่ ๖๖, “สารตราเจาพระยาจักรีฯ เรื่องทาวโคตรเมืองวัง
อาสาพาครอบครัวมาอยูแขวงเมืองสกลนคร.”
๘
สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๓๑,
“สารตราถึงเมืองนครพนม เรื่องตั้งเมืองอากาศอํานวย.”
๙
สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๓๐ (พ.ศ.๒๔๑๑) เลขที่ ๑๔๗, “ราง
สารตราตอบเจาพระยาจักรีฯ ถึงเจาเมืองสกลนครและกรมการ เรื่องตอบรับเงินแทนผลเรว.”

๑๒๔
อยูเสมอ เชน การสักเลกครัง้ ใหญใน พ.ศ.๒๔๐๒-๒๔๐๗๑๐ ทีท่ ําใหราชสํานักทราบจํานวนคนของ
แตละเมืองวาเพิ่มขึ้นมาก และนําไปสูการกําหนดอัตราของสวยครั้งใหมเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๐ เปนตน
นอกจากเรื่องกําลังคนทีเ่ ปนพื้นฐานสําคัญทางเศรษฐกิจของเมืองแลว เรื่องเขตแดน
ของเมืองหรืออํานาจในการควบครองพืน้ ที่ตามแหลงทรัพยากรของเมืองมีความสําคัญดวย เมือ่ ตั้ง
เมืองขึ้นใหมทางราชสํานักจะมีใบบอกหรือสารตราขึ้นมาแจงใหเมืองขางเคียงแบงปนเขตแดน
ใหแกเมืองที่ไดรับการแตงตั้งใหม หรือแจงใหเมืองใหญที่เปนเมืองศูนยกลางจัดพื้นที่ใหแกเมือง
บริวารที่เกิดใหมนนั้ ดังเชน กรณีของเมืองสกลนครที่มเี ขตแดนในสารตราตั้งวา...
...ขางเหนือตั้งแตปากน้ํายามขางเหนือไปบานผาขาวพันนาขึ้นไปปลายน้ํา
สงคราม ขางใตตั้งแตปากหวยศีรษะแรด (หัวแฮด) ขางเหนือไปจรดปลายน้ําสงคราม ขาง
ตะวันออกเฉียงใตตั้งแตปลายน้ําก่ํามาบานหนองเหียน บานจารเพ็ญตอกับบานนครหลวง
เปนเขตแดนเมืองมุกดาหาร ฟากน้ําก่ําตะวันออก บานนาแก บานเชียงสือ เปนเขตแดนเมือง
สกลนครตอกับเมืองนครพนม...๑๑

เมื่อมีกลุมโยยเขามาตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนริมน้ํายามสาขาของแมนา้ํ สงคราม ซึ่งตอม
ไดยกขึ้นเปนเมืองอากาศอํานวยและเมืองวานรนิวาส
บริเวณดังกลาวอยูในเขตแดนของเมือง
สกลนคร ดังขอความในสารตราวา...
...ไดจัดแจงแบงปนเขตแดนเมืองสกลนครขางตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแตบาน
นามนมาบานกุดสะมาลย บอสระอือ บานบาตร ตัดไปริมฝง(น้ํา)อูนขางเหนือ ตั้งแตปากน้ํา
ยามขางเหนือไปบานพระหัวพันนาขึ้นไปปลายน้ําหวยสงครามขางใต
เปนเขตแดนเมือง
สกลนคร...๑๒

เขตแดนของเมืองนี้เปนเรื่องของผลประโยชนในการครอบครองแหลงทรัพยากร ทั้ง
พื้นที่เพาะปลูก แหลงน้าํ รอนทอง และปาเรว เปนตน และมักมีปญ
 หาความขัดแยงเรื่องเขตแดน
ระหวางเมืองในการแยงชิงแหลงทรัพยากรนี้ โดยเฉพาะระหวางเมืองใหญที่เปนเมืองศูนยกลาง
๑๐

ดูรายละเอียดจํานวนเลกที่สํารวจในระหวาง พ.ศ.๒๔๐๒-๒๔๐๗ ไดในตารางที่ ๓ ในบทที่ ๓.
สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๐ (พ.ศ.๒๓๘๑) เลขที่ ๑๐,
“สารตราตั้งเมืองสกลนคร.”
๑๒
เรื่องเดียวกัน.
๑๑

๑๒๕
ของกลุมเมืองเพราะถือวามีอิทธิพลในพืน้ ที่สูง อาทิ ระหวางเมืองสกลนครกับเมืองหนองหาน
นอกจากปญหาวาเมืองวาริชภูมิจะขึ้นกับเมืองใดแลว ยังมีปญหาเรือ่ งเขตแดนและแยงชิงปาสีผงึ้
และเรวซึ่งเปนผืนปาแถบลุม น้ําสงคราม๑๓ ปญหาระหวางสองเมืองนีย้ ดึ เยื้อมายาวนานและไดรับ
การแกไขเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๕ ลวงมาแลว โดยกรมหมื่นประจักษศิลปาคมขาหลวงฯ ทีป่ ระทับอยูเมือง
หนองคายไดจดั แบงเขตแดนของเมืองใหม ดังนี้
,,,แตปากน้ํายามขางเหนือไปตามลําหวยสงครามตลอดปลายน้ําขางใตเปน
เขตเมืองสกลนคร ตั้งแตปากหวยศีศะแรดขางเหนือไปจนปลายน้ําหวยสงครามขางเหนือเปน
เขตแดนเมืองหนองหาน
แตสําหรับหวยสงครามฝงตะวันออกใหคงเปนเขตแดนเมือง
สกลนคร ลําหวยสงครามฝงตะวันตกเปนเขตแดนเมืองหนองหาน คนละฟากฝงใหเปนที่แลว
กัน...๑๔

เมื่อมีกําลังคนมากแลวยื่นขอตอราชสํานักจะไดรับการยกสถานภาพเปนเมือง เมื่อได
เปนเมืองแลวจะมีอํานาจควบคุมผูคนและครอบครองพื้นที่แหลงทรัพยากร และสามารถมีผลผลิต
ใหตนเองและเมืองหลวงได ปญหาที่เกิดขึน้ เปนความขัดแยงเรื่องผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เปน
พื้นฐานของเมืองนัน่ เอง และเมื่อเวลาตอมาสถานการณทางเศรษฐกิจและการเมืองเปลี่ยนไปทํา
ใหเมืองขยายตัวและเติบโตตามลําดับ
เศรษฐกิจกับการขยายตัวและเติบโตของเมือง
เมืองในแองสกลนครสามารถเกิดขึ้นและฟน ตัวได เนื่องจากมูลเหตุทางเศรษฐกิจเปน
สําคัญดังไดกลาวมาแลว ดังนัน้ ปจจัยทางเศรษฐกิจจึงสงผลตอการขยายตัวของเมือง โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจที่สัมพันธกับสวนกลางสยามซึง่ เปนปจจัยหลักทําใหเมืองในแองสกลนครขยายตัวและ
เติบโต เพราะความตองการสวยทีเ่ พิ่มจํานวนมากขึน้ และมีการเปลีย่ นแปลงประเภทของสิ่งของใน
เวลาตอมาจนถึงมีการเรียกเก็บเงินแทนสวยหรือความตองการควายจํานวนมาก๑๕ ความตองการ
หรืออุปสงคดังกลาวมีสวนกระตุนใหเศรษฐกิจของเมืองขยายตัวทัง้ การผลิตและการหมุนเวียนของ
๑๓

สุรัตน วรางครัตน, ประวัติศาสตรสกลนคร, ๓๔.
สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ, ใบบอกพระยาสุริยเดชฯ. วันที่ ๒๕ เมษายน ร.ศ.๑๑๑ (พ.ศ.
๒๔๓๕) อางถึงใน เรื่องเดียวกัน, ๓๕.
๑๕
ธีรชัย บุญมาธรรม, ประวัติศาสตรสังคมอีสานตอนบน พ.ศ.๒๓๑๘-๒๔๕๐, ๑๒๔-๑๒๙.
๑๔

๑๒๖
สินคา เมืองตางๆ ในพืน้ ที่เติบโตขึ้นทั้งเมืองทีเ่ ปนชุมชนในพื้นที่แหลงทรัพยากรหรือพื้นที่ตอนใน
เชน กลุมเมืองสกลนครและกลุมเมืองหนองหาน และเมืองที่เปนชุมชนทางการคาหรือเปนตลาดซึง่
ตั้งอยูตามทําเลการคาและการคมนาคม ไดแก เมืองกลุม เมืองตามริมฝงลําน้ําโขง
ในขณะเดียวกันการเติบโตและขยายตัวของเมืองในเวลานี้นอกจากความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจกับราชสํานักสยามแลว การติดตอกับเขตอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศสในภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขงก็มีสวนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวดวย ซึง่ การติดตอนี้อาศัยพื้นฐานเครือขาย
ความสัมพันธที่มีมาแลวในอดีต กลาวไดวาตั้งแต ทศวรรษ ๒๓๙๐ เปนตนมาเมืองในแองสกลนคร
อยูทามกลางกระแสของวิถเี ศรษฐกิจแบบตลาดที่กาํ ลังขยายตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ทั้งเขตอาณานิคมและสยามที่ลงนามในสนธิสัญญาทางการคากับประเทศตะวันตกหลายประเทศ
๑๖
ถึงแมกลุม เมืองในแองสกลนครจะอยูบริเวณพืน้ ทีต่ อนในเขตภาคพื้นทวีปแตไดรับผลกระทบ
จากความเปลีย่ นแปลงนัน้ ดวย อยางนอยสงผลในดานการขยายตัวและเติบโตของเมือง
การขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในพื้นที่แองสกลนคร
เศรษฐกิจภายในพืน้ ที่แองสกลนครหมายรวมถึง ลักษณะทางเศรษฐกิจภายในของแต
ละเมือง การเชื่อมโยงระหวางเมืองกับพืน้ ที่แวดลอมหรือเขตชนบทของเมือง และความสัมพันธ
ระหวางเมืองกับเมืองหรือในระหวางกลุมเมือง พิจารณาถึงรายไดของเมือง การจัดการ ความ
เคลื่อนไหวและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ เปนตน
เมืองในแองสกลนครชวงเวลานี้สว นใหญแลวเปนเมืองที่ตั้งขึ้นใหม แมเมืองที่สบื ทอด
มาตั้งแตกอน พ.ศ.๒๓๗๑ ประชากรสวนมากก็เปนผูคนกลุม ใหมที่เพิ่งอพยพเขามาตั้งถิ่นฐาน
นับวาเปนชวงเวลาของการเริ่มตนตั้งหลักแหลง และเงื่อนไขสําคัญของการเกิดเมืองก็คือมูลเหตุ
ทางการเมืองการปกครองและสถานการณสงคราม ทั้งสงครามเจาอนุวงศและสงครามเวียดนามสยาม ดังนัน้ สภาพเศรษฐกิจของเมืองจึงตองผูกพันอยูก ับโครงสรางทางการเมืองการปกครองเปน
หลัก กลาวคือ ประชากรของแตละเมืองจะถูกแบงออกเปนกองตามระบบอาญาสี่ ไดแก กองเจา
เมือง กองอุปฮาด กองราชวงศและกองราชบุตร รายไดของเมืองจึงตกเปนของผูปกครองเมือง
แรงงานและผลผลิตทั้งที่เปนผลิตผลทางการเกษตร หัตถกรรม และสิ่งของสวยที่หาไดจากแหลง
๑๖

(๑๒).

ชาญวิทย เกษตรศิริ และกัณฐิกา ศรีอุดม, บรรณาธิการ, ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม ๒,

๑๒๗
ทรัพยากรตางๆ จึงตองสัมพันธกับโครงสรางทางการเมือง การควบคุมผูคนของคณะอาญาสี่เปน
การควบคุมผลประโยชนหรือรายไดที่แตละเมืองจะไดรับและสําหรับจัดสงใหเมืองหลวง
อยางไรก็ตาม นัน่ เปนเพียงรายไดที่เกิดจากประชาชนทีอ่ ยูในสังกัดของแตละเมือง ทั้ง
แรงงานและผลผลิตซึ่งถือเปนรายไดหลักของเมืองในชวงเวลาเริ่มตน
แตเวลาตอมาเมื่อเมือง
ขยายตัวมีการแลกเปลี่ยนและการคาขายภายในเมือง ซึ่งสวนใหญเปนบทบาทของชาวจีนและชาว
เวียดนามที่เขามาตัง้ ถิน่ ฐานตั้งรานคาขายในตัวเมือง อยางเชนทีเ่ มืองหนองคายและนครพนม๑๗
การแลกเปลี่ยนและการคาขายนี้ไดขยายตัวมากขึ้นเปนลําดับนับ ตั้งแตเกิดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบทางเศรษฐกิจของสยามภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริ่ง เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๘
เปนตนมา และเปนเหตุผลหนึ่งที่ทาํ ใหเมืองในแองสกลนครเติบโตขึ้น
นอกจากนีย้ ังมีกลุมคนที่เปนแรงงานผลิตใหแกศาสนสถาน
ซึ่งมีความสําคัญตอ
เศรษฐกิจของเมืองดวย ไดแก ขาโอกาส เลกวัด หรือขาพระโยมสงฆ บรรดาผูปกครองกัลปนาไวแก
พระธาตุเจดียโ ดยเฉพาะที่พระธาตุพนม พระธาตุเชิงชุม และพระธาตุศรีสองรัก๑๘ บริเวณที่เปนเขต
วัดหรือศาสนสถานจะมีที่ดนิ ที่ใชเปนแหลงผลิตได คือ นาจังหัน ผลผลิตจะตกเปนของวัดหรือศา
สนสถานฝายบานเมืองจะบังเบียดไมได ทัง้ นี้รวมถึงแรงงานของขาวัดดวย ในชวงเวลาหลัง
สงครามเจาอนุวงศ ถึงแมขาวัดตางๆ ที่กษัตริยลา นชางไดกัลปนาและจารึกคําสาปแชงไวจะถูก
กวาดตอนออกไปหัวเมืองชัน้ ในของสยามพรอมกับเชลยศึกอื่นๆ๑๙ แตมีหลักฐานวายังคงมีขา วัด
หลงเหลือไวสว นหนึง่ ไวคอยเฝาพระธาตุอยูบาง
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 เรื่องสงครัวเมืองพวน เมืองเวียงจันทน.”

๑๒๘
เมืองทีเ่ กิดขึ้นมีพื้นฐานมาจากหมูบาน๒๐ ดังนั้นจึงปรากฏวามีหลายเมืองที่ประกอบไป
ดวยหมูบานไมกี่แหงหรือในบางเมืองมีบา นเรือนราษฎรไมกี่หลังคาเรือน๒๑ เพียงแตเราจะทราบได
วาที่ใดเปนศูนยกลางหรือตัวเมือง คือ มีจวนหรือโฮงเจาเมืองหรือศาลากลาง มีบา นเรือนหนาแนน
กวาบริเวณโดยรอบ มีพระธาตุหรือวัดสําคัญประจําเมือง และมีตลาดหรือที่แลกเปลี่ยนสินคา
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางตัวเมืองและเขตชนบทหรือหมูบาน นอกจากตอง
ผูกพันภายใตระบบการควบคุมของคณะอาญาสี่แลว
ยังมีการเดินทางนําผลผลิตเขามา
แลกเปลี่ยนหรือคาขายในตัวเมืองซึง่ สวนใหญแลวจะเปนตลาดดวย ที่สําคัญคือการนําสิ่งของเขา
มาแลกเปลี่ยน ขาย หรือถวาย ในงานนมัสการสมโภชพระธาตุเจดียประจําป ซึ่งเปนงานสําคัญ
ของแตละเมือง เชน งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๒ พระธาตุพนม วันเพ็ญ
เดือน ๓ และพระธาตุนารายณเจงเวง วันเพ็ญเดือน ๔ ตามลําดับ การจัดงานในแตละปจะกินเวลา
หลายวันกอนถึงวันเพ็ญและวันเพ็ญจะเปนวันสุดทายของแตละงาน โดยเฉพาะพระธาตุพนมซึ่ง
เปนพระธาตุสาํ คัญ ไมเพียงแตทําใหเกิดการติดตอระหวางเมืองกับหมูบานเทานัน้ แตทําใหมีการ
ติดตอระหวางเมืองหรือในระดับภูมิภาคดวย๒๒
หมูบานหรือเขตชนบทของเมืองในแองสกลนคร สามารถพึ่งตนเองไดทั้งแรงงานและ
ผลผลิต เมืองเปนสถานที่พบปะแลกเปลีย่ นหรือพึ่งพิงกับอํานาจทางการเมืองการปกครองและเปน
ศูนยรวมจิตใจของชาวเมือง ขณะเดียวกันเมืองจะตองพึง่ แรงงานและผลผลิตจากเขตชนบทและ
หมูบานเปนสําคัญ๒๓
การติดตอกันทางเศรษฐกิจระหวางกลุมเมืองในพื้นที่แองสกลนครอยูภายใต
ความสัมพันธทางการเมืองการปกครองดวย กลาวคือ เมืองทีเ่ ปนเมืองบริวารของเมืองใหญ หรือ
เมืองเกิดใหมจะถูกดึงผลประโยชนทงั้ แรงงานและผลผลิตเขาสูเมืองศูนยกลาง เพื่อรวบรวมแบง
สรรใหผูปกครองทองถิน่ และจัดสงเปนสวยแกเมืองหลวงตอไป เปนพันธะผูกพันตั้งแตเขามาตั้งถิน่
ฐานเริ่มแรกเปนเมืองแลว เปนความสัมพันธระหวางเจาเมืองกรมการของเมืองใหญกับเมืองบริวาร
ที่เกิดใหม เมืองศูนยกลางอยางเชน 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
การเมืองการปกครองแลวยังเปนศูนยรวมทางเศรษฐกิจอีกดวย อยางไรก็ตาม เครือขายของกลุม
เมืองทัง้ หมดนีม้ ีจุดศูนยรวมใหญที่เมืองหนองคาย ซึง่ เปนทัง้ ศูนยบญ
ั ชาการ ตลาด จุดแวะพักและ
ที่ขนถายสินคา จุดเชื่อมโยงเครือขายทั้งภายในทองถิ่นและกับภายนอก๒๔
การติดตอระหวางเมืองกับเมืองดวยกันเอง ระหวางเมืองบริวารกับเมืองบริวาร หรือ
เมืองบริวารกับเมืองใหญอยูบนพื้นฐานของการติดตอระหวางหมูบา นหรือชุมชนตามแหลงผลิต
นั่นเองเปนการแลกเปลี่ยนสิง่ ของตอสิ่งของแบบพีน่ อง เชน ขาวแลกเกลือ หรือขาวแลกกับปลา
แดก เปนตน แตละชุมชนจะมีผลผลิตสวนเกินที่สามารถนําไปแลกเปลี่ยนกับที่อนื่ การใชระบบ
เงินตราหรือการคาขายในตลาดมักจะมีตามตัวเมืองขนาดใหญอยางที่หนองคาย และนครพนม แต
ในบริเวณรอบนอกหรือระหวางชุมชนและเมืองเล็กๆ ยังเปนการแลกเปลี่ยนเปนสวนใหญ สภาพ
เศรษฐกิจของกลุมเมืองจึงมีลักษณะผสมผสานระหวางเศรษฐกิจแบบพอยังชีพและเศรษฐกิจแบบ
ตลาดไปพรอมกัน๒๕
การผลิต
เศรษฐกิจของเมืองในแองสกลนครเวลานี้ ยังอยูบนพื้นฐานของการผลิตโดยเฉพาะ
การเกษตรกรรม แองสกลนครมีพื้นที่การเพาะปลูกทีก่ วางขวาง มีที่ราบมากกวาแถบหลวงพระบาง
และหัวเมืองบริเวณลุมแมนา้ํ โขงตอนบนหลายเมือง๒๖ ซึ่งสามารถเพาะปลูกผลิตผลไดมากเพราะมี
แหลงน้ําอุดมสมบูรณ ไดแก บุง ทาม๒๗ เขตลุมต่ําหนองหาร และลุมแมน้ําสงคราม เปนตน
บริเวณลุมแมน้ําสงครามนัน้ เปนแหลงผลิตเครื่องปนดินเผาที่สําคัญ โดยสามารถสง
เปนสินคาได และผลิตผลที่สําคัญอีกอยางหนึ่งที่สามารถสงเปนสินคาออกจากทองถิน่ เองไดก็คือ

๒๔

พระวิภาคภูวดล, บันทึกการสํารวจและบุกเบิกในแดนสยาม, นาวาโทสุมาลี วีระวงศ, แปล.
(กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, ๒๕๓๓), ๔๕.
๒๕
ศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล, หาอยูหากิน เพื่อคาเพื่อขาย เศรษฐกิจไทยรัตนโกสินทรตอนตน, ๑๖๑๗.
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” ซึ่งไดสงออกไปขายยังหลวงพระบางและเชียงขวางปละมากๆ นอกจากนี้ยงั มีไหมดิบ
งาชาง หนัง-เขาสัตว อีกจํานวนมากที่สามารถหาไดภายในทองถิน่ ๒๘
สําหรับการผลิตที่เปนวิถีเศรษฐกิจของชาวพื้นเมือง(ชาวลาว)แถบหนองคาย มีบนั ทึก
กลาววา “...มีการผสมโค มา มีการจับสัตวนา้ํ (ปลาแมน้ําโขง) และปลูกใบยาสูบตามริมฝงแมน้ํา
ดวย...”๒๙ และหากเราจะพยายามชี้ใหเห็นสภาพการทํามาหากินของคนพืน้ เมืองหนองคายและ
เขตใกลเคียงแลว จะพบวา วิถีเศรษฐกิจทีพ่ ึ่งพิงการเก็บเกี่ยวผลิตผลจากแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
ดูจะเหมาะสมกับสถานภาพการ”หาอยูห ากิน”ในสมัยนัน้
ตั้งแตการจับปลาบึกในแมนา้ํ โขงซึ่ง
เกี่ยวพันกับพิธีกรรมของชุมชนดวย๓๐ โดยเขตที่สามารถจับปลาบึกได ไดแกบริเวณเหนือเมือง
หนองคายขึน้ ไปเล็กนอย เรียกวา “เวินปลาบึก” หรือ “อาวปลาบึก” มีการรอนทองและหาของปา
ครั่ง กํายาน เปนตน สวนการปศุสัตวนั้นถือเปนพืน้ ฐานที่พบเห็นไดโดยทั่วไป
เฮอรเบิรท วาริงตัน สมิธ ไดกลาวถึงความคิดเห็นของกรมหลวงประจักษศิลปาคมฯ
ขาหลวงใหญฯ หัวเมืองลาวพวน ตั้งแต พ.ศ.๒๔๓๔ เมื่อทรงประทับอยูที่เมืองหนองคาย เกีย่ วกับ
วิถีชีวิตของผูคนและสภาพของเมืองหนองคาย
...พระองคตรัสวา ...พวกเขายากจนและมีงานเปนครั้งคราว (ปลูกขาวหนึ่ง
เดือน และหลังจากนั้นก็ไปจับปลา และไปรอนทองที่ลานทราย) พวกเขา (ชาวลาว) จะไมตั้ง
หลักปกฐานโดยทําการคาขาย...๓๑

ถึงแมวา ความคิดเห็นดังกลาวจะเปนทัศนคติของชนชั้นนําสยามที่มีตอ พลเมืองที่ตน
ปกครองในเชิงดูถูกดูแคลนวา เกียจคราน ลาหลังก็ตาม แตก็สามารถสะทอนใหเห็นถึงสภาพวิถี
ชีวิตของประชาชนเมืองหนองคายและในแองสกลนคร จนถึงชวง พ.ศ.๒๔๓๖ ไดเปนอยางดี
โดยพืน้ ฐานแลวเศรษฐกิจของเมืองในแองสกลนครและเมืองในลุม น้าํ โขงบริเวณนีย้ งั
เปนอยูแบบเพือ่ พอยังชีพ
ตามความหมายที่ไมคอยถนัดในเรื่องการคาเปนหลักสักเทาใดนัก
ถึงแมวา ในสมัยอาณาจักรลานชางรุง เรืองบริเวณเมืองหนองคายและเขตเวียงจันทน-เวียงคุกจะ
๒๘
๒๙

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

๒๔๓๘, ๑๖๘.
๓๐

ธวัชชัย สาครินทร, ประสานงาน, หนองคาย (กรุงเทพฯ : มังกรการพิมพ (๑๙๙๔), ๒๕๔๐),

๓๑

เฮอรเบิรท วาริงตัน สมิธ, บันทึกการเดินทางในลุมแมน้ําโขงตอนบน ประเทศสยาม, ๑๒๙.

๑๙๒-๒๐๓.

๑๓๑
เคยเปนศูนยกลางของการคาขายที่คึกคักในสมัย ”ยุคทองทางการคา”๓๒ ของลานชางก็ตาม แต
เมื่อเวียงจันทนเสื่อมโทรมและลมสลายลงนับตัง้ แต พ.ศ.๒๓๗๑ เปนตนมา วิถที างเศรษฐกิจผูค น
ในหัวเมืองลาวแถบนีย้ ังอยูบ นพืน้ ฐานของการผลิตและการใชประโยชนจากทรัพยากรตาม
ธรรมชาติที่มีอยูเปนสําคัญ ดวยปจจัยจากสภาวะสงคราม
อยางไรก็ตาม ดวยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของทองถิ่นและสภาวะผอนคลายภายหลัง
สงคราม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทีเ่ ขาไปผูกพันกับรัฐสยามอยางใกลชดิ มากขึ้น ทํา
ใหสภาพเศรษฐกิจการผลิตและการคาขายของเมืองในแองสกลนครคอยๆ เติบโตขึ้นตามลําดับ
ฟรานซิส กากนิเย ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของชาวเมืองนครพนมไววา...
...นอกจากทํานาแลว
ประชาชนชาวลาวยังปลูกฝายและปลูกยาสูบ
นอกจากนี้พวกเขายังจับปลาในแมน้ําใหญ และทําการคาขายเปลือกสีเสียดซึ่งซื้อมาจาก
หนองคาย และผาจากโคราชผานหนองคาย ...ชาวอานามประมาณ ๒๐๐ คน พวกเขาพากัน
ทํานาและตมเหลา ...๓๓

และแมวาจะยายศูนยกลางจากหนองคายไปที่อุดรธานีแลว แตเมืองบริเวณริมฝง
แมน้ําโขงยังคงความสําคัญอยู ดังพระนิพนธในสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทีท่ รง
กลาวถึงสภาพเศรษฐกิจแถบเมืองหนองคาย เมื่อราวเดือนมกราคม พ.ศ.๒๔๔๙ วา...
...ตามหาดและริมฝงน้ํา (โขง) ราษฎรปลูกผัก ปลูกยา (ใบยาสูบ) เปนระยะๆ
ไป ...บางแหงที่ใกลหมูบานเห็นกระบือลงกินน้ําเปนฝูงๆ และเห็นเครื่องดักปลาบาง... ๓๔

สําหรับสภาพวิถีชีวิตการผลิตประจําของประชาชนตามหมูบาน สมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ ไดทรงบรรยายไวเมื่อครั้งเสด็จผานหมูบานราษฎรของเมืองในแองสกลนครสมัย
เปนมณฑลอุดรแลว 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, เรื่องเที่ยวที่ตางๆ 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 และมีที่ปลูกตนหมอนสําหรับเลี้ยงไหม ตอเขตสวนออกไปถึงทุงนา ตาง
มีเนื้อนาและโค กระบือ พอทําไดขาวกินทุกครัวเรือน ...การกินอยูของชาวบานแถวนี้ทําไดเอง
เกือบไมตองซื้อหาสิ่งใด สิ่งที่ตองซื้อก็คือ เครื่องเหล็ก เชน จอบ เสียม มีด พรา เปนตน ...เงิน
ทองที่จะใชซื้อหาก็มีพอเพียง เพราะมีโค กระบือ ที่ออกลูกเหลือใช และมีหมูและไกที่เลี้ยงไว
ดวยเศษอาหารเหลือบริโภค ขายไดเงินซื้อของที่ตองการไดพอปรารถนา ตางครัวตางเปน
อิสระแกกันไมมีใครเปนบาวไมมีใครเปนนายใคร...๓๕

สภาพเศรษฐกิจของหมูบา นสามารถเลีย้ งตัวเองอยางพอเพียง ขณะเดียวกันก็มีการ
ติดตอแลกเปลี่ยนกับภายนอก มีการซื้อหาสิง่ ของที่ไมสามารถผลิตไดเองในทองถิน่ เชน เครื่อง
เหล็ก และเกลือ เงินทองไมสําคัญนักแตถาจําเปนก็สามารถจัดหามาไดจากผลผลิตสวนเกินที่มอี ยู
เชน การขายโค กระบือที่เหลือใช อยางไรก็ตามผลผลิตสวนเกินจากชุมชนหมูบานสวนหนึง่ จะตอง
สงไปหลอเลี้ยงผูคนที่อยูในเมือง ไดแก กลุมผูปกครองหรือเจาเมืองกรมการ กลุมเจาภาษีนาย
อากร (ในสมัยที่มกี ารสัมปทานภาษี) และกลุมพอคาซึง่ สวนมากจะเปนชาวจีนที่อยูตามเมืองตางๆ
เชนที่เมืองหนองคาย เมืองนครพนม
กลุมผูปกครองรวมถึงเจาภาษีจะไดรับผลประโยชนในรูปของสวย ภาษี และการ
เกณฑแรงงาน กลุมพอคาจะไดผลกําไรจากการคา ชวงเวลาภายหลังการดําเนินนโยบายการคา
เสรีของรัฐบาลสยามหรือ ตั้งแต พ.ศ.๒๓๙๘ เปนตนมา สงผลใหการสงออกและนําเขาสินคา
ั ญาเบาวรงิ่ สวนใหญแลวเปน
ขยายตัวอยางมาก ประเภทของสินคาที่สงออกหลังการทําสนธิสญ
สินคาที่เกิดจากการผลิต เชน ขาว ไมสกั ดีบุก คอยๆ แทนที่สนิ คาที่มาจากการรวบรวมจาก
ธรรมชาติ เชน ของปาตางๆ เปนการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดมากขึ้น ผลกระทบ
ดังกลาวเมืองในแองสกลนครมีการขยายตัวของการคาขายมากขึ้น สวนใหญแลวดําเนินการโดย
ชาวจีนที่ตงั้ รานคาขายตามเมืองใหญ เมืองกลายเปนทีร่ วบรวมสินคาและเปนตลาดมากขึ้น แต

๓๕

เรื่องเดียวกัน, ๑๒-๑๓.

๑๓๓
สวนใหญแลวยังคงเปนสินคาประเภทของปาอยู แมกระทั่งถึงชวงหลังที่มกี ารปฏิรูปการปกครอง
พ.ศ.๒๔๓๕ ดวย๓๖
การแลกเปลี่ยนและการคา
เมืองในแองสกลนครเปนชุมชนลุมแมน้ําโขงซึ่งมีพนื้ ฐานทางดานการคาและการ
แลกเปลี่ยนมาแลวตั้งแตอดีต โดยเฉพาะในสมัยลานชางระหวางพุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓ ทีเ่ ปน
ชวงยุคทองทางการคาดังไดกลาวมาแลว
ถึงแมจะผานพนยุครุงเรื่องดังกลาวมาแลวและตอง
ประสบกับสภาวะสงครามบอยครั้ง ทั้งใน พ.ศ.๒๓๒๑-๒๓๒๒ และ พ.ศ.๒๓๖๙-๒๓๗๑ รวมทัง้
ศึกฮอดวย แตการคาและการแลกเปลี่ยนยังคงมีดําเนินตอมาอยางตอเนื่องบาง โดยผูคนใน
ทองถิน่ เชน ชาวผูไท ชาวเวียดนาม กุลาหรือตองสู และกลุมจีนฮอ เปนตน เมื่อสงครามสงบลง
ภายหลัง พ.ศ.๒๓๗๑ เมืองตางๆ ในแองสกลนครจึงสามารถดําเนินกิจกรรมทางการแลกเปลี่ยน
และการคาไดอีกและขยายตัวตามลําดับ
การติดตอการคาภายในแองสกลนครและการสัมพันธกบั ภายนอกมีเมืองที่เปนชุมชน
ของการแลกเปลี่ยนซึง่ ตั้งอยูตามเสนทางคมนาคมสําคัญไดแกเมืองตามริมฝงแมน้ําโขง เชน เมือง
นครพนม เมืองทาอุเทน เมืองไชยบุรี และเมืองหนองคายซึง่ เปนศูนยกลางหรือเปนตลาดใหญ
เมืองบริเวณนีส้ ามารถติดตอกับสยามไดโดยตรงผานทางเมืองโคราช สงผลใหมีเครือขายการคาที่
กวางไกลออกไปมากขึ้นนอกภูมิภาคลุมแมน้ําโขง การติดตอการคาในเมืองนครพนม มีบันทึก
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
ชาวเมืองนครพนมมีการติดตอการคาและแลกเปลี่ยนกับตลาดที่เมืองหนองคาย และ
ไดเชื่อมโยงสินคามาจากเครือขายสยามผานทางโคราชมาทีห่ นองคายดวย นอกจากนีพ้ บวามีการ
ใชเงินตราดวย เปนเงินบาทใชในการแลกเปลี่ยนคาเชาเรือและคาจางคนถอเรือ ซึง่ เปนผลมาจาก
การขยายวิถเี ศรษฐกิจแบบตลาดมาถึงเมืองในแองสกลนครและลุมน้าํ โขงแลว
ความสําคัญทางดานการคาการเปนตลาดศูนยกลางการแลกเปลี่ยนและที่พกั สินคา
ของเมืองในแองสกลนครโดยเฉพาะทีเ่ มืองหนองคายมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และรวมถึงเมือง
สําคัญอยางเมืองนครพนมและเมืองบริเวณลุมแมน้ําโขงดวย แมวา จะยายศูนยบัญชาการหัวเมือง
ลาวพวนจากเมืองหนองคายไปที่บานเดื่อหมากแขงเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๖ แตไมไดทําใหความสําคัญ
และความไดเปรียบทางทําเลของเมืองบริเวณริมฝงแมนา้ํ โขงดอยลงหรือเปลี่ยนแปลงไปมากนัก
การติดตอทางเศรษฐกิจกับภายนอก
เนื่องจากพื้นทีแ่ องสกลนครตั้งอยูติดกับแมน้ําโขง ซึ่งเปนแมนา้ํ สายใหญและสําคัญ
สามารถใชเปนเสนทางคมนาคมติดตอกับพื้นที่อื่นๆ ได จึงมีการติดตอกับภายนอกอยูตลอดเวลา
โดยเฉพาะระหวางภูมิภาคลุมน้ําโขงและสาขา ตัง้ แตทางตอนใตของจีน หัวเมืองลานนา-ลานชาง
ที่ราบสูงตรันนินทหรือเชียงขวาง แถบจําปาศักดิ์และลุมน้ําโขงตอนลาง นอกจากนี้ยงั มีเสนทางบก
เชื่อมตอไปยังเขตเวียดนามและชายฝง ทะเลจีนใตไดดวย๓๘ ขณะเดียวกันก็มีเสนทางบกผานแอง
โคราชขามชองเขาในเขตดงพระยาไฟเชื่อมตอกับเขตลุมน้ําเจาพระยา หรือใชเสนทางผานชองเขา
ทางตะวันตกแลวลองตามแมน้ํานาน แมนา้ํ ปาสักตอกับแมน้ําเจาพระยา ซึง่ ลักษณะดังกลาวนี้เปน
พื้นฐานมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรแลว
แมน้ําโขงเปนเสนทางคมนาคมสายสําคัญ สามารถติดตอระหวางพืน้ ที่ตา งๆ ได
ตั้งแตจีนตอนใต เขตลานนา ลานชาง-หลวงพระบาง แถบแองสกลนคร-เวียงจันทน ที่ราบสูงเมือง
พวน บริเวณธาตุพนม-ทาแขกและมุกดาหาร-สะหวันเขต ซึง่ ชวงนี้สามารถเชื่อมตอไปยังเขต
เวียดนามภาคกลางบริเวณเมืองเว โฮยอาน ดานังไดโดยผานทางดานกุยเหิบและชองเขาลาวบาว
เปนตน บริเวณจําปาศักดิ-์ อุบลราชธานี สามารถเชื่อตอกับลุมแมนา้ํ มูล, ชีไดอีกทางหนึ่ง และ
ติดตอไปถึงบริเวณลุมน้าํ โขงตอนลางแถบเขมรต่ําและเวียดนามใตดวย

๓๘

โยชิยูกิ มาซูฮารา, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวลานชาง ในคริสตศตวรรษที่
๑๖-๑๗, ๘๙-๙๐.

๑๓๕
จะเห็นไดวา กลุมเมืองในแองสกลนครโดยมีศูนยกลางทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
อยางทีห่ นองคายและธาตุพนม จะอยูต รงกลางระหวางพืน้ ที่ในภูมิภาคตางๆ ดังกลาว เปน
ศูนยกลางติดตอระหวางทางเหนือ-ใต และตะวันออกกับทางตะวันตกของลุมน้าํ โขง ซึ่งทําเลและ
บทบาทดังกลาวเคยเปนของเมืองเวียงจันทนมากอน
และสงผลใหอาณาจักรเวียงจันทน
เจริญรุงเรืองมาแลวในศตวรรษกอนหนานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในรัชสมัยพระเจาสุริยวงศาธรรมิก
ราช (พ.ศ.๒๑๘๑-๒๒๓๘)
แถบหลวงพระบาง
ตลาดที่เมืองหนองคายเชื่อมตอสินคาทีม่ าจากทางตอนเหนือ
ลานนา จีนตอนใต และที่ราบสูงเมืองพวน กับที่สนิ คาที่มาจากสยามโดยผานทางเมือง
นครราชสีมาหรือโคราช นอกจากนี้ยงั สินคาที่มาจากดินแดนอาณานิคมของทั้งอังกฤษและฝรั่งเศส
อีก มีสนิ คาหลายอยางที่สงผานมาจากยุโรปและเอเชียตะวันออก เชน อังกฤษ เยอรมัน สิงคโปร
จีนและญี่ปุน ตามลําดับ บทบาทการเปนศูนยรวมควบคุมเครือขายทางการคา สมิธ ไดกลาว
เกี่ยวกับการคาในเมืองหนองคายวา...
... ตามเสนทางสายหลักของเมือง มีรานคาอยูประมาณ ๓๐ ราน ซึ่งอยูใน
ความดูแลของชาวจีน... สินคาของอังกฤษทั้งนั้น ยกเวนพวกเสื้อเปนของญี่ปุน รมกระดาษ
ของจีน รวมทั้งสินคาตางๆ ...

๓๙

เมืองริมแมนา้ํ โขงทางดานตะวันออกของแองสกลนครอยางเมืองนครพนม ธาตุพนม
และมุกดาหาร เมืองเหลานี้มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ทางฝง ซายแมน้ําโขงดวย และสามารถ
เชื่อมตอไปยังเขตเวียดนามและฝงทะเลจีนใต ตามหลักฐานพบวามีเสนทางคมนาคมจากเมือง
แถบนครพนมไปยังเวียดนามตั้งแตสมัยอาณาจักรลานชางแลวเปนอยางนอย จากบันทึกของวัน
วูสตอฟ (Van Wuysthoff) ระบุวา “จากเมืองละคร (Lakhon) หรือนครพนม ไปถึงโฮยอานใชเวลา
๒๒ วัน”๔๐ มีเสนทางสะดวกสําหรับเกวียน เมืองธาตุพนมถึงแมจะเปนศูนยกลางทางศาสนาที่
สําคัญแตก็เปนจุดเชื่อมโยงในภูมิภาคแถบนี้มาตัง้ แตสมัยโบราณแลว ดังในสมัยลานชางถือเปน
เมืองสําคัญทางทิศตะวันออกเฉียงใตที่ใชติดตอกับกัมพูชาและภาคกลางของเวียดนาม

๓๙

เสาวลักษณ กีชานนท, แปลและเรียบเรียง, หาปในสยาม เลม ๑, ๒๔๕.
โยชิยูกิ มาซูฮารา, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวลานชาง ในคริสตศตวรรษที่
๑๖-๑๗,, ๘๙-๙๐.
๔๐

๑๓๖
บทบาทของเมืองริมฝงแมน้ําโขงดังกลาว นอกจากการกวาดตอน เกลีย้ กลอมใหผูคน
อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในแองสกลนครแลว บทบาททางเศรษฐกิจที่มีพนื้ ฐานมาจากอดีตนัน้ ก็ยัง
สงผลในชวงเวลานี้ อาทิ การลําเลียงสงของปาจากเขตภูดอยของฝงซายมาเปนสวยใหแกเมืองทาง
ฝงขวา อยางเมืองมุกดาหาร สกลนคร เปนตน ถึงแมวาการคาขายในชวงหลังจะสะดุดลงบางจาก
ความขัดแยงระหวางสยามกับเวียดนามก็ตาม
แตเมื่อสมัยอาณานิคมสินคาจากอาณานิคม
ฝรั่งเศสก็สงผานมายังลุมน้าํ โขงได ดังเห็นไดจากสินคาที่มีจําหนายในตลาดเมืองหนองคาย๔๑
นอกจากการติดตอกับทางดานตะวันออกแลว ปรากฏวามีพอคาจากพมา ไทใหญ
หรือฉานเดินทางมาติดตอคาขายยังเมืองในแองสกลนครดวย ไดแก พวกกุลาหรือตองสู ในเมือง
หนองคายมีพอ คาพมาเขามาทําการคาขาย และมีปญหากับพระปทุมเทวาภิบาลเจาเมืองดวย๔๒ ที่
เมืองเรณูนครซึ่งเปนเมืองของชาวผูไท มีการเดินทางไปติดตอแลกเปลี่ยนไป-มากับพอคาพมาหรือ
มอญจากเมืองมะละแหมงดวย๔๓
เสนทางตามลําน้าํ โขงยังติดตอลงไปทางใตถึงบริเวณเมืองเขมราฐ๔๔ อุบลราชธานี
และจําปาศักดิ์ไดอีก ภายหลังสงครามเจาอนุวงศ เมืองแถบนี้ตางก็อยูภายใตอํานาจของราชสํานัก
สยาม การติดตอกันจึงคอนขางสะดวกกวาสมัยที่แบงแยกเปน ๓ อาณาจักรหรือในชวงทีเ่ กิดความ
วุนวายภายในของลานชาง แพที่บรรทุกสินคามาขายทีห่ นองคายสามารถติดตอไดตั้งแตเขตหลวง
พระบางแลวลองลงไปทางใตไดจนถึงเขมราฐ
และสินคาจากอุบลราชธานีสามารถขึ้นมา
แลกเปลี่ยนไปไดถึงธาตุพนม นครพนมไดดวย
การติดตอระหวางแองสกลนครกับแองโคราชหรือลุมน้ําชี, มูล นอกจากทางลําน้ําโขง
ดังกลาว ยังมีเสนทางคมนาคมทางบกซึง่ ถือวาสําคัญและมีมาตัง้ แตสมัยโบราณแลว อาทิ จากเขต
เวียงจันทน-หนองคายมีเสนทางบกมายังแองโคราช ผานทางเมืองหนองหานนอย กุมภวาป ผานที่
ราบสูงซึ่งเปนเสนทางระหวางเทือกเขาภูพานทางตะวันออกกับเขตทะเลภูเขาทางตะวันตกแถบ
เมืองเลยและหนองบัวลําภู ความสัมพันธทางเศรษฐกิจของแองสกลนครกับแองโคราชมีพนื้ ฐานมา
ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร ทวาราวดี 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
การไปมาหาสูก ันของผูคนในแองสกลนครและแองโคราชในชวงนี้ เปนการอพยพยาย
ถิ่นไปทํามาหากินยังถิ่นที่มคี วามอุดมสมบูรณกวา หรือการอพยพหนีภัยความอดอยาก แหงแลง
เปนตน เชน ใน พ.ศ.๒๔๐๖ เกิดฝนแลงที่เขตเมืองรอยเอ็ด เมืองอุบลราชธานี ราษฎรชาวเมืองอด
ขาวเปนอันมาก
จึงพากันอพยพเคลื่อนยายพาครอบครัวเขามาอยูในเขตเมืองสกลนครหลาย
หมูบาน๔๕ และเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๒ ผูค นจํานวนมากพากันอพยพหนีความแหงแลงไปยังเมือง
สกลนคร กาฬสินธุ เมืองหนอหาร๔๖ เปนตน เมื่อเกิดความแหงแลงในพื้นที่แองโคราช แนนอนวา
แองสกลนครที่อยูท างตอนเหนือก็ยอมจะไดรับผลกระทบบาง 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

จะเห็นไดวาพืน้ ที่แองสกลนครไมคอยประสบปญหาภัยแลงมากนักเมือ่ เทียบกับแอง
โคราช หรือเมือ่ เกิดความแหงแลงก็สามารถประคับประคองตัวเองไดอยางนอยตลอดปหนึง่ เพราะ
สภาพภูมิประเทศและมีแหลงน้าํ ที่สาํ คัญอยาง หนองหาร และแมน้ําสงคราม เปนตน
แองสกลนครกับลุมแมนา้ํ เจาพระยามีความสัมพันธทางเศรษฐกิจใกลชิดกันมากขึน้
จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง ทําใหเมืองในแองสกลนครมีสถานะเปนหัวเมือง
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
อาณาจักรอยุธยาได โดยสงสินคาของปาออกมาขายยังชายทะเลของสยาม ตราบใดที่ไมมีความ
ขัดแยงทางการเมืองระหวางอาณาจักรทั้งสองเกิดขึ้น เมื่อเกิดสภาวะไมปกติหรือไมมีความคุมคา
ของการขายสินคากับสยาม เมืองในลุมน้ําโขงก็จะหันเหไปหาทางออกทางทะเลจากกัมพูชาและ
เวียดนามทางตะวันออก
ความแตกตางจากสมัยอาณาจักรลานชางคือ
เมืองในแองสกลนครในชวงเวลานี้
สัมพันธกับสยามโดยตรง ไมใชระหวางอาณาจักรหรือประเทศราช ทําใหสามารถติดตอทาง
เศรษฐกิจ การคาไดมากและสะดวกขึน้ อยางนอยก็อาศัยระบบสวย ดังไดกลาวมาแลว สวนการ
ติดตอของเอกชนเริ่มตนปรากฏบางภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวรงิ่ เปนตนมา ตั้งแต พ.ศ.
๒๓๙๘๔๘ ซึง่ ทําใหความตองการสินคาจากหัวเมืองลาวมีความหลากหลายมากขึ้น มีปริมาณมาก
ขึ้น ตามการความตองการและการขยายตัวของตลาดในลุมน้าํ เจาพระยา ในชวงหลังพบวามีการ
ใชเงินบาทในตลาดของเมืองริมฝงแมน้ําโขงดวย ควบคูไ ปกับการใชเงินแบบลานชาง คือ เงินตู เงิน
ฮาง เงินลาด เงินแนน และเงินเหรียญรูป เชนทีพ่ บในตลาดเมืองหนองคาย๔๙ เปนตน
มีรายงานการสํารวจหรือบันทึกการเดินทางทีก่ ลาวถึงสภาพเศรษฐกิจการคาของเมือง
ในแองสกลนครในชวงเวลาประมาณตนเดือนเมษายน พ.ศ.๒๔๓๖ กอนหนาเหตุการณ ”
วิกฤตการณ ร.ศ.๑๑๒” ราวครึ่งปวา...
...เจาของรานคาชาวจีนสั่งสินคาจากกรุงเทพฯ 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,

๔๙

เฮอรเบิรท วาริงตัน สมิธ, บันทึกการเดินทางสูแมน้ําโขงตอนบน ประเทศสยาม, ๑๓๒.

๕๐

เรื่องเดียวกัน, ๑๒๖-๑๓๒.

(๑๒), (๑๖).

๑๓๙
จากบันทึกดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาเติบโต บทบาทและความสําคัญของ
เมืองในแองสกลนครไดเปนอยางดี ความสัมพันธของเมืองบริเวณนีก้ บั สยามที่อยูในระดับที่ใกลชิด
เห็นไดจากการติดตอคาขายและสินคาที่วางขาย ในหนังสือเรื่อง “เทีย่ วที่ตา งๆ ภาคที่ ๔ วาดวย
เรื่องเที่ยวมณฑลนครราชสีมา มณฑลอุดรและมณฑลรอยเอ็ด” สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพทรงพระนิพนธ เมื่อตนเดือนมกราคม พ.ศ.๒๔๔๙ ไววา...
...สินคาเขาเมืองมาทางกรุงเทพฯ เปนพื้น มีเครื่องผาเครื่องแพรและเครื่อง
ทองเหลืองเครื่องเคลือบตางๆ... แตน้ํามันปโตรเลียมทราบวามาจากกรุงเทพฯ ทางปากลาย
๕๑

มาขายเปนคราวๆ ...สินคาออก สงลงไปขายทางเมืองนครราชสีมาและกรุงเทพฯ มีเรว

ครั่ง กํายาน ยางกะตังกะติ้ว...๕๒

กลาวไดวา เมืองในแองสกลนครมีการติดตอสัมพันธทางเศรษฐกิจกับภายนอกอยาง
รอบดาน ทั้งเขตลานชาง เวียดนาม แองโคราช และสยามหรือลุมน้ําเจาพระยา โดยเฉพาะ
ความสัมพันธกับสยามนอกจากอาศัยระบบสวยแลว เมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไปทําใหมีการ
ติดตอสัมพันธในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดดวย กลาวคือ มีการแลกเปลี่ยนสินคาระหวางเมือง
บริเวณนี้กับกรุงเทพฯ ผานทางเมืองนครราชสีมา นาสังเกตวาเมืองในแองสกลนครจะเปนแหลง
ผลิตสินคาของปาและเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน ตมเกลือ ทําเครื่องปนดินเผา
เพื่อสงออกไปขายภายนอก แตจะเปนตลาดหรือนําเขาสินคาอุตสาหกรรมโรงงานหรือมีราคาแพง
ทั้งจากสยามและเขตอาณานิคม

๕๑

เมืองปากลาย เปนเมืองสําคัญที่อยูระหวางหลวงพระบางและเชียงคาน มีผูคนอยู ๘๐๐ คน
(พ.ศ.๒๔๔๙) มีทางแยกไปยังเมืองอุตรดิตถและเมืองพิชัยที่สั้นที่สุดได. 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
ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ เมื่ออังกฤษและฝรั่งเศสสามารถแพร
ขยายอาณานิคมเขามาไดในเขตพมา เวียดนาม กัมพูชา และลาว เมืองในแองสกลนครตองมีการ
ติดตอสัมพันธกับเขตอาณานิคมดังกลาวดวย โดยเฉพาะเขตอาณานิคมฝรั่งเศสในลาวฝง ซายและ
เวียดนามภาคกลาง สวนใหญแลวเปนการแลกเปลี่ยนสินคาโดยเมืองในแองสกลนครเปนตลาด
ของสินคาอุตสาหกรรมที่มาจากเขตอาณานิคม และสินคาออกของแองสกลนครไดแกสิ่งที่ผลิต
หรือหาไดจากแหลงทรัพยากรในทองถิน่ เชน เกลือ ยางกะตังกะติว้ เขาหนังสัตว เปนตน ซึง่ การ
ติดตอดังกลาวมีพนื้ ฐานมาจากสภาพภูมปิ ระเทศของแองสกลนครทีส่ ามารถติดตอกับภายนอกได
รอบดาน และดําเนินมาทุกยุคทุกสมัยนับแตอดีต
มีบันทึกเกีย่ วกับการติดตอทางการคาระหวางเมืองในแองสกลนครที่ตลาดเมือง
หนองคาย เห็นไดจากสินคาที่วางขายมีที่มาจากเขตอาณานิคมฝรั่งเศสทางฝง ซายแมน้ําโขงดวย
ขณะเดียวกันสินคาจากเมืองในแองสกลนครไดสงไปขายยังเขตอาณานิคมดวยเชนกัน
...สินคาที่มาจากทางเขตฝรั่งเศสทางเมืองญวน มีสุราและน้ําปลา ปนกับ
น้ํามันปโตรเลียม... ยาสูบ และเขาหนัง ครั่งและกํายาน และยางกะตังกะติ้วรับมาจากหลวง
พระบางโดยมาก สินคาจากหนองคาย(เอง) มีเกลือ สงไปขายเมืองเชียงขวางและหลวงพระ
บางปละมากๆ ...สินคาที่มาจากกรุงเทพฯ พอคาไดสงไปขายฝงซาย (แมน้ําโขง) ฝรั่งเศสยัง
ไมเก็บภาษีอะไร เวนแตไมขีดไฟตองเสียภาษีแรง...๕๓

การติดตอสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางเมืองในแองสกลนครกับเขตอาณานิคม
ตะวันตกทัง้ อังกฤษและฝรั่งเศส อยูบนพืน้ ฐานของการติดตอกันระหวางชุมชนทองถิน่ พื้นเมือง
ดั้งเดิมในภูมิภาคลุมน้าํ โขง ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางดินแดนลานชาง ลานนา เวียดนามและ
พมา รวมทั้งจีนตอนลาง
เมืองในแองสกลนครกับเขตอาณานิคมของอังกฤษมีการติดตอกันมาแลวในอดีต โดย
บทบาทของกุลา หรือตองสู หรือตองซู และในชวงเวลานี้(เมื่อพมาเปนอาณานิคมของอังกฤษแลว)
กลุมตองสูยงั คงเดินทางไปมาเพื่อทําการคาขายระหวางเขตลาวตะวันออกกับเมืองมะละแหมง
๕๓

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เรื่องเที่ยวที่ตางๆ ภาคที่ ๔; วาดวยเที่ยวมณฑล
นครราชสีมา มณฑลอุดรและมณฑลรอยเอ็ด, ๒๔-๒๕.

๑๔๑
เมาะลําเลิง (เมืองมอลเมียน) อยูตอไป และพอคากลุมนี้มีสถานภาพเปลีย่ นไปเปนคนในบังคับ
อังกฤษดวย ทําใหสามารถดําเนินการคาขายและเดินทางในเขตสยามไดสะดวกตามขอตกลงใน
สนธิสัญญาเบาวริ่ง
พอคากุลาจะเดินทางเปนขบวนหรือกลุมผานมาทางระแหงเมืองตาก นําสินคามาขาย
ระหวางทางและซื้อขาวและวัวกลับไป ชาง งาชาง เขาสัตว ไหม วัว และควาย เปนสินคาที่นยิ มใน
การซื้อขายของกุลา ซึ่งเดินทางผานมาทางนครราชสีมาและเขตลาวเหนือ หมายรวมถึงเมืองใน
แองสกลนครดวย เชน กรณีของหมองคํา ระหวางทศวรรษ พ.ศ.๒๓๘๐-๙๐ เขาเดินทางมาลาวตะ
วันออกพรอมกับพรรคพวก ๓๒ คน ตอนนัน้ เขาอายุ ๓๐ ปแลว เขามาซื้อวัว ควาย ที่เมือง
นครพนมและเมืองทาอุเทน เมื่อเดินทางกลับก็ทาํ การคาขายในระหวางทางดวย ในปตอมาในขา
กลับมะละแหมงเมื่อเดินทางผานบานเขวาในเขตเมืองหนองหาน เขาติดพันหญิงพื้นเมืองและได
แตงงานกับเธอ ๒ เดือนผานไปจึงกลับมะละแหมง และ ๒ ปตอมาจึงเดินทางกลับมาอีก๕๔
สวนการติดตอระหวางเมืองในแองสกลนครกับเขตอาณานิคมของฝรั่งเศสในลาวและ
เวียดนาม มีความสําคัญอยางมากและสงผลตอการพัฒนาเติบโตของเมืองบริเวณนี้ โดยเฉพาะ
เมืองทีเ่ ปนชุมชนการคาขายตามริมฝงแมน้ําโขง
เพราะการติดตอกับเขตลาวและเวียดนามมี
พื้นฐานความใกลชิดมาตั้งแตสมัยลานชาง และมีเครือขายทางเศรษฐกิจและการเมืองเกีย่ วพันกัน
มาอยางยาวนาน
แมจะมีความขัดแยงจากเหตุการณสงครามก็ตามแตเมื่อเหตุการณสงบการ
ติดตอคาขายไดกลับมาหมุนเวียนอีก
ชายฝง ทะเลของเวียดนามทางอาวตังเกี๋ยเปนทาเรือหรือทางผานของสินคา
อุตสาหกรรมจากเมืองอาณานิคมเขามาสูเมืองในแองสกลนคร เชน สุรา น้ําปลา ปน น้าํ มัน
ปโตรเลียม ซึง่ เปนสินคาที่ใกลเคียงกันกับสินคาที่มาจากกรุงเทพฯ สงมาผานทางโคราช กลาวได
วาเปนการนําเขาสินคาจากสยามซึง่ รับมาจากเขตอาณานิคมอังกฤษในพมาและสิงคโปร
กับ
สินคาจากเขตอาณานิคมฝรัง่ เศสผานทางเวียดนามและลาวฝง ซาย อยางน้าํ มันปโตรเลียมเมืองใน
แองสกลนครจะนําเขาจากทัง้ สองแหลง การกีดกันทางการคาระหวางเขตอาณานิคมยังไมมีมาก
สินคาจากกรุงเทพฯ สามารถนําไปขายทางเขตลาวฝงซายได ยกเวนแตไมขีดไฟที่จะถูกเก็บภาษี
แรง นอกจากนี้สินคาของปาจากเขตลาวฝงซายยังคงเปนที่ตองการของตลาดอยู เชน ยาสูบ เขา
หนัง ครั่ง กํายานและยางกะตังกะติว้ ซึง่ นําเขาจากหลวงพระบางมายังตลาดแองสกลนครจํานวน
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 อาจเพราะในเขตแองสกลนครเองเริม่ หายากมากขึ้น สวนสินคาของทองถิน่ แองสกลนครเอง
ไดแก เกลือ ทีส่ งไปยังเขตเชียงขวางและหลวงพระบางปละมากๆ
อยางไรก็ตาม ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการเมืองระหวางเมืองในแองสกลนคร
กับราชสํานักสยามที่ใกลชดิ มากขึ้นตัง้ แตหลังสงครามเจาอนุวงศเปนตนมา ทําใหราชสํานักเขามา
มีบทบาทและอิทธิพลตอพัฒนาการดานเศรษฐกิจของเมืองในเวลานีอ้ ยางมาก ทั้งการขยายตัว
ของการผลิตและการหาของปาในพื้นที่เพือ่ สงเปนสวยแลว และการติดตอคาขายของเมืองดังกลาว
มาแลว การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจากราชสํานักสยามสงผลกระทบตอเมืองในแองสกลนคร มี
การตรวจสอบจํานวนประชากรเพื่อเรียกเก็บสวย
ปรับเปลี่ยนสวยจากของปาเปนสินคาที่ผา น
กระบวนการผลิต เก็บเงินแทนสวย หรือความตองการควายจํานวนมาก เมื่อสวยของปาในพืน้ ที่
เริ่มขาดแคลนจึงมีการหาของปาจากที่อื่นโดยผานการคาขาย เพื่อสงเปนสวยหรือขายเปนเงินสง
แทนสวย กลาวไดวา ทัง้ ระบบสวยและการแลกเปลี่ยนคาขายมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของเมือง
ในแองสกลนครในเวลานี้ โดยมีอิทธิพลจากสยามเปนปจจัยสําคัญ
ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสยาม
ความผูกพันทางการเมืองการปกครองกับราชสํานักสยามทําใหเมืองในแองสกลนคร
ไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสวนกลางมากกวาตอนที่ยงั มีเมืองเวียงจันทนเปน
ตัวแทนของกรุงเทพฯ คอยควบคุมดูแลอยู ความสัมพันธระหวางเมืองในแองสกลนครกับสยาม
ดานเศรษฐกิจในชวงเวลานีท้ ี่เดนชัดที่สุด คือ ระบบสวย เปนการดึงเอาทรัพยากรและผลผลิตของ
เมืองบริเวณนีเ้ ขาสูสวนกลาง โดยมีการสักเลกหรือการควบคุมและตรวจสอบกําลังคนเปนพื้นฐาน
สําคัญ การรับรองสถานภาพความเปนเมืองหรือการตั้งเมือง ความสัมพันธกับผูปกครองทองถิ่น
และการควบคุมกลุมเมืองก็อยูภายใตระบบสวย
แมวาระบบสวยจะเกีย่ วของกับความสัมพันธทางการเมืองการปกครองระหวางเมือง
หลวงกับหัวเมืองชั้นนอก โดยเฉพาะหัวเมืองลาวตะวันออก ดังไดกลาวแลวในบทที่ ๓ แตสวยก็
สามารถชี้ใหเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจของเมืองตางๆ ไดดวย การขยายการเก็บสวยของรัฐบาลสยาม
เขามาในที่ราบสูงโคราชและในแองสกลนครที่เริ่มขึ้นดวยการสักเลกใน พ.ศ.๒๓๖๗ ซึง่ เปนปแรก
ในรัชกาลสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูหวั (รัชกาลที่ ๓) เปนผลมาจากการปรับปรุงระบบภาษีอากร
และการแสวงหาวัตถุดิบในรูปของสวยเพื่อเปนสินคาสงออกในการคาตางประเทศของสยามที่

๑๔๓
กําลังขยายตัว รายไดของรัฐบาลสยามจากสวยเพิ่มขึน้ มากในสมัยนี้เมื่อเทียบกับชวงกอนหนา ดัง
จะเห็นไดจากตารางที่ ๖.
ตารางที่ ๖ ประมาณการรายไดของรัฐบาลสยามในสมัยตนรัตนโกสินทร
รายการรายรับ

ภาษีอากร
สวย
การคาของรัฐ

รัชกาลที่ ๑ (พ.ศ.๒๓๓๘)

๑,๓๔๘,๗๗๖
๖๔๓,๖๘๗
๖๑๐,๐๐๐

รัชกาลที่ ๒ (๒๓๕๙)

๑,๗๕๙,๗๘๔
๘๓๗,๕๖๐
๒,๗๕๙,๖๐๐

รัชกาลที่ ๓ (พ.ศ.๒๓๘๐)

๔,๒๗๗,๙๒๕
๑,๓๒๕,๓๓๔
๔,๕๙๙,๖๐๐

ที่มา : ปรับปรุงจาก, สุวิทย ธีรศาศวัต, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงธนบุรีถงึ สมัยรัชกาลที่ ๓
พิมพครั้งที่ ๒, (ขอนแกน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๘),
๑๔๗.
การสักเลกในที่ราบสูงโคราชรวมถึงเมืองในแองสกลนครตั้งแตปแรกของรัชกาลที่ ๓
ทําใหรัฐบาลสยามมีรายไดจากสวยเพิม่ มากขึ้นเปนกอบเปนกําและสามารถนําไปเปนสินคา
สงออกตางประเทศไดรายไดเพิ่มในรัชกาลนี้มากเปนเทาตัวดังจะเห็นไดจากตารางขางบน การ
ปรับปรุงการจัดเก็บรายไดทงั้ จากสวยและภาษีอากรตางๆ ในสมัยนี้ และการขยายพืน้ ทีก่ ารสักเลก
และเก็บสวยเขามาในหัวเมืองลาวบริเวณที่ราบสูงโคราช
ซึง่ พบวามีเมืองที่ตองสงสวยแกเมือง
หลวงมากที่สดุ เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นที่อยูในเขตอํานาจรัฐสยามในเวลาเดียวกัน๕๕ ปริมาณสวยที่
ไดรับเพิ่มจํานวนมากสะทอนถึงมีผูคนเปนแรงงานในการผลิตและหาสิ่งของสงเปนสวยวามีจาํ นวน
มากตามไปดวย และบงชี้ไดถึงการเกิดชุมชนมีการตั้งหลักแหลงจํานวนมากในบริเวณนี้และรวมถึง
การขยายตัวเติบโตของชุมชนดวย แสดงถึงการขยายตัวของการผลิตและการหมุนเวียนของสินคา
ของเมืองในรูปของสวย นอกจากนีย้ ังสะทอนถึงการฟนตัวทางเศรษฐกิจการผลิตของเมืองตางๆ
ภายหลังสงครามเจาอนุวงศ
และแสดงถึงอํานาจของราชสํานักสยามที่เขามาแทรกแซงเก็บ
ผลประโยชนจากเมืองในพื้นที่แถบนี้ไดหลังจากที่ราชสํานักเวียงจันทนลมสลายไปแลวดวย

๕๕

สุวิทย ธีรศาศวัต, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยรัชกาลที่ ๓, พิมพครั้งที่ ๒
(ขอนแกน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๘), ๑๒๖-๑๒๗.

๑๔๔
สวยทีห่ วั เมืองในแองสกลนครจะตองจัดสงใหแกราชสํานักสยามนั้นมีหลายชนิด หาก
มีสวยอยางหนึ่งอยางใดขาดแคลนก็สามารถจัดสงสวยอยางอืน่ ไปทดแทนได รายการสวยทีเ่ คย
จัดสงไปใหแกเมืองหลวงสามารถรวบรวมได ดังนี้
๑. เงิน
๒. ทอง
๓. ผลเรว
๔. ไมสัก
๕. สีผึ้ง (ขี้ผึ้ง)
๖. น้ําผึง้
๗. ครั่ง
๘. กระวาน
๙. งาชาง
๑๐.ปาน

๑๑. น้ํารัก
๑๒. ผาขาว
๑๓. ทองแดง
๑๔. นอระมาด (นอแรด)
๑๕. อบเชย
๑๖. ไมกฤษณา
๑๗. ปลาบึก
๑๘. ควาย
๑๙. ดินประสิว
๒๐. เสนไหม๕๖

ตารางที่ ๗ ชนิดของสวยที่เมืองในแองสกลนครตองจัดสงใหแกเมืองหลวง
ชนิดของสวย

เมือง

เรว

นครพนม
โพนพิสัย
มุกดาหาร
เลย
สกลนคร
หนองคาย

ทองคําผุย

เงิน

ควาย

*
*
*

กระวาน

สีผึ้ง

ผาขาว

น้ํารัก

ปาน

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

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,” (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนก
วิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๑๘), ๙๑-๙๓.
จากขอมูลสิ่งของสวยทีห่ าไดตามธรรมชาติและที่เปนผลิตผลของชาวเมืองในแอง
สกลนครดังกลาว สะทอนใหเห็นวิถีการผลิตของผูคนและสภาพทรัพยากรของพื้นที่ จากตารางที่ ๗
ชนิดของสวยที่เมืองในแองสกลนครตองจัดสงจะเห็นวาทองคําผุยเปนสวยที่มีเมืองถึง ๘ เมืองที่
สามารถหามาสงเปนสวยได สวนใหญแลวเปนเมืองทีอ่ ยูริมฝงแมนา้ํ โขง ไดแก เมืองหนองคาย
เมืองโพนพิสัย เมืองทาอุเทน เมืองไชยบุรี และเมืองนครพนม เมืองเหลานี้ผคู นสามารถรอนหา
ทองคําไดจากแมน้ําโขง รองลงมามีเมืองที่ตองสงควายเปนสวยถึง ๖ เมือง แสดงวาชาวเมืองใน
แองสกลนครสวนใหญมีการเลี้ยงสัตวประเภท โค กระบืออยูมาก ที่นา สนใจคือ เรว หรือหมาก
แหนง จากตารางจะเห็นวามีเพียง ๒ เมืองที่สง เรวเปนสวยไดคือเมืองมุกดาหารและเมืองสกลนคร
เพราะสองเมืองนี้มีอาณาเขตครอบคลุมเทือกเขาภูพานซึ่งเปนปาเรวที่อุดมสมบูรณในสมัยนั้น และ
เมืองที่สง สวยผาขาวมีเมืองเดียวคือ เมืองหนองคายเพราะวามีการปลูกฝายจํานวนมากนั่นเอง
การเก็บภาษีในหัวเมืองลาวตะวันออกของราชสํานักสยามสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
เปนการจัดเก็บสิ่งของหรือสวยเปนหลัก เพราะไมปรากฏหลักฐานวาหัวเมืองลาวบริเวณลุมแมน้ํา
โขงและที่ราบสูงโคราชไดเสียภาษีแบบอยางเดียวกันกับเมืองในภาคกลาง
ยกเวนในเมือง
นครราชสีมา การเก็บภาษีและรายไดเขาหลวงจนถึงสมัยพระเจาอนุวงศและภายหลังจากนัน้ มาอีก

๑๔๖
ยังคงอยูภายใตระบบสวย คือ มีการเกณฑแรงงานและเรียกเก็บผลผลิต สวย โดยผานทางเจาเมือง
และกรมการของแตและเมือง และมีการเขามาสักเลกจัดทําสํามะโนประชากรเปนครั้งคราว ซึง่
ปรากฏวาเปนปญหาเรื่องรายรับของเมืองหลวงอยูมาก
ตั้งแต พ.ศ.๒๓๗๑ เปนตนมา เปนชวงเวลาที่ราชสํานักสยามพยายามปรับปรุงและ
แกไขปญหาอยูตลอดเพื่อใหการจัดเก็บรายไดของหลวงมีประสิทธิภาพ แตยงั คงเปนวิธกี ารหรือ
นโยบายภายใตระบบเดิมคือระบบสวย จนกระทั่งมีการปรับปรุงครั้งสําคัญพรอมกับการปฏิรูปทาง
การเมืองการปกครอง กลาวคือ เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๔ หลังจากที่ไดจัดการเรื่องการเมืองการปกครอง
แลวกรมหมืน่ ประจักษศิลปาคม (ยศในขณะนั้น) ขาหลวงใหญตางพระองคประจําหัวเมืองลาว
พวนประทับอยูที่เมืองหนองคายทรงเห็นวาการเก็บสวยจากเมืองตางๆ ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน
และในแตละเมืองยังไมไดปรับเปลี่ยนไปเปนการเก็บภาษีอากรแบบใหม ซึง่ จะทําใหไดเงินเขาพระ
คลังมหาสมบัติมากขึ้น ทรงเห็นวาราษฎรจะไมไดรับผลกระทบกระเทือนจากการเก็บภาษีแบบนี้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ทรงเห็นดวยกับวิธกี ารเก็บภาษีโดยใหคนจีนผูกปหรือสัมปทาน
เก็บภาษีอากร การเก็บภาษีอากรของเมืองหนองคายและเมืองใกลเคียงมีการเก็บ ภาษีสุรา ภาษี
ยาสูบ ภาษีเกลือและภาษีสุกร
เมื่อมีการจัดเก็บภาษีในระบบใหมแลวจึงยกเลิกวิธกี ารแบบเดิม คือ ยกเลิกอํานาจ
ของคณะอาญาสี่ ไดแก เจาเมือง อุปฮาด ราชวงศ และราชบุตร และการเก็บสวยอื่นๆ จากราษฎร
ภาษีที่จัดเก็บดังกลาวขางตนจะเก็บเขาหลวงทั้งหมด สวนเจาเมืองและกรมการจะไดรับเงินจาก
หลวงเปนคาทดแทน ดังนี้
เจาเมือง
ไดรับ
อุปฮาด
“
ราชวงศ
“
“
ราชบุตร
กรมการเมืองผูนอยอื่นๆ รวมได
รวมจายใหเมืองละ

ปละ
ปละ
ปละ
ปละ
ปละ

๓๖ ชัง่
๒๔ ชั่ง
๑๘ ชัง่
๑๒ ชัง่
๒๔ ชั่ง
๑๑๔ ชั่งตอป๕๗

รายไดจากภาษีระบบใหมจะสามารถจัดสงเขาพระคลังมหาสมบัติมากขึ้น สวนเจา
เมืองและกรมการทองถิน่ จะขาดรายไดที่เคยไดจากระบบสวย ซึ่งมีการหักเก็บไวใชสวนตัวไดมาก
๕๗

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

๑๔๗
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้สมั พันธกับการปฏิรูปทางการเมืองการปกครองเปนระบบเทศาภิบาลใน
สมัยที่ปรับเปลี่ยนเปนมณฑลในเวลาตอมา หลังจาก พ.ศ.๒๔๓๖ แลว
การขยายตัวของเมืองและการใชที่ดิน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจทัง้ การผลิตและการคา ทําใหเมืองขยายตัวหรือเติบโตขึน้
โดยเฉพาะเมืองใหญทเี่ ปนชุมทางการคา ศูนยรวมสินคาหรือเปนตลาด ซึ่งสวนใหญจะตั้งอยูริมฝง
แมน้ําโขงที่เปนเสนทางคมนาคม ไดแก เมืองมุกดาหาร เมืองธาตุพนม เมืองนครพนม เมืองไชยบุรี
เมืองทาอุเทน เมืองโพนพิสัย และเมืองหนองคาย เปนตน ในเมืองดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลง
สภาพทางกายภาพของเมืองตามความเติบโตและบทบาทของคนกลุม ตางๆ ที่อยูในเมือง เชน ผัง
เมือง
สถาปตยกรรม
และการใชที่ดินของเมืองทัง้ เขตที่อยูอาศัยและพืน้ ทีท่ ํามาหากินทั้ง
เกษตรกรรมและคาขาย
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะเห็นไดอยางชัดเจนตามเมืองใหญๆ และมีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจการคา เชน เมืองหนองคาย เมืองนี้ตั้งขึน้ จากชุมชนหมูบานแตบริเวณใกลเคียงลวน
เคยเปนเมืองใหญมีความสําคัญทางเศรษฐกิจและการคามาแลวในสมัยอาณาจักรลานชาง เมื่อ
สถานการณทางการเมืองเปลี่ยนไป เมืองหนองคายไดรับการสถาปนาขึ้นมาบนทําเลที่ตั้งชุมชนที่
เคยเปนศูนยกลางการติดตอบนเสนทางคมนาคมสําคัญระหวางภูมิภาค เมืองหนองคายจึงไดรับ
ประโยชนและสืบทอดบทบาทดังกลาว และถือวาเปนเมืองที่สาํ คัญทีส่ ุดที่อยูระหวางเขตหลวงพระ
บางและโคราชแทนที่เมืองเวียงจันทน
ทําเลที่ตั้งของเมืองหนองคายที่ตั้งอยูริมแมน้ําโขง
เปนจุดเชื่อมโยงของเสนทาง
คมนาคมทําใหเศรษฐกิจของเมืองหนองคายสัมพันธกับการเปนตลาดแลกเปลี่ยนและสถานที่แวะ
พักสินคา จากบันทึกตางๆ ทีก่ ลาวถึงเมืองนี้มักจะกลาววามีรานคาและผูคนกลุมตางๆ เดินทางเขา
มาทําการคาขายหรือตั้งหลักแหลง อาทิ ชาวจีน ชาวเวียดนาม กุลาหรือตองสู และชาวสยาม (จาก
โคราช) เปนตน แสดงใหเห็นถึงเศรษฐกิจที่ผูกพันกับการคา และการขยายตัวของเมือง
รอยเอกพระวิภาคภูวดล (James Fiteroy McCarthy) ชาวอังกฤษเชื้อสายไอริช
เจากรมแผนทีค่ นแรกของสยาม ไดบรรยายสภาพเมืองหนองคายไวใน “บันทึกการสํารวจและ
บุกเบิกในแดนสยาม” (Surveying and Exploring in Siam) เมื่อเขาเดินทางผานไปถึงในประมาณ
ตนป ราวเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม พ.ศ.๒๔๒๗ (ค.ศ.๑๘๘๔) ไววา...

๑๔๘
...หนองคายเปนเมืองใหญของอาณาเขตกวางขวางแถบนี้ แทนที่เวียงจันทน
ซึ่งเปนเมืองหลวงเกาอยูเหนือน้ําขึ้นไปไมไกลนัก ดูเปนที่นาสบาย ขาว เกลือ และปลามีมาก
เพียงพอ... ในเมืองมีรานคาของคนจีนขายผาลายดอก... พวกพอคาเรชาวฉานก็มีอยูบางที่
หนองคาย... ตัวเมืองอยูฝงขวาของแมน้ําโขงซึ่งกวางใหญมาก...

๕๘

นับไดวาเมืองหนองคายเปนเมืองชุมนุมทางการติดตอการคาระหวางภูมิภาค โดย
รวบรวมสินคาจากลุมแมน้ําโขงทั้งทางตอนเหนือและทางภาคใต ตลอดจนเขตภูดอยในที่ราบสูง
เมืองพวน แลวมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกับบรรดาพอคาทัง้ จากสยาม กุลา หรือตองสู จากพมา
และกลุมคนจีน การเปนชุมนุมทางการคามีผูคนแวะเวียนเขา-ออกมากมายและมีจํานวนไมนอ ยที่
ทําการตั้งบานเรือนอยูอาศัย ทําใหเมืองหนองคายขยายตัวเติบโตขึ้นจากเดิม มีประชากรหนาแนน
และหลากหลายมากขึ้นและเปนชุมทางของการคมนาคมดวย
ความจริงแลวการเปนเมือง
ศูนยกลางทางการเมืองการปกครองพรอมกับเปนชุมนุมทางการคานัน้
เปนลักษณะสภาพของ
เมืองสําคัญบริเวณนี้ เชน เมืองหลวงพระบาง เมืองเวียงจันทน และเมืองเวียงคุกในอดีต ดังนัน้
เมืองหนองคายจึงพยายามทําหนาที่ควบคุมเครือขายเดิมของเมืองเวียงจันทน
ในหนังสือ “บันทึกการเดินทางในลาว” (Voyage dans le Laos) ภาคทีห่ นึง่ ๕๙ เอ
เตียน แอมอนิเย ไดบันทึกถึงความเติบโตของเมืองหนองคายในชวงตนปของ 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

เมืองหนองคายเปนเมืองใหญมีบานเรือนนับเปนพันๆ หลัง ถือวาจํานวนมากเมื่อ
เทียบกับเมืองอื่นๆ เชน เมืองทาอุเทนมีกระทอมหรือเฮือน ๒๐๐ กวาหลัง เมืองไชยบุรีมีเฮือน ๑๒๐
หลัง เมืองโพนพิสยั มี ๑๕๐ หลัง เมืองนครพนมมี ๓๐๐ หลัง เมืองสกลนครมี ๓๐๐ หลังและเมือง
มุกดาหารมีเฮือนประมาณ ๑๕๐ หลัง เปนตน๖๑ ซึ่งเฮือนของเมืองเหลานี้จะกระจายตัวทอดยาวไป
ตามลําน้ําโขง สวนเมืองสกลนครเฮือนก็จะกระจายตัวอยูบนเนินสูงทามกลางปาไผริมหนองหาร
ดานตะวันตก นอกจากนี้การเติบโตและการเปนตลาดของเมืองหนองคายทําใหมีการตัดถนนหรือ
การสัญจรทางบกทัง้ ถนนเลียบริมฝงแมนา้ํ โขงและถนนที่ลึกเขาไปในตัวเมือง
และปลูกสราง
บานเรือนและรานคา(ของคนจีน)ตามสองฟากของถนน ในป ๒๔๒๗ เมืองหนองคายมีประชากรที่
ขึ้นทะเบียนไวอยางนอย ๕,๐๐๐ คน รวมทะเบียนภายนอกและภายใน๖๒
ในเวลาใกลเคียงกันกับ พระวิภาคภูวดล และเอเตียน แอมอนิเย ไดมีคณะสํารวจอีก
กลุมหนึ่งที่เขามาเพื่อสํารวจหาขอมูลเกี่ยวกับแหลงแร ระหวาง พ.ศ.๒๔๓๔-๒๔๓๙ ในหนังสือ
“หาปในสยาม เลม ๑” ที่แปลมาจาก “Five Years in Siam. Vol. 1” ซึ่งเขียนโดย นายเฮอรเบิรท
วาริงตัน สมิธ (Herbert Warington Smyth) อดีตเจากรมเหมืองแรของสยาม ไดกลาวถึงสภาพของ
เมืองหนองคายในชวง พ.ศ.๒๔๓๙ ไววา...
“... ชุมชนเมืองหนองคายที่อยูกันอยางกระจัดกระจายนั้น มีจํานวนประชากร
ประมาณ ๕,๐๐๐ คน และเปนเมืองสําคัญที่สุดที่อยูระหวางโคราชและหลวงพระบาง... เมื่อ
เร็วๆ นี้มันก็ไดกลายมาเปนศูนยบัญชาการที่มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในการกระจายกําลัง
ออกไปสุดเขตดานทิศเหนือของที่ราบสูง (โคราช) ซึ่งพอคาขาวจีนไดใชเปนเสนทางคาขาย
จากเมืองโคราช... “ ๖๓

แสดงใหเห็นวาเมืองหนองคายมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามลําดับ ขณะเดียวกันก็
มีความสําคัญตอภูมิภาคมากขึ้นดวย สถานการณของเมืองหนองคายดังกลาว สงผลใหเมืองตางๆ
ใกลเคียงคึกคักอยางไมตองสงสัย
แนนอนวาสวนหนึง่ เปนผลมาจากสภาพความสงบภายหลัง
สงคราม แตเมืองหนองคายก็เปนตลาดแลกเปลี่ยนทีท่ ําใหสินคาหรือผลิตผลของเมืองเหลานี้ไดเริ่ม
หมุนเวียนอีกครั้ง พรอมกันนัน้ ก็ไดแลกเปลี่ยนกับสินคาที่มาจากภายนอกดวย สภาพการณเชนนี้
๖๑

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

๑๕๐
เปนปจจัยดึงดูดผูคนใหเขามาตั้งหลักแหลงถิ่นฐาน กลับมาสรางบานแปงเมืองจากสภาวะสงคราม
ที่เพิง่ ผานไป ซึ่งทําใหเมืองตางๆ ในบริเวณนี้คอยๆ ฟน ตัว แมวาศูนยกลางจะเปลีย่ นไปจาก
เวียงจันทนทางฝงซายมาเปนเมืองหนองคายทางฝงขวาแมน้ําโขงแทนก็ตาม
เมืองที่ขยายตัวเติบโตนอกจากเมืองหนองคายซึ่งเปนศูนยกลางการปกครองและ
เศรษฐกิจหรือตลาดใหญแลว เมืองตามริมฝงแมนา้ํ โขงซึ่งเปนชุมทางการคาและการแลกเปลี่ยน
ตางพัฒนาเติบโตจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจดวยเชนกัน เชน เมืองทาอุเทน เมืองไชยบุรี เมือง
นครพนม เมืองธาตุพนม เมืองเหลานี้สวนใหญมกั จะตัง้ อยูปากแมนา้ํ สาขาของแมน้ําโขงดวย คือ
แมน้ําสงคราม ลําน้ําก่ํา หวยมุก เปนตน ทําใหสามารถติดตอเขามายังพื้นที่ตอนในของแอง
สกลนครไดและเปนชุมทางเชื่อมตอกับภายนอกตามลําน้ําโขง
เมืองทาอุเทนตามความเห็นของ ฟองซิส กากนิเย และบันทึกของเอเตียน 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 เมืองนครพนม เมืองสกลนคร ที่มี
การเติบโตจากการขยายตัวของเศรษฐกิจแลว เมืองเล็กหรือเมืองบริวารตางๆ ก็ไดรับผลกระทบ
ดังกลาวนี้ดว ย เมืองบริวารที่ตั้งอยูในพืน้ ที่ตอนในมีการติดตอกับเมืองใหญ สวนเมืองที่อยูบน
เสนทางการคาโดยเฉพาะริมฝงแมนา้ํ โขงมีผูคนเขามาตัง้ ถิน่ ฐานและสามารถทําการคาขายไดดวย
สงผลใหเมืองขยายตัวและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจและการเมืองมากขึ้น
เศรษฐกิจของเมืองในแองสกลนครในชวง พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖ เปนระยะของการฟน
ตัวภายหลังสภาวะสงคราม ในชวงแรกวิถีเศรษฐกิจของเมืองอยูบนพืน้ ฐานของการเกษตรกรรมซึ่ง
มีปจจัยของสภาพพืน้ ที่ สิง่ แวดลอม ระบบนิเวศนและแหลงทรัพยากรที่อุดมสมบูรณเอื้ออํานวย
๖๔

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

๑๕๑
สงผลใหมกี ารตั้งถิ่นฐานกระจายไปทัว่ บริเวณนี้
ในชวงเวลานี้เชนกันวิถเี ศรษฐกิจดานการ
แลกเปลี่ยนและการคาของเมืองไดกลับมาหมุนเวียนคึกคักอีกครั้งหนึ่งจากเหตุผลของความสงบ
ภายหลังเหตุการณสงครามทั้งภายในพื้นที่และระหวางภูมิภาคโดยรวม ทําใหการติดตอการคา
ตามเสนทางคมนาคมตางๆ โดยเฉพาะแมน้ําโขงและสาขาสามารถดําเนินไปไดโดยสะดวก และ
ดวยปจจัยพื้นฐานหรือภูมิหลังของพืน้ ที่แองสกลนครเองที่เคยเปนเขตสําคัญทางเศรษฐกิจการคา
เคยรุงเรืองมากอนแลวในอดีตสมัยอาณาจักรลานชาง (ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓) ทําให
ในพืน้ ทีแ่ องสกลนครสามารถสืบทอด
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่เมืองหนองคายและเมืองอืน่ ๆ
บทบาทและหนาที่จากศูนยกลางลานชางที่เขตเวียงจันทนไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ความสัมพันธกับราชสํานักสยามที่มีความใกลชิดมากขึ้นกวาแตกอน ทําให
เศรษฐกิจของเมืองในแองสกลนครเขาไปผูกพันกับศูนยกลางของสยามในลุมแมน้ําเจาพระยามาก
ขึ้น การขยายตัวของเศรษฐกิจการคาที่เริม่ ขึ้นภายหลัง พ.ศ.๒๓๙๘ เปนตนมา ไดเขามามีอทิ ธิพล
ตอหัวเมืองชั้นนอกอยางเมืองในแองสกลนครดวย และสงผลใหเมืองในแองสกลนครพัฒนาเติบโต
ขึ้นตามลําดับ มีประชากรเพิ่มมากขึ้น ซึง่ เปนปจจัยการผลิต แหลงวัตถุดิบและผลผลิตที่สําคัญ
ที่กาํ ลังขยายตัวอยาง
พรอมกันนัน้ ก็เปนตลาดใหแกสินคาในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด๖๕
กวางขวางในเวลานั้นดวย การขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองมีความเกี่ยวของกับการเมืองและ
สังคมของเมือง และสัมพันธกับวัฒนธรรม ความเชื่อของเมืองดวย ดังจะไดกลาวถึงในบทตอไป

๖๕

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

บทที่ ๕
วัฒนธรรมของเมืองในแองสกลนคร พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖
วัฒนธรรมของเมืองในแองสกลนคร ชวงหลัง พ.ศ.๒๓๗๑ เปนระยะเวลาของการกอ
ตัวและพืน้ ฟูบา นเมืองภายหลังสงคราม ลักษณะทางวัฒนธรรม ความเชื่อ การนับถือของผูคน
ในชวงนี้มีความหลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกันยังคงอยูภายใตวัฒนธรรมหลวงคือวัฒนธรรม
แบบลาวหรือพุทธเถรวาท
ซึ่งเปนทีย่ อมรับนับถือของชาวเมืองในแองสกลนครมาตั้งแตสมัย
อาณาจักรลานชาง
เนื่องจากเขตพื้นที่แองสกลนครเคยมีความสําคัญสมัยอาณาจักรลานชาง ในฐานะ
กลุมเมืองศูนยกลางหรือกลุมลาวเวียง และไดมีการสั่งสมทางวัฒนธรรมผานยุคสมัยตางๆ มาแลว
จากอดีต (ดังไดกลาวไวในบทที่ ๒) แมวาประชากรกลุมใหมที่อพยพเขามาตั้งถิน่ ฐานจะมีความ
หลากหลายของกลุมชาติพนั ธุ แตสามารถอาศัยอยูรว มกันได ภายใตโครงสรางทางวัฒนธรรม
และฮีตคองลาวลานชาง และแมวาศูนยกลางทางวัฒนธรรมลาวที่เวียงจันทนจะถูกทําลาย แต
เมืองในแองสกลนครอยางเมืองนครพนม เมืองสกลนคร หรือเมืองเกิดใหมอยางหนองคายยังคงสืบ
ทอดธรรมเนียมลาวตอมา โดยเฉพาะอยางยิง่ ปูชนียสถานสําคัญที่พระธาตุพนม ยังคงเปนศูนย
รวมจิตใจ ความเชื่อ และเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมของกลุมเมืองแถบนี้
ศูนยกลางวัฒนธรรมของเมืองในชวงฟนตัวหลัง พ.ศ.๒๓๗๑
ชวงเวลาการฟนตัวของเมืองและการตัง้ ชุมชนใหม นอกจากอํานาจทางการเมืองการ
ปกครองและการควบคุมประชาชนดวยการสักเลกและแบงสรรตามกองตางๆ แลว ปูชนียสถาน
สําคัญตางๆ ในทองถิ่นแองสกลนครซึง่ สืบทอดมาตั้งแตสมัยอาณาจักรลานชาง เปนสิ่งสําคัญที่
รวบรวมผูคนเขาไวดวยกัน เปนศูนยรวมจิตใจของผูคนเกิดเปนชุมขนใหเติบโตขึ้นเปนเมืองได และ
เมื่อเกิดปญหากับอํานาจรัฐของผูปกครอง ภัยสงคราม ความอดอยาก แหงแลง หรือโรคระบาด
ตางๆ สถานที่สาํ คัญเหลานี้สามารถเปนทีพ่ ึ่งพิงทางดานจิตใจของชาวเมือง ดังนัน้ จะเห็นไดวา
บรรดาเจาเมืองกรมการตางเอาใจใสคอยบูรณะซอมแซมเหลาพระธาตุเจดียคูบานคูเมืองตางๆ
ไมใหเศราหมอง และถือเปนภารกิจสําคัญเพื่อใหเปนหลักของเมืองและศูนยรวมจิตใจของผูคนใน
๑๕๒

๑๕๓
เมือง เมื่อครั้งราชสํานักเวียงจันทนยังอยูกษัตริยลานชางเวียงจันทนไดทรงอุปถัมภ แตเมื่อ
สถานการณทางการเมืองเปลี่ยนไปภาระหนาที่ดังกลาวจึงเปนของบรรดาเจาเมืองกรมการทาวเพีย้
ในทองถิน่ ดูแลกันเอง เมืองที่เปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมในแองสกลนคร ไดแก เมืองนครพนม
เมืองสกลนคร และเมืองหนองคาย
ศูนยกลางเมืองนครพนม
เมืองนครพนมเปนเมืองเกามีศาสนสถาน คือ พระธาตุพนม ซึ่งเปนพระธาตุสําคัญมา
ตั้งแตสมัยอาณาจักรลานชาง มีความสําคัญที่สุดในภูมิภาคแถบนี้ แมจะมีพระธาตุหลวงที่
เวียงจันทนแลวก็ตามแตผูปกครองลานชางก็ยอมรับในความเปนศูนยกลางของพระธาตุพนมดัง
สะทอนออกมาในตํานานอุรงั คธาตุ และถือเปนหนาที่ภารกิจของกษัตริยลานชางทุกพระองคที่
จะตองมานมัสการ บูรณะซอมแซม กัลปนาแกพระธาตุพนมเปนประจําดวย ในรัชสมัยพระเจาอนุ
รุทธราช (อนุวงศ) ภายหลังที่อาณาจักรลานชางตกเปนประเทศราชของสยามแลว พระองคได
เสด็จมาบูรณะพระธาตุและสรางสะพานบริเวณหนาวัดไปยังริมฝงแมน้ําโขงรวมกับพระบรมราชา
(สุดตา) เจาเมืองนครพนมและเจาจันทสุรยิ วงศ (กิ่ง) เจาเมืองมุกดาหาร
พระเทพรัตนโมลี (แกว อุทุมมาลา) ไดบนั ทึกไวในหนังสือประวัติยอพระธาตุพนมวา...
...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
มุกดาหารไดเริ่มสรางขัว (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 แตก็ยงั คง
สืบทอดภารกิจของกษัตริยล านชางตอมาอีก โดยเฉพาะการอุปฏฐากองคพระธาตุพนมซึง่ เปนศูนย
รวมจิตใจของชาวลานชาง หมายรวมถึงชาวลาวและกลุม ชนอืน่ ๆ ในสังคมลานชางดวย๒ เชน กลุม
ขาตางๆ เปนตน ซึง่ มีความเคารพนับถือพระธาตุพนมอยางมาก๓
ตลอดชวงระยะเวลาภายหลัง พ.ศ.๒๓๗๑ เปนตนมา เปนชวงฟน ฟูบานเมืองหลัง
สงครามและการเคลื่อนยายของผูคนครั้งใหญ ทําใหองคพระธาตุพนมเศราหมองดังทีพ่ ระเทพรัตน
โมลีไดกลาวไว เมื่อไมมกี ษัตริยราชวงศเวียงจันทนมาเปนผูน ําในการบูรณะซอมแซมพระธาตุดัง
เกากอน บรรดาเจาเมืองกรมการของเมืองในแองสกลนครจึงตองรับผิดชอบดูแลกันเอง โดยเฉพาะ
เจาเมืองนครพนมและเจาเมืองมุกดาหารซึ่งเคยปฏิบัติรวมกับเจาเวียงจันทนมาแลว แตไดเปลี่ยน
จากการอุปถัมภของราชสํานักเวียงจันทนมาเปนราชสํานักสยามที่อยูห างไกลแทน
ปรากฏ
หลักฐานการขอสิ่งของจากราชสํานักเพื่อขึ้นมาบูรณะซอมแซมพระธาตุพนมและวัดใกลเคียง
ไดแก ใบบอกของเจาเมืองกรมการทีม่ ีอํานาจหนาที่ดูแลในเขตพระธาตุพนมขอไปยังราชสํานัก

๑

พระเทพรัตนโมลี, ประวัติยอพระธาตุพนม, พิมพครั้งที่ ๑๒ (ม.ป.ท., ๒๕๓๗), ๓๘-๔๐.
ปยฉัตร สินธุสะอาด, “กลุมชนในสังคมลานชาง,” วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ๑๔, ๓ (กันยายนธันวาคม ๒๕๔๔) : ๑๐๕-๑๐๙.
๓
สุทิน สนองผัน, “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอํานาจทางการเมืองในอีสาน ตั้งแตสมัย
สุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ.๑๗๙๒-๒๓๙๔)” (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอก
ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๓), ๕๔.
๒

๑๕๕
สยามหลายครั้ง๔ ทัง้ นี้เพราะความสําคัญขององคพระธาตุพนมตอศูนยรวมจิตใจของชาวเมือง
นั่นเอง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ผูคนที่เปนขาโอกาสของพระธาตุ
พนมมีจํานวนมากขึ้นจนคณะกรรมการวัด สังฆการีไมอาจดูแลควบคุมได จึงโปรดเกลาฯ ใหชุมชน
พระธาตุพนมอยูภายใตการดูแลของเจาเมืองมุกดาหารและนครพนม โดยจะจัดสงกรมการเมืองมา
ควบคุมดูแลรวมกัน ปรากฏหลักฐานใน พ.ศ.๒๔๒๔ คือ พระพิทกั ษเจดีย นายกองขึ้นตรงตอเจา
เมืองนครพนม และหลวงภูษารัตน ปลัดกองขึ้นตรงตอเมืองมุกดาหาร เอเตียน แอมอนิเย นัก
เดินทางชาวฝรั่งเศส บันทึกไววา...
...ประชาชนในถิ่นอารยธรรมนี้ ทุกคนที่ดูแลรักษาพระธาตุนั้น อยูภายใตคําสั่ง
ของขุนนาง ๒ คน คือ ๑ พระพิทักษเจดีย เปนหัวหนาสําคัญซึ่งขึ้นกับเจาเมืองละคอน
(นครพนม), ๒ หลวงภูษารัตน ปลัดกลาง ซึ่งขึ้นกับเจาเมืองบางมุก (มุกดาหาร)...ขาราชการ
พลเรือนสองคนที่บังคับบัญชาพลเมืองนั้น จะตองเห็นพองกันกับเจาอาวาสวัดพระธาตุพนม
เสียกอน ในกิจการตางๆ ที่จะทําเกี่ยวกับวัดพระธาตุพนม...๕

จํานวนขาโอกาสหรือเลกวัดพระธาตุพนมใน พ.ศ.๒๔๒๔ มีประมาณ ๒,๐๐๐ คน ซึ่ง
เปนจํานวนทีล่ ดลงจากกอนหนานัน้ แลวเพราะการแทรกแซงของเมืองนครพนมและเมืองมุกดาหาร
มีการนําเอาเลกวัดพระธาตุมาจดทะเบียนเปนเลกของเมืองทัง้ สอง ทําใหคาดการณไดวากอนหนา
นั้นชุมชนวัดพระธาตุพนมคงเปนชุมชนใหมมีผูคนจํานวนมากกวานั้น ความสําคัญดังกลาวมีผูดูแล
กําลังคนทีเ่ ปนเลกวัดพระธาตุฯ ในตําแหนงพระพิทักษเจดีย นายกองขาโอกาสพระธาตุเจดียพ ระ
ธาตุพนม กอน พ.ศ.๒๔๒๔ ดวย กลาวคือ พ.ศ.๒๔๑๗ พระพิทักษเจดีย (กง) พ.ศ.๒๔๒๒ พระ
พิทกั ษเจดีย (แกน) และ พ.ศ.๒๔๒๔ พระพิทักษเจดีย (ศรีสองฟา)๖ ซึง่ ปนเี้ ปนตนมาเริ่มมีการ
แทรกแซงกิจการของวัดพระธาตุฯ จากเมืองนครพนมและเมืองมุกดาหารดังไดกลาวมาแลว
๔

สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๑๒ (พ.ศ.๒๓๙๓) เลขที่ ๓๓, “ใบ
บอกเมืองมุกดาหาร เรื่องสรางพระวิหารและซอมกําแพงลอมฐานพระเจดียธาตุพนม.” ; จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔
, จ.ศ.๑๒๒๐ (พ.ศ.๒๔๐๑) เลขที่ ๒๗, “ใบบอกเมืองนครพนม เรื่องขอรับพระราชทานกระจกและเครื่องเขียนไป
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 กากนิเย นักสํารวจชาวฝรั่งเศสที่ไดเดินทางมาถึง
พระธาตุพนมเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๒๔ (ค.ศ.๑๘๘๑) กลาวถึงชุมชนแถบนี้ไววา
...ธาตุพนม...เปนหมูบานที่สําคัญริมฝงขวาของแมน้ําโขง หางจากบางมุก
(มุกดาหาร) ๓๐ กวาไมล และตั้งอยูตรงปากน้ําเซบั้งไฟ (ทางฝงซาย) และนีก่ ็คือจุดเดน
ทั้งหมดของประเทศลาว เพราะมีสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์...๗

องคพระธาตุเปนศูนยรวมจิตใจของผูคน เปนหลักบานหลักเมือง และศูนยกลางทาง
สังคมวัฒนธรรมของเมือง มีความเชื่อวาองคพระธาตุพนมนัน้ มีผมี เหศักดิ์สามพระองค เปนผีหรือ
เทพเฝาปกปกรักษาดูแลพระธาตุพนมและยังทําหนาทีค่ ุมครองบานเมืองอีกดวย สามารถใหคุณให
โทษหรือคุมครองดูแลผูคนได เปนความเชื่อของสังคมขอยขาพระธาตุพนมหรือผูที่สบื ทอดการดูแล
รักษาพระธาตุมาจากบรรพบุรุษ จะตองมีการสงสวยพระธาตุหรือเสียคาหัวพระธาตุเปนประจําทุก
ป โดยเฉพาะในงานบุญพระธาตุพนมในเดือน ๓ ขึ้น ๑๕ ค่ํา หรือมาฆบูชา ความเชื่อเกีย่ วกับผี
มเหศักดิห์ รือผีเจาเฮือนสามพระองคสัมพันธกับสังคมขอยขาชวงใชพระธาตุพนม มีบทบาทเปน
ผีเสื้อเมืองและเขาไปควบคุมพฤติกรรมของผูคนชาวเมืองดวย๘
เห็นไดวา พระธาตุพนมเปนสถานที่สาํ คัญของกลุมเมืองในแองสกลนครและลุมน้ําโขง
บริเวณนี้ มีชมุ ชนขาวัดหลายหมูบานคอยดูแลพระธาตุ เปนเขตชุมชนที่อยูระหวางเมืองนครพนม
และมุกดาหารจึงตองอยูภายใตการควบคุมของเจาเมืองทัง้ สอง ขณะเดียวกันราชสํานักที่ค้ําจุน
พระบรมธาตุกไ็ ดเปลี่ยนจากลานชางเปนราชสํานักสยามแทน มีการงดเวนภาษีใหแกขาวัด และมี
การบรรเลงดนตรีแบบสยามบวงสรวงพระธาตุเดือนละ ๒ ครั้ง อาจจะเปนในวันพระขางขึน้ และ
ขางแรม ๑๕ ค่ํา ของทุกเดือน สถานภาพของพระธาตุพนมในชวงเวลานี้ถือวาไดฟน ฟูกลับมาเปน
หลักใจของผูคนเปนหลักบานหลักเมืองอีกครั้งภายหลังทีต่ องซบเซาจากภาวะสงคราม

๗

บันทึกของเดอลาปอกตและกากนิเย อางถึงใน เรื่องเดียวกัน, ๑๔๗.
สุรพล ดําริหกุล, “สังคมขอยขาชวงใชองคพระธาตุพนม,” เมืองโบราณ ๑๔, ๓ (กรกฎาคม –
กันยายน ๒๕๓๑) : ๑๑๗-๑๑๙.
๘

๑๕๗

ภาพที่ ๑๓ ภาพวาดลายเสนพระธาตุพนม ในตนพุทธศตวรรษที่ 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.
ศูนยกลางเมืองสกลนคร
เมืองสกลนครมีพระธาตุเชิงชุมเปนศูนยกลางทางสังคมวัฒนธรรมของเมืองมาตัง้ แต
สมัยลานชางแลวเชนกัน ปรากฏหลักฐานจารึกของพระเจาสุริยวงศาธรรมมิกราช (พ.ศ.๒๑๘๑๒๒๓๕) ในเขตเมืองสกลนครแสดงเขตกัลปนาที่ดินและขาโอกาสอุทิศใหแกวัด ในจารึกระบุวา เปน
เขตเมืองเชียงใหมหนองหาน เมื่อเกิดเหตุการณผนั แปรทางการเมืองการปกครองของอาณาจักร
ลานชาง ทั้งเสียเมืองตกเปนประเทศราช พ.ศ.๒๓๒๒ และเมืองเวียงจันทนถูกทําลาย เมื่อ พ.ศ.
๒๓๗๑ ชุมชนรอบองคพระธาตุเชิงชุมไดรบั ผลกระทบดวย
เมื่อกองทัพสยามเขายึดเมืองเวียงจันทนได เมื่อวันจันทร เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่าํ ปกุน
จ.ศ.๑๑๔๑ หรือ พ.ศ.๒๓๒๒ นัน้ ไดกวาดตอนผูคนลงไปดวย ทําใหไมปรากฏวามีผูปกครองชุมชน
รอบๆ บริเวณหนองหารและวัดพระธาตุเชิงชุมอีก เริม่ มีปรากฏอีกครั้งในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธ

๑๕๘
ยอดฟาจุฬาโลกวาทรงโปรดเกลาฯ ใหอปุ ฮาดเมืองกาฬสินธุพ รอมดวยไพรพลยกขามภูพานมาตั้ง
หลักแหลงเพื่อรักษาพระธาตุเชิงชุม และเมื่อมีผูคนเคลือ่ นยายเขามาอยูมากขึน้ จึงโปรดเกลาฯ ให
ยกบานธาตุเชิงชุมขึ้นเปนเมืองสกลทวาป เมื่อ พ.ศ.๒๓๒๙๙ ในสมัยนี้ไดมีพระสงฆชนั้ ”หลักคํา” ซึ่ง
เปนเชื้อสายอุปฮาดเมืองกาฬสินธุตามมาบูรณะฟนฟูพระธาตุดวย แตตอมาเมื่อเกิดเหตุการณ
สงครามระหวาง พ.ศ.๒๓๖๙-๗๑ เมืองสกลทวาปไดรับผลกระทบ กลาวคือ เจาเมืองถูกประหาร
ชีวิตในขอหากบฏศึก ที่ไมไดเตรียมไพรพลกระสุนดินดําและเสบียงไวคอยกองทัพหลวงจากสยาม
เวลานั้นชาวเมืองสกลทวาปไดถูกกวาดตอนใหไปอยูท ี่เมืองกบิลจันตคาม ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี
ตัวเจาพระครูหลักคําซึง่ เปนเชื้อสายเจาเมืองถูกกวาดตอนไปดวย แตเหลือผูคนไวคอยดูแลรักษา
พระธาตุเชิงชุมใหเปนขาพระธาตุในบริเวณใกลเคียงถึง ๑๐ หมูบาน
ภายหลังสงครามเจาอนุวงศ มีการกวาดตอนผูคนจากทางฝงซายใหเขามาตั้งถิ่นฐาน
ในแองสกลนครมากขึ้น
เมื่อไดตัวเจาเมืองกรมการของเมืองทางฝงซายแลวทางราชสํานักก็จะ
สนับสนุนใหไปเกลี้ยกลอมผูคนมาเพิ่มเติมซึ่งสะดวกกวายกกองทัพไปกวาดตอนมา เพราะผูคนจะ
แตกตื่นหนีเขาปาดง ดวยนโยบายเชนนีร้ าชวงศ (คํา) จากเมืองมหาชัยกองแกวจึงไดรับโปรด
เกลาฯ ใหเปนเจาเมืองสกลนครคนแรก ในทีพ่ ระยาประเทศธานี เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๑ ใหราชวงศเมือง
กาฬสินธุเปนอุปฮาดเมืองสกลนคร ใหทา วอินนองชายราชวงศ (คํา) เปนราชวงศ และใหราชบุตร
เมืองกาฬสินธุม าเปนราชบุตรเมืองสกลนคร๑๐
สมัยพระยาประเทศธานี (คํา) พ.ศ.๒๓๘๑-๒๔๑๙ นี้เมื่อกลุมชาวเมืองที่ถกู กวาดตอน
ไปไวเมืองกบิลจันตคามพรอมกับพระสงฆหลักคําไดทราบวาราชวงศเมืองกาฬสินธุไดรับโปรด
เกลาฯ ใหเปนอุปฮาดเมืองสกลนคร จึงพากันยายกลับมาอยูบ ริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมตามเดิม
และไดพรอมกับเจาเมืองกรมการเมืองสกลนครบูรณะวัดใหเจริญขึ้นมาอีก มีการสรางกุฏิ ๕ หลัง
ศาลาการเปรียญถวายพระหลักคํา และสมมุติใหพระหลักคําเปนเจาคณะใหญปกครองคณะสงฆ
ในเขตเมืองสกลนคร เมื่อสิน้ พระหลักคําแลวก็ไดมีเจาอาวาสสืบตอมาอีกหลายรูป ในสมัยพระยา
ประเทศธานี (คํา) นีน้ อกจากจะทํานุบํารุงวัดพระธาตุเชิงชุมแลว ยังไดสรางวัดแหงใหมขึ้นอีก เชน
วัดศรีบุญเรืองหรือวัดแปน เมื่อปชวด พ.ศ.๒๓๘๓ วัดศรีคูณเมืองหรือวัดกลาง เมื่อปมะเส็ง พ.ศ.
๒๓๘๘ วัดศรีมุงคุณหรือวัดเหนือ เมื่อปมะแม พ.ศ.๒๓๙๐ และวัดศรีสระเกษ เมื่อปจอ พ.ศ.
๒๓๙๓ เปนตน
๙

สุรัตน วรางครัตน, ประวัติศาสตรสกลนคร, ๘๗.
สุรัตน วรางครัตน, บรรณาธิการ, ตํานานพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับพระยาประจันต
ประเทศธานี (โงนคํา พรหมสาขา ณ สกลนคร), ๑๖.
๑๐

๑๕๙
ตอมาเมื่อสมัยพระยาประจันตประเทศธานี (ปด) เปนเจาเมืองสกลนคร (พ.ศ.๒๔๒๑๒๔๒๗) พระธาตุเชิงชุมคงไดรับการบูรณะดูแลทั้งบริเวณวัดและองคพระธาตุ แตไมปรากฏ
หลักฐานวาเปนการใหญมากนัก เพราะพบวามีสิ่งติดขัดอยูหลายประการ เชน การเก็บสวยจาก
เลกไดไมเต็มเม็ดเต็มหนวย เหตุเพราะชวงเวลานี้ไดมีคณะสอนศาสนาโรมันคาทอลิกไดเขามา
เผยแพรบริเวณชุมชนทาแร ไดมีประชาชน เลก ขา และกรมการเมืองเขารีตจํานวนมาก การเขารีต
ถือเปนการหลบเลี่ยงอํานาจของเจาเมืองอยางหนึ่ง และเมื่อปลายสมัยพระยาประจันตประเทศ
ธานี (ปด) ไดเกิดศึกฮอขึ้นที่ทงุ เชียงคํา เมืองสกลนครตองถูกเกณฑเปนกําลังพลและเสบียงในการ
ศึกครั้งนี้ดวย เหตุดังกลาวสงผลใหวัดวาอารามไมคอยไดรับการดูแลทําที่ควร แตปรากฏวามีการ
สรางวัดขึ้นใหมอีก ๓ แหง คือ วัดสะพานคําหรือวัดสะพานหิน สรางเมื่อปขาล พ.ศ.๒๔๒๑ วัดแจง
แสงอรุณ สรางเมื่อปเถาะ พ.ศ.๒๔๒๒ และวัดศรีชมพูหรือวัดศรีธรรมหายโศก สรางเมื่อปมะโรง
พ.ศ.๒๔๒๓
สมัยพระยาประจันตประเทศธานี (โงนคํา) เปนเจาเมือง (พ.ศ.๒๔๓๐-๒๔๓๕) และ
เปลี่ยนมาเปนผูวาราชการเมืองตามการปฏิรูปการปกครองจากสวนกลาง เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๕-๒๔๖๖
ทานผูนที้ ําการสรางวัดวาอารามตั้งแตสมัยยังไมไดเปนเจาเมือง เมือ่ นั่งเมืองแลวไดทํานุบาํ รุงศา
สนสถานเปนอยางดี ตามพระบรมราโชวาทโปรดเกลาฯ พระราชทานแกพระยาประจันตประเทศ
ธานี ตอนหนึง่ วา
...ประการหนึ่ง ใหพระยาประจันตประเทศธานีเอาใจใสในบวรพุทธศาสนา
ชักชวนกันบําเพ็ญทานการกุศล ปติสังขรวัดวาอาราม ทํานุบํารุงพระสงฆ สามเณร ใหปร
นิบัติเลาเรียนคันธธุระ วิปศนาธุระ ใหพระพุทธศาสนาถาวร จะไดเปนกองการกุศลสืบไป...๑๑

ถือไดวาสมัยนีว้ ัดพระธาตุเชิงชุมและวัดวาอารามตางๆ ในเขตสกลนครเจริญรุงเรือง
มาก ปรากฏวาเจาเมืองทานนี้ไดบูรณะวัดเกาและสรางวัดใหมอีก ๖ วัด๑๒ สวนสภาพของพระธาตุ
เชิงชุมในระยะเวลารวมสมัยนี้ มีบันทึกไววา...
...ที่วัดสะขุน (สกลนคร) อนุสาวรีย (พระธาตุ) มีกําแพงลอมรอบ ซึ่งทําดวยอิฐ
และศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผา หนากวางวัดได ๔๐ เมตร หนาแคบวัดได ๒๐ เมตร มีความ
๑๑

“สารตราพระบรมราโชวาท ขอปฏิบัติตางๆ ในตําแหนงเจาเมือง,” อางถึงใน สุรัตน วรางครัตน,
ประวัติศาสตรสกลนคร, ๙๐.
๑๒
เรื่องเดียวกัน, 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

พระธาตุเจดียแ ละพระพุทธรูปสําคัญลวนเปนศูนยรวมจิตใจของผูคนชาวเมือง เปน
หลักบานหลักเมือง
เปนแกนกลางของการรวมตัวกันของชุมชนทําใหบา นเมืองพัฒนาเติบโต
ขณะเดียวกันทั้งพระพุทธรูปและพระธาตุเจดียตามความเชื่อแลวลวนแตมีผีคอยเฝาปกปกรักษา
ประจําองคพระทั้งสิน้ อาทิ พระธาตุพนม พระใส พระบาง เปนตน นอกจากนี้ในพืน้ ที่แองสกลนคร
ซึง่ เปนศูนยรวมจิตใจของผูคนชาวเมืองตางๆ
ยังมีพระพุทธรูปและพระธาตุเจดียอีกหลายแหง
นั่นเอง เชน พระธาตุศรีสองรัก ในเขตอําเภอดานซาย จังหวัดเลย พระธาตุเรณูนคร ในเขตอําเภอ
เรณูนคร พระธาตุประสิทธิ์ ในเขตอําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม พระธาตุนารายณเจงเวง พระ
ธาตุภูเพ็ก พระธาตุดูม ในเขตสกลนคร เปนตน
ศูนยกลางเมืองหนองคาย
เมืองหนองคายเปนเมืองตั้งใหมแตไดมีพระพุทธรูปสําคัญของลานชางประดิษฐานใน
เมือง ไดแก หลวงพอพระใส เปนพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชยั ทีเ่ ชื่อวาสรางขึ้นตั้งแตสมัย
ลานชาง ศิลปะแบบสมัยเชียงแสนชัน้ หลัง และเปนพระพุทธรูปที่อยูใ นกลุมหรือหลอคราวเดียวกัน
กับพระสุกและพระเสริม และอยูคูเคียงกันตลอดมา ตามตํานานกลาววาเปนพระนามของพระธิดา
๓ องคในพระเจาไชยเชษฐาธิราช (พ.ศ.๒๐๙๓-๒๑๑๕) พระใสนี้ผูหลอมีความประสงคจะใหเปน
พระพุทธรูปสําหรับแหแหน โดยเฉพาะเมื่อยามฝนแลงในพิธีขอฝน เพราะมีหว งกลม ๓ หวงหลอ
ติดกับองคพระตรงพระแทน๑๔
ตามประวัติแลว พระใสเมื่อครั้งประดิษฐานอยูทเี่ มืองเวียงจันทน เมื่อเกิดสงคราม
พ.ศ.๒๓๒๑ กองทัพสยามยกขึ้นมายึดเวียงจันทนและไดพระแกวมรกตลงไป แตพระใสไดถูกพระ
เจาธรรมเทวงษ อัญเชิญไปซอนไวทเี่ มืองเชียงคํา และตอมาไดอัญเชิญใหมาประดิษฐานไวทวี่ ดั
๑๓

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

๒๔๓๘, ๑๒๕.
๑๔

ธวัชชัย สาครินทร, ประสานงาน, หนองคาย, ๑๒๐-๑๒๕.

๑๖๑
โพนชัย เขตเมืองเวียงจันทนอีก และเมือ่ ภายหลังสงครามเจาอนุวงศ เมื่อตัง้ เมืองหนองคายแลว
พระใสจึงไดถกู อัญเชิญมาไวทวี่ ัดโพธิช์ ัย เมืองหนองคาย
เมื่อราชสํานักสยามรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ไดมีหมายรับสั่งให
นําเอาพระพุทธรูปและสิ่งคูบา นคูเมืองของลานชางตางๆ เขาไปไวยงั กรุงเทพฯ ในระหวางทาง
ขนสงนั้น พระสุกไดเกิดแพขนถายจมลงในลําน้าํ โขง บริเวณที่เรียกวา “เวินพระสุก” ในเขตอําเภอ
โพนพิสัย สวนพระเสริมนัน้ ไดลําเลียงลงไปถึงกรุงเทพฯ ไดสําเร็จและโปรดฯ ใหไปประดิษฐานอยูที่
วัดปทุมวนาราม สําหรับพระใส โปรดฯ ใหประดิษฐานอยูท ี่เมืองหนองคาย เหตุเพราะระหวาง
ขนสงทางบกเกวียนเกิดหักกลางทาง และไมยอมขยับเคลื่อนไดอีก จึงเชื่อวาพระใสไมอยากไปอยู
สยามจึงตองสรางวิหารใหประดิษฐานที่เมืองหนองคายนับแตน้นั
หลวงพอพระใสเปนพระพุทธรูปสําคัญที่ประดิษฐานเปนศูนยรวมจิตใจอยูในเมือง
หนองคายและเปนที่เคารพนับถือของผูคนในเมืองใกลเคียงในแองสกลนครดวย
บริเวณเมือง
หนองคายยังมีพระพุทธรูปสําคัญในศิลปะลานชางอีก เชน พระเจาองคตื้อ เปนตน
วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุก ับการพัฒนาเมือง
ชุมชนตางๆ ที่ไดรับการรับรองสถานภาพตั้งขึ้นเปนเมือง มีประชากรเปนคนกลุม ใหม
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพราะนอกจากจะมีชาวลาวเวียงแลวยังมีกลุม ชนอื่นๆ ทั้งทีม่ ี
รูปแบบทางวัฒนธรรมใกลเคียงกับกลุม ลาวและที่มีเอกลักษณแตกตางออกไป ไดแก ภาษา เครื่อง
แตงกาย พิธกี รรมความเชื่อ และรูปรางผิวพรรณ อาทิ ผูไ ท ไทดํา๑๕ ญอ โยย ไทพวน ซึ่งเปนกลุม
ชนในตระกูลภาษาไท-ลาว๑๖ กลุมชนที่มวี ฒ
ั นธรรมแตกตางจากกลุมลาวมาก ไดแก กะเลิง ขา โส
ซึ่งเปนกลุมชนที่มีภาษาพูดในตระกูลภาษามอญ-เขมร และกลุมที่คลายกลุมตระกูลภาษาไท-ลาว
แตมีสวนคลายภาษาเวียดนามอยูมากดวย ไดแก กลุมแสก๑๗
ผูคนที่อพยพเคลื่อนยายเขามาใหมเหลานีจ้ ะตั้งหลักแหลงอาศัยอยูปะปนกับผูคนที่
เปนประชากรกลุมเดิมทีย่ ังคงหลงเหลืออยูดวย ทัง้ จากชุมชนในที่ราบลุม ตามเขตปาเขาและพื้นที่
สูง โดยเฉพาะเขตเทือกเขาภูพาน โดยจะตัง้ ถิน่ ฐานเปนชุมชนตามกลุมทางวัฒนธรรมของตน และ
๑๕

ถวิล เกสรราช, ประวัติผูไทย (พระนคร : กรุงสยามการพิมพ, ๒๕๑๒), ๑๗.
บําเพ็ญ ณ อุบล, ตํานานเรื่องผูไทย ไทยพวน ไทยอีสาน (อัดสําเนา). ม.ป.ท., ๒๕๔๐.
๑๗
มหาวีรวงศ, สมเด็จพระ (ติสโส อวน), “เรื่องชนลางชาติทางฝงแมน้ําโขง,” ศิลปากร ๑ (ตุลาคม
๒๔๙๐) : ๕๑-๖๑.
๑๖

๑๖๒
เมืองทีเ่ กิดขึ้นใหมเหลานั้นเปนเมืองของกลุมชนที่หลากหลาย ซึ่งพัฒนามาจากหมูบานของกลุม
ชนตางๆ นัน่ เอง เชน บานผูไท บานโส บานกะเลิง บานญอ บานโยย หรือบานไทลาว๑๘ ลักษณะ
ทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุท ี่เปนประชากรของเมืองตางๆ ของแองสกลนครในชวงเวลานี้มี
ดังนี้
วัฒนธรรมไทลาว
กลุมไทลาวหรือกลุมวัฒนธรรมลาวเวียงเคยเปนกลุมประชากรกลุมใหญของเมืองใน
แองสกลนครโดยเฉพาะในสมัยที่เวียงจันทนดํารงเอกราชอยู แตเมื่อหลังจากตกเปนประเทศราช
ของสยามและตอมาเมืองเวียงจันทนเผาทําลาย กลุม ลาวเวียงถูกกวาดตอนออกไปทําใหจํานวน
ลดลง อยางไรก็ตามเมื่อราชสํานักสยามสถาปนาเมืองหนองคายขึน้ มาเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๑ ไดอพยพ
ผูคนจากเมืองยโสธรและเมืองหนองบัวลําภูมาตั้งถิน่ ฐานในเมืองตั้งใหม ทําใหกลุมวัฒนธรรมไท
ลาวกลับเขามามีบทบาทในแองสกลนครอีก ทัง้ ประชาชนและกลุมผูป กครองโดยเฉพาะตามเมือง
ใหญหรือเมืองศูนยกลางอยาง เมืองหนองคาย เมืองหนองหาร เมืองนครพนม เมืองสกลนครและ
เมืองมุกดาหาร
เอกลักษณทางวัฒนธรรมอยางหนึ่งของชาวลาว คือ แคน ทั้งการทําแคนและการเปา
แคนในทํานองเพลงตางๆ จะสามารถพบเห็นการเลนแคนไดเฉพาะในชุมชนที่มชี าวลาวอยูเทานั้น
ทั้งในหัวเมืองชั้นในและหัวเมืองชั้นนอกของสยามอยางเมืองในแองสกลนคร วาริงตัน สมิธ ได
บันทึกเกีย่ วกับชาวลาวที่เมืองหนองคาย ไววา...
...เรามักไมพบเห็นแคนในสยามนัก เวนแตในแหลงที่มีชนชาวลาวตั้งถิ่นฐาน
อยูรวมกัน ประชาชนชาวลาวทั่วทั้งราชอาณาจักรเปนนักผลิตและเปาแคนที่ยอดเยี่ยมมาก...
ที่หนองคายขาพเจาไดยินชายสองคนเลนเพลงเดินในระดับเสียงสูงไดไพเราะนาฟงอยางยิ่ง
จนผูฟงถึงกับขนลุกทีเดียว... ชายคนหนึ่งในสองคนนั้นเปาแคนหกศอกดวย... ขาพเจารูสึก
ประหลาดใจที่ไมเคยไดยินเพลงลักษณะเชนนี้ที่นี่มากอน
ขาพเจาไปพบพวกเขาในถนน
กําลังเดินไปงานพิธีแตงงานและเปาแคนเปนเพลงโดยไมใชซอหรือขลุยรวมดวยเลย มีผูคน
๑๘

ดูรายละเอียดใน “ชื่อบาน นามเมืองอีสาน,” ศิลปวัฒนธรรม ๑๓, ๕ (มีนาคม ๒๕๓๕) : ๒๓๒๔; กรมศิลปากร, เมืองในภาคอีสาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๑๖). ; รุงอรุณ ทีฆชุณหเสถียร และ
มะลิวัลย บูรณพัฒนา, ชื่อหมูบานในอําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม (รายงานการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๗).

๑๖๓
จํานวนมากเดินตามจังหวะเขาขบวนมา พวกเขาหยุดเดินดวยความเต็มใจ นั่งลงกับพื้นและ
บรรเลงเพลงใหขาพเจาฟงใตรมไมนานถึงครึ่งชั่วโมง...๑๙

ถึงแมวา ชวงเวลาหลังสงครามเจาอนุวงศกลุมไทลาวจะมีจํานวนนอยในแองสกลนคร
เมื่อเทียบกับกลุมชาติพนั ธุอนื่ ๆ แตวัฒนธรรมไทลาวหรือลาวเวียงมีอิทธิพลตอกลุมเมืองบริเวณนี้
มาก เพราะพื้นที่นเี้ คยเปนเขตศูนยกลางลานชางและมีศาสนสถานที่เปนศูนยรวมจิตใจความเชือ่
ของชาวเมือง
กลุมชาติพันธุทหี่ ลากหลายไดเขามาเปนประชากรใหมของเมืองแตอยูภายใต
โครงสรางวัฒนธรรมแบบลาวเวียง ทั้งตํานานของเมือง ตํานานพระธาตุ ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ และ
ศิลปวัฒนธรรม การละเลนตางๆ เปนตน

๑๙

๑๓๗.

เฮอรเบิรท วาริงตัน สมิธ, บันทึกการเดินทางในลุมแมน้ําโขงตอนบน ประเทศสยาม, ๑๓๖-

๑๖๔
ภาพที่ ๑๔ งานบุญเทศนมหาชาติที่เมืองหนองคาย 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 คือ บริเวณแควนสิบสองเจาไทหรือแถบเมืองแถงหรือเดียน
เบียนฟูในเขตเวียดนามตอนเหนือปจจุบัน เวลาตอมาเมือ่ ครั้งรัชสมัยของพระเจาไชยเชษฐาธิราชที่
๒ (เจาไชยองคเว) แหงเวียงจันทน ในขณะนั้นหัวหนากลุมผูไท คือ ทาวศรีวรราช ไดมาชวยปราบ
กบฏในเวียงจันทนจงึ มีความดีความชอบ พระเจาไชยเชษฐาธิราชที่ ๒ จึงพระราชทานพระธิดาชือ่
เจานางซอฟาใหเปนภรรยา
และตอมาไดใหบตุ รของเจานางซอฟาซึง่ มีสายเลือดราชวงศ
เวียงจันทน อพยพพาผูคนครอบครัวของชาวผูไทจากแควนสิบสองเจาไทลงมาตั้งบานเรือนแถบ
ตอนใตของเวียงจันทน บริเวณเมืองวังและเมืองตะโปน (เซโปน) เมืองวังและเมืองตะโปนจึงเปน
เมืองของชาวผูไทนับแตนนั้ มา และเมื่อเกิดเหตุการณใน พ.ศ.๒๓๖๙-๒๓๗๑ แลวชาวผูไทจาก
เมืองวัง เมืองพินและเมืองตะโปน จึงไดอพยพยายเขามาตั้งหลักแหลงอยูในแองสกลนคร โดย
กระจายกันตัง้ ชุนชนตามทําเลตางๆ ตามกลุมของตน อาทิ ผูไทเมืองเรณูนคร ผูไทเมืองพรรณา
นิคมและผูไทเมืองวาริชภูมิ เปนตน๒๐
การทํามาหากินชาวผูไทยทําหลายอาชีพ เขน ทําไร ทํานา คาวัว ควาย นํากองเกวียน
ไปขายตางถิ่นที่เรียกวา นายฮอย ผูไทยวาริชภูมิมีความรูในการปลูกหวายไวรับประทานและขาย
ชาวผูไทมีการสรางทํานองดนตรีที่เรียกวา ลาย มีแบบบานผูไทยแตปจจุบันมักปลูกบานอยูอาศัย
แบบไทลาว เครื่องแตงตัวสวมซิ่นหมี่ตนี ตอ ขนาดกวาง ๓ นิ้ว ทอเปนลวดหมี่ หมี่ขอ ผายอมคราม
จนถึงครามแก เรียกวา ผาดํา สวมเสื้อแขนกระบอก ติดกระดุมเรียงเม็ดยอมครามและในการฟอน
รําแตงขลิบแดงที่แขนและชายเสื้อและมีผาจองคอเปนผืนเล็ก
เปนผาลายคลุมไหล
สวม
เครื่องประดับสรอยขอมือ ขอเทาดวยโลหะเงิน เกลาผมมวยสูงตั้งตรง มัดมวยดวยผาแถบผืนเล็กๆ
ในการแสดงฟอนผูไทยและกลองกิง่ ผูฟอนจะสวมเล็บยาวปลายมีพูสแี ดง ฟอนเพื่อถวายองคพระ
ธาตุและฟอนในพิธีตอนรับแขกบานแขกเมือง งานประเพณีของชาวผูไทยวาริชภูมิ คือ พิธีเลี้ยงเจา
ปูมเหสักข ในวันที่ ๖ เมษายนของทุกป
๒๐

๑๕๔-๑๕๕.

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

๑๖๕
ผูไท มีอยูหลายกลุม ไดแก ผูไทขาว ผูไ ทดํา ผูไทแดงและผูไทลาย เปนการแบงให
สอดคลองกับสีของเสื้อผาทีส่ วมใส กลุมผูไ ทขาวที่มีชื่อเชนนีก้ ็เพราะญาติของผูตายจะตองสวมเสื้อ
สีขาวไวทกุ ข เปนตน สวนภาษาผูไทนัน้ มีลักษณะเหมือนกลุมไทลาวทั่วไป แตดูเหมือนจะมีภาษา
ของพวกไทลื้อและภาษาของกลุมลาวตะวันออกปนอยูดว ย สวนมากแลวสําเนียงเสียงภาษาของผู
ไทจะคลายกับภาษาของกลุมพวน ตามประวัติแลวพบวาเดิมนั้นกลุมผูไทเคยมีตวั หนังสือใช โดย
ใชพูกนั แบบจีนในการเขียนหนังสือ แตเขียนเปนตัวอักษรไท จึงทําใหตัวหนังสือเปลี่ยนรูปไปใน
เวลาตอมา เมือ่ อยูปะปนกับกลุมไทลาวก็เริ่มใชการเขียนแบบลาวดวย๒๑
วัฒนธรรมญอ
ถิ่นฐานดัง้ เดิมของญอคือแถบเมืองหงสา บริเวณตอนเหนือของลาวติดกับพรมแดน
จีน เมื่อ พ.ศ.๒๓๕๑ ชาวญอสวนหนึง่ ไดอพยพลงมาตามลําน้ําโขงจนถึงบริเวณปากน้ําสงคราม
แลวตั้งเปนเมืองขึ้นกับสยามชื่อเมืองไชยบุรี และพอถึงสมัยเจาอนุวงศ ครองราชยเวียงจันทน
ชาวญอเมืองไชยบุรีถูกกวาดตอนใหไปอยูยังเมืองหลวงปุงเลง เมืองคําเกิดและเมืองคํามวนบริเวณ
ฝงซายแมนา้ํ โขง แตหลังจากเหตุการณเจาอนุวงศแลวเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๕ ชาวญอจากเมืองหลวงปุ
งเลง เมืองคําเกิดและเมืองคํามวน จึงถูกกวาดตอนใหกลับมาตั้งชุมชนในบริเวณแองสกลนครอีก๒๒
เชน ญอเมืองทาอุเทน ไดรับการยกขึน้ เปนเมืองเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๕ พระปทุม หัวหนา ไดเปนพระ
ศรีวรราช เจาเมือง ญอเมืองทาอุเทนนี้เปนทีรูจักดีในเหตุการณพระยอดเมืองขวาง๒๓
กลุมญอ เชื่อวาเปนกลุมเดียวกันกับหยาหรือเหยอะ๒๔ เปนคนกลุมใหญในเขต
สกลนคร โดยเฉพาะชุมชนในตัวเมืองสกลนคร เปนกลุมที่เขามาอยูในสกลนครและขอพึ่งบรมโพธิ
สมภารเจากรุงสยามจึงโปรดเกลาฯ ใหเปนเจาเมืองสกลนครในเวลาตอมา คือ พระยาประเทศธานี
(คํา) พระยาประเทศธานี (ปด) และพระยาประจันตประเทศธานี (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 มีสําเนียงการพูดที่
ออนหวาน มีอาชีพทํานา ทําสวนผลไมและคาขาย นิยมเย็บปกถักรอย ทอเสื่อกก มีฝมือในการ
ทําอาหาร การแตงกาย นุงซิ่นตอเชิงเชนเดียวกับชาวผูไทย สีซิ่นนิยมสีเปลือกออยคั่นดวยสีเขียว
แดง เหลืองและน้ําเงินเปนลายเล็กๆ ปจจุบนั สวมเสื้อแขนกระบอกสีขาว สีเหลืองเก็บชายคาดเข็ม
ขัดเงิน เปนกลุมที่มบี ทบาทในการทําปราสาทผึ้งและงานประเพณีเซิง้ ผีโขนของไทญอ งานตุม
โฮมหรือรวมญาติของไทญอคือ วันขึน้ ๓ ค่ํา เดือน ๓ ของทุกป
เอเตียน แอมอนิเย ชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเขามายังพืน้ ที่แองสกลนครในเวลารวมสมัย
นี้ไดบันทึกเกีย่ วกับคนญอหรือหยาที่เขาพบที่เมืองทาอุเทนไววา ...
...ประชากรเมืองทาอุเทน ทั้งคนสามัญและขุนนางมาจากชนเผาหยา (Nha)
เดิมทีพวกหยาซึ่งอาจเปนคนเผาหนึ่งของพวกผูไท มีสิ่งที่แตกตางกับพวกคนลาวอื่นๆ ใน
ดานสําเนียงพูด เวลาพูดก็พูดเร็วกวา และก็มีบางคําที่พิเศษออกไป ดูตัวอยางคําถามสองขอ
วา “จะไปที่ไหน มาแตที่ไหน” เขาพูดออกเสียงวา “ไปตาปเลอ มาแตปเลอ” ซึ่งพวกคนลาว
จะพูด “ไปไส มาแตไส” พวกหยานี้เปนชนเผาที่สวยงาม หญิงสาวจะมีผิวขาว รูปรางสูงโปรง
คงจะเปนคนลาวที่สวยงามที่สุด...๒๕

ชาวญอที่เมืองทาอุเทนมีลกั ษณะทางวัฒนธรรมคลายคลึงกับผูไทและไทลาว ภาษา
ถึงแมจะมีความแตกตางแตสามารถเขาใจกันได กลุม ญอกระจายตัวอยูในกลุมเมืองนครพนมและ
เมืองสกลนครเปนสวนใหญ
การรวมตัวกันเปนกลุมใหญไดสงผลใหเมืองทาอุเทนและเมือง
สกลนครพัฒนาขยายตัวเปนเมืองสําคัญบริเวณนี้จนไดรับความสนใจจากราชสํานักสยาม๒๖ เมือง
ทาอุเทนอยูริมฝงแมนา้ํ โขงเปนเมืองชุมชนการคาขายตอเนื่องกับเมืองไชยบุรีที่ปากแมน้ําสงคราม
ความสําคัญของเมืองทาอุเทนดังมีกรณีพพิ าทในคดีพระยอดเมืองขวางดังไดกลาวแลว

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 เรื่องแบงอาณาเขตเมืองทาอุเทนมาขึ้นกรุงเทพฯ.”

๑๖๗
วัฒนธรรมโยย
กลุมโยย เขามาตัง้ ถิน่ ฐานอยูบริเวณเขตสกลนครและนครพนม มาจากทางฝง ซาย
ของแมน้ําโขงแถบเมืองหอมทาวและเมืองภูวาหรือภูวดลสอางคใกลเมืองมหาชัยกองแกว ชุมชน
โยยในแองสกลนคร ไดแก เมืองวานรนิวาส เมืองอากาศอํานวย๒๗ และเมืองสวางแดนดิน เปนตน
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงกลาวไวในหนังสือนิทานโบราณคดีวา
“พวกโยยอยูทเี่ มืองอากาศอํานวยเมืองขึ้นสกลนคร ถามไมไดความวาถิ่นเดิมอยูท ี่ไหน...”๒๘ และ
ทรงกลาวไวในเรื่องเที่ยวทีต่ างๆ ภาคที่ ๔ วา “...มีราษฎรมาคอยรับ ผูใหญบา นผูหนึง่ ดักนกอินทรี
คูมาให
ในหมูราษฎรมีคนไทโยยคนหนึง่ แตงตัวอยางคนพืน้ เมืองวามาจากเมืองอากาศ
อํานวย...”๒๙ ในประวัติการตั้งเมืองวานรนิวาสและเมืองอากาศอํานวยกลาววา...
...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

กลุมวัฒนธรรมโยยเปนอีกกลุมหนึง่ ที่มีความคลายคลึงกับกลุมผูไทและกลุมญอ
รวมกลุมกันอยูบริเวณริมน้าํ ยามสาขาของแมน้ําสงคราม
ตั้งชุมชนเปนเมืองวานรนิวาสและ
ขยายตัวเติบโตออกไปเปนเมืองอากาศอํานวย เมืองสวางแดนดิน เมืองจําปาชนบท ซึง่ เปนกลุม
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
เมืองบริวารเหลานี้เปนแหลงกําลังคนและผลผลิตใหแกเมือง
สกลนครและนครพนมบริเวณลุมแมน้ําสงคราม
วัฒนธรรมโสหรือขาโส
กลุมโส หรือกะโส หรือขาโส เปนขาพวกหนึ่ง เมื่อชวงหลังเหตุการณใน พ.ศ.๒๓๖๙๒๓๗๐ นั้น กลุมโสที่อยูบริเวณเมืองมหาชัยกองแกว เมืองเชียงฮมและเมืองผาบัง ไดเคลื่อนยาย
เขามาตั้งหลักแหลงในพืน้ ทีแ่ องสกลนคร ไดแก โสเมืองรามราช และโสเมืองกุสุมาลยมณฑล
กลุมโสทมี่ าจากเมืองมหาชัยกองแกวมาอยูท ี่เขตเมืองกุสมุ าลย เชื่อวาเปนกลุมที่มา
จากที่สูงตามเชิงเขาหรือลาวเทิง ปลูกขาวไร เก็บผลิตผลจากปา ปลูกพริกและนําผลผลิตที่ไดมา
แลกเสื่อผาอาหารกับชาวผูไทย มาอยูแองสกลนครตองปรับตัวตามสภาพพืน้ ราบ เปนกลุมคนที่
เชื่อเรื่องภูตผีวญ
ิ ญาณ มีวฒ
ั นธรรมในการทําศพผูตายพิธีเชิญวิญญาณผูตายกลับเรือน พิธีเลี้ยงผี
ประจําปใหมีแมครูที่รักษาผูเจ็บปวยและการแสดงโสทงั่ บั้งเพื่อแสดงความเคารพผูตาย การแตง
กายสตรีนกั ฟอนนิยมแตงแบบโสโบราณ เกลาผมสูงทรงมวยมีฝายสีขาวมัดมวย สวมเสื้อแขนยาว
สามสวน สีดาํ หรือยอมครามติดกระดุมเงิน นุงซิน่ มัดหมี่ตอหัวตอเชิงหมสไบผาขิดหรือผาเก็บดอก
ไมสวมรองเทา สวมเครื่องประดับตางหู สรอยคอ กําไลขอมือและกําไลเทาทําดวยเงิน
โสเปนกลุม คนในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก (Austro-Asiatic Language Family)
ชาวโส เรียกวา คุณ-ลุน หรือ กูรุง ตอมาคํานี้กลายเปนกะลุงในภาษาจาม๓๑ ถิ่นที่อยูอ าศัยดั้งเดิม
ของโสอยูบริเวณทิศตะวันตกของเทือกเขาอากและลุมแมน้ําตะโปนตนน้ําเซบังเหียน โสและกะเลิง
อพยพเขามาในเขตแองสกลนครในชวง พ.ศ.๒๔๒๓-๒๔๓๐ อีก ทัง้ นี้เนื่องจากเกิดสงครามกับพวก
จีนฮอ หลังจากตั้งบานเรือนเปนชุมชนแลวชาวโสก็ไดจัดสวยสงใหแกเจาเมืองสกลนคร สวนมาก
ไดแก นอแรดและนอกะซู ชาวโสทําการปลูกขาวเปนหลักนอกจากนี้ยงั ใชระบบแลกเปลี่ยนกับ
ผลผลิตอื่นๆ เชน พริก เสื้อผา เกลือเพื่อแลกขาว ชาวโสยังหาของปา เชน หนอไม เห็ด จิ้งหรีด
จักจั่น กบ เขียด สัตวเลี้ยงไดแก หมู ความเชื่อของโสเชือ่ สิ่งนอกเหนือธรรมชาติและผี โสแบงผีเปน
๒ ระดับคือ ชัน้ สูง ไดแก ผีพระ ผีเทวดา ผีแถน ผีปูตา และผีชั้นต่ํา ไดแก ผีน้ํา ผีฟา ผีเรือน ผีไร ผี
นา เปนตน ผีปูตาทําหนาที่คุมครองใหชาวโสมีความสุข บุคคลที่ติดตอกับผีไดคือ จ้ํา เปนผู
๓๑

ดูรายละเอียดใน สุรัตน วรางครัตน, การศึกษาเปรียบเทียบประเพณีวัฒนธรรมของชาวผูไทยชาวโซ (ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอพรรณานิคม และอําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร) (สกลนคร : สถาบันราชภัฏ
สกลนคร, ๒๕๔๑).

๑๖๙
ประกอบพิธีเลีย้ งผีปูตาและพิธีกรรมตาง ๆ ชาวโสเชื่อวาความเจ็บปวยเกิดจากผี มีหมอเหยาทํา
หนาที่รักษาโรค นอกจากนั้นชาวโสยังเชื่อในศาสนาพุทธดวย
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงกลาวถึงกลุมโสไวในหนังสือนิทาน
โบราณคดีวา...
...พวกกะโส เปนขาผิวคลามกวาชาวเมืองชนิดอื่น และพูดภาษาของตน
ตางหาก มีในมณฑลอุดรหลายแหง แตรวมกันอยูมากเปนปกแผนที่เมืองกุสุมาลยมณฑล
ขึ้นสกลนคร เจาเมืองกรมการ ราษฎรลวนเปนขากะโสทั้งนั้น บอกวาถิ่นเดิมอยูเมืองมหาชัย
กองแกวทางฝงซาย ...ภาษาของพวกขาเปนภาษาคลายมอญเจือเขมร แตพวกกะโสที่เมือง
กุสุมาลยพูดไทยไดโดยมาก...๓๒

พวกผูช ายโสมกี ารละเลนเรียกวา “สะลา” หรือโสทงั่ บั้ง คือ มีหมออุตงั้ กลางวง แลว
คนตนบทคนหนึง่ คนสะพายหนาไมและลูกสําหรับยิงคนหนึ่ง คนตีฆองซึ่งเรียกวา “พะเนาะ” คน
ถือไมไผทอน ๓ ปลองสําหรับกระทุง ดินเปนจังหวะสองคน คนถือชามสองมือสําหรับติดเทียนรําคน
หนึง่ คนถือกนตระแกรงขาดสองมือสําหรับรําคนหนึ่ง แลวคนถือมีดถือสิ่วหักสําหรับเคาะจังหวะ
คนหนึ่ง รวม ๘ คน เดินรองรําเปนวงไปมา พักหนึง่ ก็ดมื่ อุ (เหลาไห) และรองรําตอไป พวกโสกนิ
อาหารไมไครเลือก เลากันวาพวกนี้ชอบบริโภคเนื้อสุนัข๓๓
ภาษาโสมีแตภาษาพูดไมมภี าษาเขียนหรือตัวหนังสือของตัวเอง มีตํานานเลาวาแต
เดิมนั้นเคยมีตวั อักษรแตเขียนไวบนหนังควายแหง เมื่อไมมีกับขาวจึงมักจะเฉือนหนังควายแหงมา
“จี่” ไฟกิน จนในที่สุดหนังควายแหงก็หมดลง ตัวหนังสือโสเลยหายไปนับแตนั้น ลักษณะภาษาโส
คลายภาษาเขมรและภาษากุยหรือสวย
วัฒนธรรมกะเลิง
กลุมกะเลิง หรือ ขาเลิง มีวฒ
ั นธรรมที่ใกลเคียงกับ ขา และโส ภาษาพูดคลายคลึงกัน
ภูมิลําเนาของกะเลิงอยูแถบเมืองสุวรรณเขต เมืองคํามวน และเมืองสาละวันทางฝง ซายแมนา้ํ โขง
ตอมาไดอพยพเขามาตั้งชุมชนในบริเวณ นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร เปนสวนใหญ

๓๒

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, นิทานโบราณคี, ๓๔๔.
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เที่ยวที่ตางๆ ภาคที่ ๔ วาดวยมณฑลนครราชสีมา
มณฑลอุดร และมณฑลรอยเอ็ด, ๓๙.
๓๓

๑๗๐
กะเลิงเปนกลุม ชาติพนั ธุท ี่อยูปะปนกับกลุม อื่นๆ สวนใหญมาจากเทือกเขาอากทีอ่ ยู
ระหวางพรมแดนประเทศลาวและเวียดนามอพยพเขามาอยูในพื้นที่แองสกลนคร สวนที่อพยพมาที
หลังจะอยูที่ไหลเขาภูพาน ชาวกะเลิงมีรูปรางเล็กสันทัด คอนขางเตีย้ และผิวคล้ํา ผูชายไวผมประ
บาและมักสักรูปนกที่แกม ผูหญิงไวผมสูง๓๔ พวกที่อยูเชิงเขาหาของปาเปนแหลงอาหารและเลี้ยง
หมู เชื่อภูตผีและนับถือศาสนาพุทธ การละเลนของชาวกะเลิง คือ กะเลิงคลองชางแสดงทารํา
เลียนแบบการคลองชาง
กลุมขาตางๆ ที่ตั้งบานเมืองอยูในเขตเมืองสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และ
อุบลราชธานีในบางสวน
ความจริงแลวเปนกลุมชนดัง้ เดิมของพื้นที่แถบนี้กอนที่คนลาวจะ
เคลื่อนยายเขามาและอาจถูกกลุมไทลาวเรียกวา “ผีนอย” ดังกลาวแลวในบทที่ ๒ และมีเรื่องที่
นาสนใจเกีย่ วกับขา คือ ผูช ายจะนุง ผาเตี่ยว ตัดผมมายาวประบา สวนผูห ญิงนุงผาสิ่นยาวถึงขอ
เทา ขาเดิมนั้นมีอาวุธเปนหนาไมพรอมดวยลูกดอกอาบยาพิษเรียกวา“ยาหนอง” และชาวขาจะ
เรียกตนเองวา”บรู”
วัฒนธรรมแสก
กลุมแสก มีพื้นเพเดิมอยูแถบเมืองแสก เมืองรอง ซึง่ อยูหา งจากชายแดนเวียดนาม
ราว ๒๐ กิโลเมตร อํานาจของราชสํานักสยามเคยครอบคลุมไปถึงเมืองแสกเชนกัน ปจจุบนั เมือง
แสกอยูในแขวงคํามวน ลักษณะทางภาษาแสกเปนการผสมผสานระหวางภาษาตระกูลไท-ลาวกับ
ภาษาเวียดนาม สวนวัฒนธรรมประเพณีกม็ ีลักษณะคลายเวียดนามอยูมาก กลุมแสกอพยพเขามา
ในแองสกลนครเมื่อคราวสงครามเจาอนุวงศ
กลุมแสกมีภาพลักษณเปนนักรบทีก่ ลาหาญ
เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) จึงแตงตั้งให “ฆานบุดดี” หัวหนาแสกเปนหัวหนากองอาท
มาต ซึ่งเปนกองลาดตะเวนรักษาปลายแดนพระราชอาณาเขตที่ตดิ ตอกับแดนเวียดนาม และ
ตอมาหัวหนากลุมแสกนี้ไดพาครอบครัวอพยพเขามาตั้งชุมชนอยูบริเวณเมืองนครพนมเมื่อ พ.ศ.
๒๓๘๐ จึงไดรับการยกขึ้นใหเปนเมืองอาทมาต ขึ้นตอเมืองนครพนม และฆานบุดดีหัวหนาแสกได
เปนหลวงเอกอาสาเจาเมือง ปจจุบัน คือ ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนมและยัง
พบชาวแสกในบานมะหวา บานดอนสมมอ บานเสียว บานทาบอสงคราม อําเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนมอีกดวย
๓๔

ทองคูณ หงสพันธุ, “กลุมชาติพันธุและภาษาแถบลุมน้ําโขงของประเทศไทย,” ใน วิทยาลัยครู
สกลนคร, มูนมังอีสาน, ๙-๑๐.

๑๗๑
การแตงกายของชาวแสก ผูชายแตเดิมไวผมโหยงทํานองหลักแจวโบราณ ชอบใส
ปลอกมีดหรือทองเหลืองโดยทําเปนแหวนสวมนิว้ มือ หรือไมก็ทาํ จากหางมาถักเปนวงแหวนแทน
ผูหญิงนุงผาซิน่ ยอมครามและสีเปลือกไมตางๆ คอสวมลูกประคํา สวมกําไลที่แขนและเทา ใสตาง
หูระยา สวมเสื้อคับลําตัวแขนยาว เครื่องประดับทําดวยทองเหลืองหรือทองแดง ผมมัดรวมเปน
มวยไวทางดานหลัง ชาวแสกนับถือศาสนาพุทธและมีความเชื่อประเพณีของตัวเอง ไดแก ประเพณี
ตรุษแสกซึ่งเรียกวา “กี๋นแตค” หรือ “กึ๋นเตคเดน” โดยกําหนดใหจัดขึ้นในวันขึ้น ๑-๓ ค่ํา เดือน ๓
ของทุกป ประเพณีตรุษแสกมีจุดมุงหมายเพื่อบวงสรวงศาลเจาองมู ซึ่งชาวแสกเชื่อวาเปนบรรพ
บุรุษที่ชวยคุมครองรักษาชาวแสกใหปราศจากอันตราย ชาวแสกจะมีการนําอาหารและขนมพรอม
สุราใสภาชนะตางๆ รวมกันบริเวณหนาศาลเจาประจําหมูบานเพื่อทําพิธีบวงสรวงโดย “หมอเหยา”
หรือ “เจาจ้าํ ” หรือ “กวนเจา” เปนผูนาํ ทําพิธีจนเสร็จ หลังจากนั้นชาวบานจะรวมกันกินอาหารดื่ม
สุราและรองรําทําเพลงการละเลนประเพณีตรุษแสก คือ เตนสาก๓๕
ตารางที่ ๘ กลุมชาติพนั ธุของเมืองในแองสกลนคร
ชื่อเมือง
หนองคาย
โพนพิสัย
กุมภวาป
นครพนม
ไชยบุรี
ทาอุเทน
อาฑมาต, อาจสามารถ
รามราช
เรณูนคร, เว
อากาศอํานวย
มุกดาหาร
หนองสูง

๓๕

ลักษณะทางวัฒนธรรม
ของประชากร
พวน ลาว เวียดนาม
พวน ลาว
พวน ลาว
ลาว ผูไท เวียดนาม
ญอ
ญอ
แสก
โส
ผูไท
โยย
ผูไท ลาว กะเลิง
ผูไท กะเลิง

เรื่องเดียวกัน, ๑๓-๑๕.

ลักษณะทางวัฒนธรรม
ของประชากร
พาลุกากรภูมิ
ผูไท
สกลนทวาป, สกลนคร ญอ ลาว เวียดนาม
กุสุมาลยมณฑล
โส
พรรณานิคม
ผูไท
วานรนิวาส
โยย
สวางแดนดิน
โยย พวน ลาว
จําปาชนบท
โยย พวน
โพธิไพศาลนิคม
โส
พวน ลาว
หนองหาร
วาริชภูมิ
ผูไท กะเลิง
เชียงคาน
พวน ลาว
เลย
ไทดํา พวน ไทเลย
ชื่อเมือง

๑๗๒
อยางไรก็ตาม การจําแนกดังกลาวเปนเพียงประชากรกลุมหลักๆ ของเมืองเทานัน้
ความจริงแลวมีการปะปนกันหลายกลุม ชน จากการติดตอแลกเปลี่ยนไปมาหาสูกันระหวางผูค น
จากเมืองตางๆ ดวยเงื่อนไขการทํามาหากินและแลกเปลี่ยนคาขาย ความสัมพันธทางเครือญาติ
แตงงานหรือการเปนเขยสูตา งเมือง๓๖ หรือการหาเก็บผลผลิตของปาเพื่อสงเปนสวยแกราชสํานัก
สยาม นอกจากนีย้ ังมีกลุมอื่นๆ อีกที่เขามาปะปน ทัง้ จากการกวาดตอนและการเดินทางเชามา
ติดตอคาขาย ไดแก ชาวเวียดนามหรือแกว๓๗ ชาวจีน กุลาหรือตองสู กุยและเขมร๓๘ เปนตน
วัฒนธรรมกับการรวมกลุม ของเมือง
ในระหวาง พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖ ที่สถานการณทางการเมืองการปกครองที่ยงั ไมมี
ความแนนอนชัดเจน กลาวไดวาพืน้ ฐานทางวัฒนธรรมมีสวนสําคัญยิ่งตอการรวมกลุมของเมือง
ตางๆ ในแองสกลนคร เพราะเมื่อไมมีราชสํานักเวียงจันทนแลวการรวมกลุมของเมืองในพืน้ ที่นี้ตอ ง
อาศัยความสัมพันธระหวางเจาเมืองกรมการทาวเพี้ยของบรรดาเมืองตางๆ อยางไรก็ตาม ยังมีสิ่ง
ยึดเหนี่ยวในการรวมกลุมของเมืองในแองสกลนคร ไดแก ตํานานอุรังคธาตุหรือพืน้ พระธาตุพนม
ตํานานอุรังคธาตุ หรือ พืน้ พระธาตุพนม เปนเอกสารและวรรณกรรมทีส่ ําคัญของกลุม
เมืองในแองสกลนครและลุม แมน้ําโขงใกลเคียง
เปนตํานานหรือพื้นเกี่ยวกับความเปนมาของ
สถานที่และบานเมืองบริเวณนี้
แสดงถึงความสัมพันธระหวางกลุมเมืองโดยมีศูนยกลางอยูท ี่ภู
กําพราที่ประดิษฐานองคพระธาตุพนม พระบรมธาตุที่บรรจุกระดุกสวนหัวอกของพระสัมมาสัม
พุทธเจา พระธาตุพนมนอกจากเปนศูนยรวมของกลุม เมืองแลวยังเปนศูนยรวมคติความเชื่อของ
ผูคนกลุมชนตางๆ เขาไวดวยกันอีกดวย รวมความเชื่อดัง้ เดิมของกลุม พื้นเมืองเขาไวภายใตคติของ
พุทธศาสนา โดยมีพนื้ พระธาตุพนมเปนสิง่ เชื่อมโยง
หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวกับตํานานพระธาตุพนมนั้น เดิมทีเดียวเปนตนฉบับใบลาน
ซึ่งไดรับการเก็บรักษาไวที่หอสมุดแหชาติ กรุงเทพฯ มีดวยกัน ๒ ฉบับคือ ฉบับแรกแตงเปนภาษา
ทางเหนือหรืออีสานจารลงใบลาน เปนเรือ่ งประวัติพระธาตุพนมอยางยอ และทราบวาไดตนฉบับ
ใบลานนี้มาจากแถบจังหวัดเพชรบูรณ อีกฉบับหนึ่งเปนใบลานที่จารดวยอักษรไทยโบราณหรือ
๓๖

ดารารัตน เมตตาริกานนท, ประวัติศาสตรทองถิ่น, ๑๒๐.
สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๑ (พ.ศ.๒๓๘๒) เลขที่ ๒,
“สารตราเจาพระยาจักรีฯ เรื่องใหเจาเมืองไปกวาดตอนครัวญวนที่คายนาขนองมา.”
๓๘
ดารารัตน เมตตาริกานนท, ประวัติศาสตรทองถิ่น, ๘๖-๙๑.
๓๗

๑๗๓
อักษรธรรมที่ใชกันแถบทางภาคเหนือและอีสาน มีเนื้อเรื่องเปนประวัติพระธาตุพนมความพิสดาร
ทราบวาพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงประจักษศิลปาคมไดประทานใหไวแกหอพระสมุดแหงชาติ
เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๔ ตนฉบับใบลานความพิสดารนี้ จารดวยตัวอักษรธรรมลงบนใบลานลองชาด
จารึกชื่อไววา “อุรังคธาตุ” ตนฉบับของเดิมแบงออกเปน ๗ ผูก รวมใบลานที่มีอกั ษรจารึกทั้งสิน้
๑๕๒ ใบ ในจํานวนนี้มีใบลาน ๕ ใบทีจ่ ารึกเพียงหนาเดียว สวนทีเ่ หลือทัง้ หมดเปนการจารึกทั้ง
สองหนา ปจจุบันจัดเก็บไวในแผนกบริการหนังสือโบราณ หอสมุดแหงชาติ กรุงเทพฯ ชัน้ ๔ ใน
เลขที่ ๓๖ ข. รหัสจัดเก็บที่ ๑๒๙ ๖/๕
ตนฉบับใบลานทัง้ สอง คือ ฉบับความโดยยอและฉบับความพิสดารขางตน ไดรับการ
ปริวรรตและถอดความออกเปนภาษาไทยปจจุบันเรียบรอยแลว โดยใบลานฉบับความโดยยอนัน้
กรมศิลปากรไดชําระถอดความออกเปนอักษรไทยปจจุบันแบบตัวตอตัว
และไดพิมพเผยแพร
มาแลว ๔ ครั้ง ในชื่อ “ตํานานพระธาตุพนม” สําหรับฉบับความพิสดาร กรมศิลปากรไดชําระถอด
ความออกแบบที่ละประโยคแลวนํามาเรียงประโยคใหม โดยใหเหตุผลวาเพื่อใหอา นเขาใจไดงาย
ขึ้น และไดตีพิมพมาแลวครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๓ เปนที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ อ.ต.
หลวงประชุมบรรณาสาร (พิณ เดชะคุปต) ในชื่อวา “อุรังคธาตุ (ตํานานพระธาตุพนม)” นอกจากนี้
ยังพบวามีฉบับที่ตีพิมพลงในใบลานอีก พิมพเปนอักษรไทยปจจุบัน โดยสํานักพิมพ ส.ธรรมภักดี
เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๔ ซึง่ ทําการชําระถอดความตัวอักษรออกแบบตัวตอตัวโดยมหาสีลา วีระวงศ และ
ยังมีหนังสือทีแ่ ตงและเรียบเรียงขึ้นโดยพระเทพรัตนโมลี (แกว อุทมุ มาลา) อดีตเจาอาวาสวัดพระ
ธาตุพนม อีก ๒ เลม ซึ่งพบวาทานไดใชตนฉบับที่ไดรับการปริวรรตและถอดความมาแลวดังกลาว
ขางตนเปนคูมอื ประกอบในการแตง ไดแก หนังสืออุรังคนิทาน : ตํานานพระธาตุพนมความพิสดาร
และหนังสือประวัติยอพระธาตุพนม
ในตอนทายของเรื่องตํานานอุรังคธาตุ กลาววา ...”ขาพระบาทพระยาไชยชมพู ถวาย
อุรังคธาตุนทิ าน และพระบาทลักษณนิทาน ศาสนานครนิทานอันนี้ เพื่อใหเปนมงคลวุฒิศรี
สวัสดี...”๓๙ ดังนี้ ทําใหทราบวาผูเรียบเรียงเรื่องอุรังธาตุนคี้ ือ พระยาไชยชมพู และทราบวาเนื้อหา
ของตํานานประกอบไปดวย ตํานานพระอุรังคธาตุ ตํานานพระพุทธบาท และตํานานของเมือง
ตางๆ ซึง่ ผูเรียบเรียงไดอางวาเปนเรื่องราวเกาที่ไดมาจากเมืองอินทปตฐนคร การกลาวถึง
พระพุทธเจาไดเสด็จผานมายังสถานที่ตางๆ บริเวณแองสกลนครและลุมแมน้ําโขง เปนลักษณะ
ของตํานานพระเจาเลียบโลก เมื่อบรรยายวาพระพุทธองคเสด็จผานสถานที่ใดๆ ก็จะแทรกนิทาน
๓๙

“อุรังคธาตุ (ตํานานพระธาตุพนม),” ใน การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วรรณกรรมสองฝงโขง,
พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๓๗), ๑๔๖.

๑๗๔
ปรัมปราของสถานทีน่ ั้นๆ เขาไวดวย เชน แควนศรีโคตรบูร มีดอยกัปปนคีรหี รือภูกําพรา เมือง
หนองหารหลวง เมืองหนองหานนอย ภูกูเวียน (ภูพานในเขตจังหวัดอุดรธานี) จนถึงดอยนันทกังฮี
หรือเขตหลวงพระบาง มีนทิ านกระฮอกดอนหรือนิทานผาแดง-นางไอ และนิทานอุษา-บารถ เปน
ตน นิทานเหลานี้เดิมนาจะเปนเรื่องเลาแบบมุขปาฐะมากอน และไดนํามาแทรกไวในโครงเรื่องของ
ตํานานอุรังคธาตุตํานานหลัก เพื่ออธิบายเพิ่มเติมสถานที่ตางๆ ที่ตํานานไดกลาวถึง แลวจึงมีการ
จดบันทึกเปนลายลักษณอักษรในสมัยหลัง๔๐
ตํานานอุรังคธาตุหรือพืน้ พระธาตุพนม เชื่อวาแตงขึน้ เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๑๗๖๒๑๘๑ (จ.ศ.๑๐๐๐) ความสําคัญของพืน้ ตํานานนี้สามารถใชศกึ ษาและตรวจสอบเรื่องราวใน
ประวัติศาสตรของลานชางและเมืองในแองสกลนครได โดยเฉพาะชวงระหวางพุทธศตวรรษที่ ๒๑๒๒ เพราะมีเรื่องราวหลายตอนที่เปนการจําลองเหตุการณทางประวัติศาสตรมาสูรูปของตํานาน
และยังเปนแหลงรวบรวมคติความเชื่อของผูคนที่แพรหลายอยูบริเวณสองฝงแมน้ําโขง และสํานึก
อดีตของผูคนตอดินแดนทีพ่ วกตนไดอพยพเคลื่อนยายเขามาตั้งหลักแหลงเปนบานเมือง กลาวคือ
ทรงคุณคาทั้งทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เปนเรื่องราวที่อธิบายถึงมูลเหตุการณเกิดของ
เมืองตางๆ ตามภูมศิ าสตรในตํานาน กลาวถึงความสัมพันธเชื่อมโยงกันระหวางกลุมเมือง
ใหเห็นถึงความสําคัญของทองที่นวี้ าไดรับเลือกใหเปนสถานที่
โดยเฉพาะในแถบแองสกลนคร
และแสดงใหเห็น
ประดิษฐานองคพระบรมธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจา
บทบาทและความสําคัญของเมืองในแองสกลนครตอราชสํานักลานชางในชวงที่ผา นมาดวย
ลักษณะและความสําคัญของตํานานอุรังคธาตุหรือพืน้ พระธาตุพนมประการหนึ่งคือ
การประสานความหลากหลายของกลุม ชนและผสมผสานความเชื่อดัง้ เดิมเหลานั้นใหอยูภายใตคติ
แบบพุทธศาสนา โครงเรื่องสวนใหญจะเปนแบบตํานานพระเจาเลียบโลก คือ พระพุทธองคได
เสด็จผานมายังดินแดนตางๆ แถบนี้ และไดพบกับเจาถิน่ ดั้งเดิมที่ตํานานกลาววาเปนนาค ผี หรือ
ยักษ และไดทรงทรมานใหยอมรับนับถือพุทธศาสนา มีการขอรอยพระพุทธบาทไวเพื่อสักการบูชา
มีการสรางพระธาตุเจดียครอบ เชนที่พระธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร มีพทุ ธทํานายถึงการตั้ง
บานเมืองตามสถานที่ตางๆ และพุทธดํารัสสั่งใหนาํ เอาพระอัฐิธาตุมาบรรจุไวในพระธาตุเจดียเมือ่
ทรงเสด็จดับขันธปรินพิ พานแลว บานเมืองจะไดเจริญรุงเรืองตอไปภายหนา
๔๐

เชื่อวานาจะมีการจดบันทึกเรื่องราว ตํานาน พื้นตางๆ ของลาวเปนลายลักษณอักษรอยางนอย
ไมเกินสมัยพระเจาวิชุลราช หรือประมาณตนพุทธศตวรรษที่ ๒๑ เพราะเปนสมัยที่ศิลปะดานการประพันธและ
วรรณกรรมตางๆ ของลาวเจริญรุงเรืองที่สุดสมัยหนึ่ง ตํานานเรื่องขุนบรมราชาธิราชก็เชื่อวานาจะไดรับการเรียบ
เรียงขึ้นในสมัยนี้ดวย

๑๗๕
ตํานานยังกลาวถึงการที่เหลานาคและฤๅษีตางพรอมใจกันอุปถัมภเฝาดูแลปกปอง
พระพุทธศาสนาดวย คอยเฝาบําเพ็ญเพียรบารมีจนกวาจะไดบรรลุพระนิพพานในที่สุด แสดงถึง
ความเชื่อทองถิ่นดั้งเดิมตางๆ อยูภายใตจุดมุงหมายสูงสุดคือพระพุทธศาสนา การลดสถานะของ
ความเชื่อดัง้ เดิมดังกลาวนีจ้ ะเห็นไดอีกกรณีของเรื่อง “แถน” ซึ่งเปนคติสูงสุดของกลุมคนไท-ลาว
มาแตโบราณ ดังไดกลาวมาแลว เมื่อเมืองตางๆ ไดรับเอาแนวคิดพุทธศาสนาเขามาผสมผสานทํา
ใหแถนตองลดสถานะเปนเพียงเทพองคหนึ่งในคติพุทธ เฝาปกปกรักษาคุมครองชาวพุทธ โดย
เปรียบเทียบกับเทวดาในพุทธศาสนาคือ พระอินทร มีหลายอยางทีบ่ ทบาทหนาทีข่ องแถนกับพระ
อินทรสับสนกัน หรือกลาวไดวาเปนคติที่ตรงหรือคลายคลึงกัน โดยเฉพาะเรื่องที่เกีย่ วของกับ
ชีวิตประจําวันของโลกมนุษย ความอุดมสมบูรณ เรื่องของฟาและฝน
ตํานานอุรังคธาตุถือไดวามีความสําคัญตอโครงสรางความสัมพันธของกลุมเมืองใน
แองสกลนครอยางยิ่ง เพราะตํานานไดกลาวถึง ภูมหิ ลังการเกิดขึ้นของเมืองและสถานที่ตา งๆ ตาม
ภูมิศาสตรในตํานาน และความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางเมืองตางๆ เหลานัน้ ตัง้ แตสมัยตํานาน
จนถึงสมัยประวัติศาสตรลานชาง อยางไรก็ตาม บทบาทและความสําคัญดังกลาวไดสืบทอดตอมา
ยังเมืองในแองสกลนครในสมัยหลัง พ.ศ.๒๓๗๑ ดัวย ถึงแมวา เมืองตางๆ ในเวลานี้สวนใหญแลว
จะเปนชุมชนเกิดใหม ภายหลังที่ศูนยกลางที่เวียงจันทนจะลมสลายไปแลวก็ตาม แตปูชนียสถาน
สําคัญที่พระธาตุพนม พระธาตุเชิงชุม และที่อนื่ ๆ ยังคงอยู ผูคนกลุมใหมที่หลากหลายทาง
วัฒนธรรมเมื่อเขามาตั้งบานเมืองในแองสกลนครแลวไดอยูภายใตความสัมพันธของกลุมเมืองที่
ปรากฏตามตํานานนี้
ความผูกพันตามตํานานทําใหเมืองตางๆ มีสํานึกวามีอดีตที่เกี่ยวของสัมพันธกนั โดยมี
พระธาตุเจดียต างๆ เปนสิ่งเชื่อมโยง โดยเฉพาะพระธาตุพนมที่ภูกาํ พรา ความสัมพันธนี้มีขอบเขต
ไปถึงดินแดนทางฝงซายแมน้ําโขง ซึง่ เปนบานเมืองดั้งเดิมของกลุมคนหลากหลายที่เคลื่อนยายเขา
มาในแองสกลนครนั่นเอง ทําใหผูคนมีความรูสึกวาเปนการเคลื่อนยายภายในทองถิน่ เดียวกันหรือ
ระหวางดินแดนของทาวพญาซึ่งเคยมีความเกี่ยวของกันในตํานาน กลาวคือ พระยาคําแดงเมือง
หนองหานนอย พระยาสุวรรณภิงคารเมืองหนองหานหลวง พระยานันทเสน เมืองศรีโคตรบูร และ
พระยาจุลนีพรหมทัต เมืองจุลนี เขตเวียดนาม เปนตน

๑๗๖

ภาพที่ ๑๕ การรวมกลุมของเมืองในแองสกลนครตามตํานานอุรังคธาตุ
ที่มา : “อุรังคธาตุ (ตํานานพระธาตุพนม),” ใน งานสัมมนาทางวิชาการเรื่องวรรณกรรมสองฝงโขง,
พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๓๗).
วัฒนธรรมกับการเติบโตและขยายตัวของเมือง
เมืองในแองสกลนครที่ขยายและเติบโตขึ้นตามลําดับนับตั้งแต ทศวรรษ พ.ศ.๒๓๙๐
เปนตนมา นอกจากการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจแลวความเปลี่ยนแปลงดังกลาวยังสัมพันธ
กับวัฒนธรรมของเมืองดวย ตั้งแตความเชื่อเกี่ยวกับการตั้งเมือง พิธกี รรมของเมือง และอิทธิพล
แบบแผนทางวัฒนธรรมจากสยามที่แพรเขามาพรอมกับการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะตั้งแตรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัวเปนตนมา

๑๗๗
พิธีกรรมและความเชื่อ
การตั้งหลักแหลงของผูคนในพื้นที่แองสกลนคร และการรวมตัวกันกอตั้งเปนชุมชน
แลวพัฒนาเปนเมือง มีพื้นฐานทางความเชื่อตั้งแตระดับชุมชนหมูบา น คือ ผีปูตา หรือผีบรรพบุรุษ
จนถึงระดับเมือง คือ ผีเมือง หรือผีเจานาย หัวหนากลุมชน และความเชื่อรวมกันทางวัฒนธรรม
ของภูมิภาค คือ ผีหลวง หรือความเชื่อเรื่อง แถน นอกจากนีย้ ังมีความเชื่อเรื่อง นาค หรือนาคาคติ
ซึ่งเปนความเชื่อที่มีความเกีย่ วของกับภูมนิ ิเวศนของผูคนแถบลุมแมนา้ํ โขงและเอเชียตะวันออก
เฉียงใตโดยทัว่ ไปอีกดวย
ชุมชนหมูบา นในแองสกลนครและในพื้นที่ภาคอีสานโดยทั่วไป
ซึง่ ผูคนอยูใน
วัฒนธรรมลาว จะมีสถานทีส่ ําคัญที่เปนสวนกลางของหมูบาน เปนพืน้ ที่ศักดิ์สทิ ธิ์ครอบคลุมผืนปา
ของชุมชน และมีศาลปูตาใหสมาชิกในชุมชนสักการบูชา สวนใหญแลวจะมีงานพิธีกรรมบวงสรวง
ปูตาในวันขึ้น ๓ ค่ํา เดือน ๓ ของทุกป หรือบางแหงอาจเปนเดือน ๖ ในเขตพืน้ ที่ของปูตาตนไมหรือ
สิ่งมีชีวิตจะไดรับการปกปองคุมครอง จึงเปนการสงวนรักษาพื้นที่ปา ของชุมชนไวไดอยางดี โดยจะ
เรียกวา “ปาหรือดอนปูตา”
ความเชื่อเรื่องปูตานี้เกีย่ วของกับบรรพบุรษุ ผูลวงลับ ทีค่ อยปกปองคุม ครองลูกหลาน
และอยูเปนหลักใจประจําชุมชนหมูบาน เมื่อมีการอพยพเคลื่อนยายของลูกหลานไปยังพื้นที่อนื่ ก็
จะนําเอาปูตาไปดวย ปูตาจึงเปนผีประจําแตละชุมชนหรือโคตรวงศ เพราะคนในหมูบานสวนมาก
จะเกี่ยวพันเปนญาติพนี่ องกัน ความเชื่อเรือ่ งผีบรรพบุรุษของผูคนในวัฒนธรรมลาวยังมีเพิม่ เติมอีก
กลาวคือ ผีดา้ํ หรือผีบรรพบุรุษ เปนผีที่สมาชิกในชุมชนใหความนับถือและเปนทีพ่ งึ่ ทางใจ เพราะ
เปนบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว จะคอยคุมครองปองกันภัยอันตราย มีอํานาจสามารถใหคุณใหโทษ
ตอผูคนได ดังนั้นถาหากจะทํากิจการใดๆ จะตองบอกกลาวใหดา้ํ ไดรับรูดวย เพื่อจะไดปกปกรักษา
และอํานวยความสะดวกและประโยชนให ผีเชื้อ เปนผีที่คอยชวยเหลือลูกหลานเมือ่ ประสบปญหา
ตางๆ สวนผีปูตา หรือบางแหงเรียกวา ตาปู เปนผีประจําชุมชนหมูบ าน คอยพิทกั ษคุมครอง
ชาวบาน ทรัพยสนิ ตางๆ ของชุมชน คอยชวยคนดีทปี่ ฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคมหรือฮีตคอง
และจะลงโทษบุคคลที่กระทําผิดหรือละเมิดฮีตคอง๔๑

๔๑

ปฐม หงษสุวรรณ, “ตํานานและพิธีกรรมบูชาผีเมือง : การสรางสํานึกทางประวัติศาสตรของไท
พวนและผูไทในประเทศไทย,” ใน ความเปนไทย/ความเปนไท (กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, ๒๕๔๗),
๘๘.

๑๗๘
แตละกลุมชาติพันธุของเมืองในแองสกลนครจะมีผีเมืองหรือผีเจานายตามกลุมของ
ตน สวนใหญแลวจะเปนเจาเมืองหรือหัวหนากลุมชนของเมืองทีม่ มี าตั้งแตทางฝง ซายแมนา้ํ โขง
แลว
เมื่อพากันอพยพเคลื่อนยายเขามาอาศัยอยูในพืน้ ที่แองสกลนครก็ยังคงนับถือและนําเอา
ความเชื่อนี้เขามาดวย ความเชื่อเรื่องผีเมืองหรือเจานายนีพ้ บวามีการอางอํานาจอยูเหนือผีบาน
หรือผีปตู า มักอางความสัมพันธเกี่ยวของกับ แถน หรือเปนผูทมี่ ีเชื้อสายมาจากแถนซึ่งมีฐานะเปน
ผีหลวง ดังปรากฏใหเห็นใน พืน้ หรือตํานานขุนบรมราชาธิราช ตํานานทาวฮุง ขุนเจือง และตํานาน
พงศาวดารเมืองพวน๔๒ เปนตน
ผีเมืองของกลุม คนในแองสกลนคร กรณีของกลุมผูไทเมืองเรณูนคร (ในเขตจังหวัด
นครพนม) และกลุมไทพวนเมืองเชียงคาน (ในเขตจังหวัดเลย) มีการนับถือผีเจาปูถลา และอาย
ทาวหลา ตามลําดับ ซึง่ ผีเมืองทัง้ สองนี้เชื่อวาเปนเจาเมืองของกลุม ชนเมื่อยังคงตัง้ หลักแหลงอยู
เมืองทางฝงซายแมนา้ํ โขง เมื่อเคลื่อนยายเขามาตัง้ ถิน่ ฐานในแองสกลนครก็ไดนําผีเมืองเขามา
ดวย โดยเชื่อวาผีเมืองไดตามมาคุมครองดุแลผูคนชาวเมืองทางฝง ขวาดวย
ตํานานผีเมืองของชาวผูไทหรือเจาปูถลา มีเรื่องเลาวา...
เจาปูถลา เปนวิญญาณบรรพบุรุษของชาวผูไทเมืองเรณูนคร เปนหัวหนา
นักรบชาวผูไทที่นําทัพเมืองวังไปตอสูกับญวนที่เขามารุกราน จนกองทัพญวนแตกไปหลาย
ครั้ง ครั้งสุดทายเสียทีแกขาศึกและถูกจับตัวไปฆาที่เมืองญวน กอนตายทานไดสั่งเสียวา
หากพี่นองบุตรหลานชาวผูไทประสงคใหทานชวยเหลือในกิจการใดแลว แมไปตั้งบานเรือน
อยูที่ใดก็ใหตั้งศาล แลวใหเซนไหวปละครั้ง ทุกครั้งที่ตองการความชวยเหลือใหจุดธูปเทียน
บอกกลาว แตถาไมไดก็ใหพนมมือเหนือศีรษะแลวอธิษฐานบนบาน เจาปูถลาก็จะใหความ
ชวยเหลือทุกรายไป๔๓

เรื่องเลาอีกสํานวนหนึ่งกลาววา...

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
เรื่องเลาวาถลาเมืองมีอาคมเกงกลา เปนที่เคารพของชาวผูไทมาก แตก็มาเสียทีแกอุบายถูก
หลอกใหติดตาขายและถูกจับไปเมืองญวนหายสาบสูญไป แตกอนที่จะเสียทีแกญวนนั้นพระ
ยาเดโชไดสั่งใหลูกหลานนําครอบครัวหนีไปเสีย ฝายถลาเมืองไดรองสั่งไปดวยวา ตนเองตอง
ตายแน แตอยางไรดวงวิญญาณของตนก็จะคอยชวยเหลือคุมครองลูกหลาน ตอมาทาวเพชร
ทาวสาย จึงนําพี่นองครอบครัวชาวผูไทอพยพเคลื่อนยายขามมาอยูทางฝงขวา๔๔

จะเห็นไดวา
ถึงแมชาวเมืองวังซึง่ เดิมตั้งอยูทางฝงซายของแมน้ําโขงจะไดอพยพ
เคลื่อนยายเขามาตัง้ ถิน่ ฐานในแองสกลนครแลว ก็ยงั มีความผูกพัน ความทรงจํากับเจาเมืองและ
บานเมืองเดิมของตนอยู การยายมาตั้งเมืองขึ้นใหมอยางเมืองเรณูนคร หรือเมืองเว๔๕ ก็เทากับเปน
เมืองวังหรือเมืองของชาวผูไทเมืองวังทางฝงขวานั่นเอง
ตํานานผีเมืองของไทพวน หรือเรื่องอายทาวหลา มีเรื่องเลาวา...
แตกอนเมืองแกนทาวเปนดินแดนปาทึบ ตอมาอายทาวหลาซึ่งเปนผูนําไท
พวน ไดพาผูคนอพยพเคลื่อนยายมาจากทางตอนเหนือของลาว แลวมาสรางเมืองขึ้น อาย
ทาวหลาจึงไดเปนเจาเมืองแกนทาว และไดเสียชีวิตลงในเวลาตอมา กลุมไทพวนก็ยังคง
ยึดถือและเคารพอายทาวหลาในฐานะเปนผูนําและผีบรรพบุรุษสืบมา๔๖

เรื่องราวของการอพยพของกลุมไทพวนที่ เมืองเชียงคาน 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

ในพงศาวดารเมืองพวนมีเนือ้ หากลาววา เหตุที่ไทพวนตองพลัดบานพลัดเมืองหรือ
อพยพเคลื่อนยายนั้น สวนใหญมักจะมาจากสงคราม ไมวาจะเปนการหลบหนีศตั รู แกว หรือ
เวียดนาม หรือการถูกกวาดตอน”ยกครัวพวน” มาสูดนิ แดนประเทศไทยในฐานะ”เชลยศึก”
ความเชื่อเรื่องแถน เปนความเชื่อรวมกันของผูคนกลุมไท-ลาวโดยทัว่ ไป แถนเปนผีที่
ใหญและสําคัญที่สุด เรียกไดวาเปน”ผีหลวง” ความเชื่อเรื่องนี้ปรากฏอยูในตํานานชุนบรม
ราชาธิราช พืน้ น้าํ เตาปุง นิทานพญาคันคากหรือคางคก และเรื่องราวเกี่ยวกับบุญบั้งไฟ เปนตน
แถนเปนผีฟา หรือผีไท บางทีอาจเรียกรวมวา ผีฟาพญาแถน ตอมาถูกเปรียบเทียบใหเปนประหนึ่ง
เทพหรือเทวดาในพุทธศาสนา เหตุเพราะวามีบทบาทและหนาที่คลายคลึงกัน (ดังจะไดกลาวตอไป
ขางหนาในหัวขอการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมกับพุทธศาสนา) โดยเฉพาะบทบาทที่เขามายุง
เกี่ยวกับวิถีชีวติ ของมนุษยบนโลก เรื่องการทํามาหากิน ความอุดมสมบูรณและเรื่องการบันดาลให
ฝนตกตองตามฤดูกาล ที่เกีย่ วของกับพญาคันคากและเรื่องประเพณีบญ
ุ บั้งไฟ
แถน เปนผีหลวงที่มีอิทธิพลตอการตั้งชุมชน ความเปนอยูของผูคนในเมืองมาก เปน
ความเชื่อของชาวเมืองหรือกลุมคนไท ทีม่ ีความหมายถึงคนที่มีเมืองอยู ไมใชคนปา คนที่อยูเมือง
ใด ก็บง บอกวาเปนไท...นัน้ ๆ คนหรือมนุษยจะอยูเมืองลุมหรือเมืองลาง แตเมืองของแถนนัน้ อยู
เบื้องบน ซึง่ สมัยดึกดําบรรพนนั้ สามารถไปมาหาสูกนั ได ตํานานขุนบรมฯ กลาววา “...เปนดิน เปน
หญา เปนฟา เปนแถน คนเมืองลุม เทียวไปมาหากันบไดขาด...” แตพอตอมาเกิดความขัดแยง
ระหวางคนกับแถน เมื่อเครือเขากาดถูกตัด คนกับแถนก็ไมสามารถไปมาหาสูกนั ไดอีก การติดตอ
กับแถนก็ตองใชสื่อทางอื่น เชน การรําผีฟา หรือการจุดบั้งไฟบูชาและสงขาวสาร เปนตน
ความสัมพันธระหวางคนกับแถนนัน้
มีตั้งแตกอนการลงมาเกิดเปนคนเมืองมนุษย
จนกระทั่งเมื่อเกิดเปนคนแลวก็ยงั คงเกี่ยวของกับแถนอยูอีก มีความเชื่อวา ชาวเมืองลุมทุกคนลวน
มาจากเมืองแถนหรือสัมพันธเปนลูกหลานของแถนทัง้ สิ้น แตวามีเหตุใหตองลงมาเกิดเปนคนใน
๔๗

คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, วัฒนธรรม : พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณ และ
ภูมิปญญา จังหวัดเลย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๔๔), ๒๖-๒๗.

๑๘๑
เมืองลาง หรือออกมาจากน้ําเตาปุง โดยที่มีแถนซีและแถนสิว่ เปนผูท ําใหคนเกิดไหลออกมาเปน
กลุมตางๆ หรืออีกความเชื่อหนึง่ วา เมื่อหมดบุญในเมืองแถนหรือวาตองลงไปเมืองลุมเพื่อใชกรรม
แถนก็จะแตงใหลงไปเกิด แตระหวางทางมีลมพัดทําใหตองกระจัดกระจายกันไป มีคํากลาววา “...
ลมมิดถอกพัดไปคนละแจ (มุม, ทิศทาง) ลมมิดแถพัดไปคนละก้ํา (ดาน, เบื้อง) จึงตกกันคนละ
บอน...” เมื่อเกิดเปนคนเมืองลุมแลวแถนก็ยังมาสอนใหรูจักการทํามาหากิน สรางสรรพสิ่งให หรือ
แมแตเรื่องคูครองก็ยังเกี่ยวของกับแถน กลาวคือ ในเมืองแถนจะมีสวนแนน และมีสายแนน ซึ่ง
แถนแนนจะเปนผูผูกเนื้อคูไวใหแลว เมื่อลงมาเกิดเมืองลุมก็จะตองไดครองคูกับผูที่เปน”สายแนน”
ของตน หากไมใชสายแนนแลวก็อาจพลัดพรากจากกันได ความเชื่อนี้ก็คอื เรือ่ งบุพเพสันนิวาส
นั่นเอง มีคํากลาววา “...คาดแตแถน แนนแตฟา เกาะกันมาคือตานาง (ตาขาย)...” หมายถึงเปน
เนื้อคูกันมาตัง้ แตสวนแนนในเมืองแถนแลว
จะเห็นไดวา ความเชื่อเรื่องแถนเปนความเชื่อที่เกีย่ วของกับชีวิต ”คนเมือง” หรือคน ”
ไท” ตั้งแตภูมิหลังการลงมาเกิดเปนมนุษย การตั้งถิน่ ฐาน สรางบานแปงเมือง การทํามาหากิน
เรื่องในชีวิตประจําวัน พิธกี รรม ประเพณี หรือแมแตเรื่องคูครอง แถนมีหลายองค มีชื่อและบทบาท
หนาที่แตกตางกันไป ไดแก
แถนฟาคื่น เปนแถนสูงสุดในบรรดาแถนทั้งหลาย เรียกวาพญาแถนหรือแถนหลวง
แถนหลอ เปนแถนแหงการชาง เปนผูปน หลอมนุษยใหมหี นาตาตางๆ
แถนแตง เปนแถนที่ประสิทธิ์ประสาทความรูตางๆ ใหแกมนุษย เชน การเพาะปลูก ทอ
ผา เลี้ยงไหม ตีเหล็ก งานฝมือตางๆ
แถนถม แถนตรา แถนเถือก แถนหูฮี เปนแถนผูรักษาทิศทั้งสี่ คอยชวยดูแลพัฒนา
บานเมือง แนะนําภูมิประเทศในการเพาะปลูกและการตั้งเมือง
แถนคํา เปนแถนแหงการสงคราม
แถนชั่ง เปนแถนแหงความยุติธรรม คอยพิจารณาคดีความตางๆ
แถนแพน เปนแถนแหงการดนตรี สอนการดนตรี ฟอน ลํา ใหแกมนุษย๔๘
มีความเชื่อเรื่องนาคที่เกี่ยวกับการสรางบานแปงเมืองในลุมแมนา้ํ โขง ตั้งแตตอนใต
ของจีนแถบมณฑลยูนนานลงมา จนถึงบริเวณปากแมน้ําที่เวียดนามใต เชื่อกันวานาคเปน
สัญลักษณแหงความอุดมสมบูรณ และมีความเกี่ยวพันกับการทําใหเกิดสภาพภูมิประเทศตางๆ
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับแหลงน้ํา เชื่อวานาคทําใหเกิดแมน้ําหลายสาย เชน แมนา้ํ โขง หนองหาร
แมน้ํามูล แมนํา้ ชี เปนตน เรื่องราวของนาคปรากฏใหเห็นในวรรณกรรมตางๆ ทั้งชาดก ตํานาน
๔๘

ดารารัตน เมตตาริกานนท, ประวัติศาสตรทองถิ่น, ๑๓๙.

๑๘๒
วรรณกรรมพุทธศาสนา ปรากฏตามสถาปตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมฝาผนังมักจะพบ
เห็นหรือมีรูปนาคเปนสวนประกอบทัง้ นัน้
และตามประวัตศิ าสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
โดยเฉพาะบริเวณภาคพืน้ ทวีปและภูมิภาคลุมแมน้ําโขง พบวามีการเรียกคนพื้นเมืองดั้งเดิมวานาค
ดวย หรือเชื่อวานาคเปนสัญลักษณของชาวพื้นเมืองของภูมิภาคนี้ ดังกรณี นางนาค ตามเรื่องราว
ของอาณาจักรฟูนนั กลาวไดวา นาค เปนพื้นฐานของบานเมืองแถบนี้
ความเชื่อเรื่องนาคที่เกี่ยวของกับลุมแมน้ําโขงแถบลานชางและบริเวณแองสกลนคร
พบปรากฏในตํานานอุรังคธาตุหรือพืน้ พระธาตุพนม ซึง่ เปนหนังสือใบลานจารดวยอักษรธรรม ๗
ผูก เรียบเรียงขึ้นโดยพระยาศรีไชยชมพู เปนวรรณกรรมพุทธศาสนาที่รวบรวมเอาคติความเชื่อ
ความเปนมาของกลุมชนในลุมแมน้ําโขงแถบนี้เขาไวดวยกัน (ซึ่งจะไดกลาวถึงในรายละเอียดตอไป
ขางหนา) ตามตํานานไดกลาวถึงพระพุทธเจาไดเสด็จผานมายังสถานที่ตา งๆ บริเวณสองฝงแมน้ํา
โขง มีแควนศรีโคตรบูร แถบเมืองทาอุเทน นครพนม, ภูกําพราซึ่งเปนที่ตงั้ ขององคพระธาตุพนม,
เมืองหนองหานหลวง ในเขตจังหวัดสกลนคร พระองคไดพบกับบรรดาพญานาคที่มีฤทธิ์และไม
ยอมออนนอมตอสมณะในตอนแรก พระองคจึงตองแสดงปาฏิหาริยป ราบเหลานาคนั้น จนที่สดุ
นาคก็ยอมรับนับถือพุทธ และกอนที่พระพุทธองคจะเสด็จกลับพวกนาคไดทูลขอรอยพระบาทไว
เพื่อสักการบูชา พระพุทธเจาจึงประทับรอยพระบาทไวที่ภูกูเวียน อยูใกลปากถ้ําที่สุวรรณนาค
อาศัยรอยหนึ่ง ตอมาเรียกวา”ภูพระบาท”ในเขตจังหวัดอุดรธานี
คติเรื่องนาคยังเกี่ยวของกับความเปนมาของสถานที่ตางๆ วาเกิดขึ้นดวยฤทธิ์ของนาค
เชน ความเชื่อวานาคเปนผูสรางเมืองจันทบุรีหรือเวียงจันทน แมตอมาปจจุบันยังเชือ่ วามีนาคคอย
ดูแลรักษาเมืองอยู หากผูปกครองยังอยูในศีลธรรมยึดมั่นในศาสนา ก็จะไดรับความชวยเหลือจาก
นาคใหอยูเย็นเปนสุข แตหากผูปกครองขาดศีลธรรม นาคก็จะดลบันดาลใหเกิดความวิบตั ิ
บานเมืองลมจมได
นอกจากนีน้ าคยังทําการคุยควักทําใหเกิดปลองหรือรูอีกเรียกวาปลอง
พญานาคหรือฮู(รู)พญานาค ตามตํานานสุวรรณโคมคํากลาววา แมน้ําที่พระยา(พญา)ศรีสัตนาค
คุยควักจากหนองแสจนถึงหนองน้าํ ริมถ้าํ ที่พระพุทธเจากระทําภัตตกิจนั้น ไดชื่อวาแมน้ําขลนที
หรือแมน้ําโขง นาสังเกตวารูพญานาคนัน้ จะเปนที่ตั้งของวัดหรือพระธาตุสําคัญ เชน พระธาตุดาํ
พระธาตุหลวง ที่เมืองเวียงจันทน เลากันวาเมืองเวียงจันทนที่เปนเมืองพญานาคสรางขึ้นนั้น ตอมา
เมื่อเจาผูครองเมืองไดสรางพระธาตุครอบปดรูพญานาคไว นับแตนั้นมาเมืองเวียงจันทนจงึ ตอง
ประสพภัยสงครามบอยครั้งและเสียเมืองในที่สุด
อยางไรก็ตาม
เรื่องการสรางพระธาตุปดรูนาคไวนี้อาจเปนการหาเหตุผลใหกับ
เหตุการณบา นเมือง ซึ่งความจริงแลวเปนการผนวกผสมผสานความเชื่อระหวางพุทธศาสนากับ

๑๘๓
ความเชื่อดัง้ เดิมเขาดวยกันนั้นเอง แทนที่จะสรางพระธาตุไวที่อนื่ แตสรางไวที่รูพญานาค เปนการ
บูชาทัง้ สองอยางเพิ่มความสําคัญเนนความศักดิ์สิทธของสถานที่ใหมากยิ่งขึน้ จะเห็นไดวา มีการ
สรางพระธาตุปดรูพญานาคในแองสกลนครที่อื่นๆ อีก เชน พระธาตุบงั พวน ในเขตหนองคาย และ
พระธาตุพนม เปนตน
ในกรณีของพระธาตุบังพวน ซึ่งตั้งอยูท ว่ี ัดพระธาตุบังพวน อําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย สันนิษฐานวาสรางขึ้นในสมัยพระเจาโพธิสาลราช หรือเกากวานัน้ บริเวณใกลองคพระ
ธาตุมีมุจลินทเจดียอยูขางสระพญานาค เรียกวาสระมุจลินท เชื่อวามีพญานาคชือ่ ปพพาลนาค
รักษาอยู
และสันนิษฐานวานาจะเคยใชนา้ํ จากสระแหงนี้ทาํ พิธีสรงมูรธาภิเษกพระเจากรุง
เวียงจันทนในอดีตดวย
และบริเวณเทือกเขาภูพาน ในเขตอําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี เชือ่ กันวาเดิมเปนที่
อยูของพญานาค เมื่อพระพุทธเจาเสด็จมาโปรดสัตวถงึ บริเวณนี้ ทรงทรมานพญานาคใหยอมเปน
สาวก ไดมีการสรางพระพุทธบาทไวในที่นี้ เรียกวาพระพุทธบาทบัวบก พระพุทธบาทบัวบาน๔๙ รู
พญานาคที่ภพู ระบาทนีเ้ ชื่อวาเปนรูของพญามิลินทนาค ถาหากลงรูนี้ไปก็จะโผลออกมาแมน้ําโขง
ตรงบริเวณพระธาตุดํา ในเขตอําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคายพอดี
ความเชื่อเรื่องนาคยังใชอธิบายปรากฏการณบั้งไฟผีหรือบั้งไฟพญานาคดวย ยังไม
ปรากฏหลักฐานชัดเจนวาบัง้ ไฟพญานาคเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด
แตผูคนสามารถเห็นไดในชวง
หัวค่ําของคืนวันออกพรรษา ขึ้น ๑๕ ค่ํา และแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๑ ของทุกป บริเวณหนาวัดไทย
และบริเวณปากหวยหลวง เขตอําเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย ซึ่งเปนจุดทีห่ วยหลวงสบกับ
แมน้ําโขง การเกิดบั้งไฟพญานาคตรงกับวันออกพรรษาของทุกปนับเปนเรื่องแปลก และทําใหผูคน
บริเวณลุมแมน้ําโขงแถบนีม้ คี วามเชื่อเชื่อมโยงวา เปนการแสดงความชืน่ ชมยินดีดวยการพนไฟ
บูชาของพญานาคตอการเสด็จลงมาของพระพุทธองคจากการขึ้นไปเทศนาโปรดพุทธมารดาบน
สวรรคชั้นดาวดึงสนนั่ เอง๕๐
ความเชื่อและพิธีกรรมของเมืองในแองสกลนครดังกลาวทําใหผูคนในเมืองมีอดีต
รวมกัน มีความมัน่ คงทางจิตใจ และเปนพืน้ ฐานในการรวมตัวกันทําใหเมืองเกิดขึน้ และขยายตัว
เติบโต เมื่อเมืองในแองสกลนครมีความสัมพันธกับราชสํานักสยาม นับตั้งแตการตั้งถิ่นฐานและ
๔๙

ปริเชต ศุขปราการ, “พระพุทธบาทบัวบก-บัวบาน : มาตุภูมิแหงเจาราชครูหลวงโพนสะเม็ก,”
ใน เมืองโบราณ ๒๘, ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๔๕) : ๓๘-๔๕.
๕๐
ปราณี กล่ําสม, “นาค : ตํานานแหงสายน้ําโขง,” ใน เมืองโบราณ ๒๘, ๑ (มกราคม-มีนาคม
๒๕๔๕) : ๓๕-๓๗.

๑๘๔
การรับรองสถานภาพความเปนเมือง จนกระทัง่ เมืองขยายตัวเติบโต ทําใหอทิ ธิพลทางวัฒนธรรม
จากสยามเริ่มแพรเขามาในพื้นที่นพี้ รอมกับการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั เปนตนมา
อิทธิพลแบบแผนทางวัฒนธรรมจากสยาม
เมืองในแองสกลนครในชวงระหวาง พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖ มีความสัมพันธกับราชสํานัก
สยามมากขึน้ โดยเฉพาะทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ
ถึงแมชาวเมืองยังยึดมั่นกับ
วิถีทางวัฒนธรรมของทองถิน่ ที่เปนแบบลานชาง แตจากสถานการณทางการเมืองการปกครองและ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปทําใหเริ่มมีการรับแบบอยางทางวัฒนธรรมจากสยามดวย
อิทธิพลทาง
วัฒนธรรมจากสยามเริ่มแพรเขามาในทองถิน่ แองสกลนครนับตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห ัว และโดยเฉพาะรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูห ัวเปนตนมา ไดแก ธรรมเนียมการแตงตั้งเจาเมือง ราชทินนามเจาเมือง การ
ตั้งชื่อเมืองใหม (ดูรายละเอียดในตารางที่ ๑ ในบทที่ ๒) และการพยายามเขาสนับสนุนอุปถัมภ
กิจกรรมทางศาสนา๕๑ และวัฒนธรรมของเมืองในทองถิน่
ดังกรณีการอุปถัมภพระธาตุพนม ราชสํานักสยามไดเขามามีบทบาทมากขึน้ ซึง่ มา
พรอมกับการแทรกแซงสถาบันสงฆแบบเดิมของทองถิน่ ที่เริ่มตนตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว การเฝาดูแลรักษาพระธาตุและพระวิหารตางๆ นัน้ เปนหนาทีข่ องขาวัดและมี
พิธีกรรมบวงสรวงพระธาตุดว ย เกี่ยวกับเรือ่ งนี้ชาวฝรั่งเศสไดบันทึกไววา...
...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 เรื่องสรางพระวิหารและซอมกําแพงลอมฐานพระเจดียธาตุพนม.”
๕๒
ทองสมุทร โดเร และ สมหมาย เปรมจิตต, แปล, บันทึกการเดินทางในลาว, ภาคหนึ่ง พ.ศ.
๒๔๓๘, ๑๔๙.

๑๘๕
แมวาศูนยกลางทางสังคมและวัฒนธรรมของอาณาจักรลานชางที่เวียงจันทนจะลม
สลายไปแลวก็ตาม แตรูปแบบขนบธรรมเนียม จารีต ฮีตคองนั้นยังคงสืบทอดตอมาในชุนชนแอง
สกลนคร เหตุผลประการหนึง่ เนื่องจากกลุมเมืองแถบนี้เคยอยูในเขตอิทธิพลของอาณาจักรลาน
ชางเวียงจันทนมากอน มีหลายเมืองทีเ่ ปนเมืองสําคัญคือเมืองหนาดานและเมืองลูกหลวง มีความ
ผูกพันยึดโยงกันอยางใกลชดิ กับเวียงจันทน ความสัมพันธดงั กลาวในอดีตเห็นไดจากเรื่องราวใน
ตํานานอุรังคธาตุ หรือตํานาน “พืน้ ” พระธาตุพนม๕๓ เพียงแตเมื่อไมมีราชสํานักเวียงจันทนแลว
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมตางๆ ไดเปลี่ยนจากราชสํานักหลวงอุปถัมภมาเปนชุมชนทองถิน่ ในแอง
สกลนครสนับสนุนดูแลจรรโลงกันเองไมวา จะเปน ฮีต คอง ศาสนา ความเชื่อ และวรรณกรรมตางๆ
บริเวณแองสกลนครเปนที่ตั้งของพระธาตุพนมปูชนียสถานสําคัญยิง่ ของชาวลานชาง
มีพระธาตุและศาสนสถานตางๆ กระจายกันอยูในพืน้ ที่แหงนี้อีกมากมาย เพราะวาเคยเปนหัวเมือง
ชั้นในของเวียงจันทนนนั่ เอง เชน พระธาตุเชิงชุม พระธาตุบังพวน พระธาตุศรีสองรัก และพระพุทธ
บาทบัวบก-บัวบาน เปนตน โดยเฉพาะพระธาตุพนมที่นับวายังคงเปนศูนยรวมจิตใจของชาวเมือง
แถบนี้อยู อยางเชน ผูคนชาว ”ขา” กลุมตางๆ นัน้ เคารพนับถือพระธาตุพนมอยางมาก๕๔
ความสําคัญของพระธาตุพนมนี้สง ผลใหเจาเมืองกรมการทาวเพี้ยในเมืองนครพนมพยายามแสดง
บทบาทอิทธิพล
และไดรับความเกรงใจจากกลุมเมืองในบริเวณนี้ไปดวย
แมศูนยกลางที
เวียงจันทนลมสลายไปแลวแตโครงสรางทางวัฒนธรรมของเมืองในแองสกลนครยังอยูตอมา โดยมี
พระธาตุพนมและปูชนียสถานสําคัญตางๆ ในบริเวณนี้เปนศูนยรวมจิตใจ
เมื่อชาวบานเปนผูจรรโลงและถือปฏิบัติกนั เอง ไมมรี าชสํานักอุปถัมภค้ําจุนเหมือน
เมื่อกอน ดังนัน้ จึงสามารถพบเห็นการยึดถือปฏิบัติดํารงวิถีทางวัฒนธรรมที่แตกตางกันไดในแตละ
กลุมชน อาทิ การนับถือผีมเหศักดิ์ “ผีเมือง” ของกลุมผูไท การประกอบพิธีเหยารักษา และการ
แสดง ”โสทั่งบัง่ ” ของกลุมโส หรือ ”แสกเตนสาก” ของกลุมแสก เปนตน ความแตกตางหลากหลาย
เหลานี้อยูภายใตโครงสรางฮีตคองแบบลานชางและพุทธศาสนา ซึ่งเปนสิ่งเชื่อมโยงใหเอกลักษณ
ของกลุมตางๆ ผสมผสานเขาดวยกันหรืออยูรวมกันได ตอนที่อยูบา นเมืองเดิมทางฝงซายแมนา้ํ โขง
ผูคนเหลานี้เคยอยูภายใตสังคมลานชางมากอน
สวนใหญมีความคลายคลึงกันเปนผูคนใน
วัฒนธรรมแบบไท-ลาวหรือใกลเคียงดังนัน้ การผสมปนเปจึงเปนไปไดโดยงาย อาทิ มีการยอมรับ
๕๓

ดูรายละเอียดใน อุรังคธาตุ.(ตํานานพระธาตุพนม), (กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๓๗).
สุทิน สนองผัน, “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอํานาจทางการเมืองในอีสาน ตั้งแตสมัย
สุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ.๑๗๙๒-๒๓๙๔)” (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, วิชาเอก
ประวัติศาสตร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๓), ๕๔.
๕๔

๑๘๖
เอาแนวความคิดแบบพุทธแทนความเชื่อแบบดั้งเดิมของตน ดังกรณีของชาวผูไทเมืองพรรณานิคม
ที่รับเอาพุทธไปผนวกกับความเชื่อเรื่องผี (Animism) และกรณีของชาวผูไทแถบเมืองนครพนมที่รับ
เอารูปแบบการแตงกายและการออกเสียงสระผสม เชน เอีย เอือ อัว และการรับคํา “ซื่อ” ที่แปลวา
ตรงหรือไมงอจากผูคนทองถิ่นแถบนี้ซึ่งอยูในวัฒนธรรมลาวเวียง๕๕ ตลอดจนวิถีชวี ิต การสราง
บานเรือนและการทํามาหากินก็เริ่มเปลีย่ นแปลงมาทําตามแบบกลุมชนใกลเคียงมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงประชากรหลังจากสงครามเจาอนุวงศ ทําใหเมืองในแองสกลนครมี
ผูคนหลายกลุม ชาติพนั ธุอาศัยอยูรวมกันและสงผลใหวฒ
ั นธรรมของเมืองในเวลานีม้ ีความ
หลากหลาย ผูคนแตละกลุม ตางมีสว นรวมในการกอตัวและเติบโตของเมือง ตามวิถีทางวัฒนธรรม
ของกลุมตน ขณะเดียวกันศูนยกลางทางวัฒนธรรมแบบลานชางในพืน้ ที่ไดเชื่อมโยงกลุมตางๆ เขา
ดวยกันทําใหผูคนมีศูนยรวมจิตใจทั้งในระดับเมืองและกลุมเมือง นอกจากนี้ยงั เปนศูนยกลางทาง
สังคมและเศรษฐกิจของเมืองอีกดวย กลาวไดวา ในสถานการณทางการเมืองหลังราชสํานัก
เวียงจันทนลมสลายและการสัมพันธกับราชสํานักสยามบนเงื่อนไขทางการเมืองและเศรษฐกิจ
เมืองในแองสกลนครตองจรรโลงวัฒนธรรมกันเองโดยชาวเมืองและเจาเมืองกรมการ อยางไรก็ตาม
ราชสํานักสยามไดพยายามแผอิทธิพลเขามาจัดการเรื่องวัฒนธรรมของเมืองดวย
เพื่อใหการ
ควบคุมคนและเมืองมีประสิทธิภาพและตอบสนองผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เปน
เปาหมายหลักของการปกครองเมืองในแองสกลนครเวลานี้

๕๕

ชลิต วิพัทนะพร, “การอพยพยายถิ่นในดินแดนอีสาน ระหวางป พ.ศ.๒๓๒๑-๒๔๕๓”
(วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, ๒๕๒๙), ๓๖๒.

บทที่ ๖
สรุป
พัฒนาการของเมืองในแองสกลนคร ระหวาง พ.ศ.๒๓๗๑ ถึง ๒๔๓๖ เปนความ
เปลี่ยนแปลงของเมืองตัง้ แตหลังเหตุการณสงครามเจาอนุวงศจนถึงการครอบครองดินแดนลาวฝง
ซายแมน้ําโขงของอาณานิคมฝรั่งเศส ซึ่งเปนชวงเวลาที่เมืองหนองคายมีบทบาทและสถานภาพ
เปนเมืองศูนยกลางของกลุมเมืองบริเวณนีแ้ ทนเมืองเวียงจันทน สถานการณดังกลาวบงชี้ไดวา
อิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจของราชสํานักสยามไดแพรขยายเขามาในแองสกลนครมากขึน้
โดยผานเมืองตัวแทนคือเมืองหนองคาย
เมืองหนองคายไดรับการแตงตั้งขึ้นมาเพื่อใหมีบทบาททางการเมืองการปกครองและ
เศรษฐกิจเปนสําคัญ บทบาททางการเมืองการปกครองนัน้ เปนศูนยบัญชาการกํากับดูแลหัวเมือง
ลาวฝายตะวันออกในเขตอํานาจเดิมของเวียงจันทน ทัง้ เมืองในแองสกลนครและเมืองทางฝง ซาย
แมน้ําโขงบริเวณแควนพวน สวนในทางเศรษฐกิจนัน้ เมืองหนองคายสามารถสืบทอดบทบาทความ
เปนตลาดหรือเมืองศูนยกลางการแลกเปลีย่ นและการคาขายตอจากเวียงจันทน เพราะตั้งอยูบน
ทําเลเดียวกันแตคนละฟากของแมน้ําเทานั้น ซึง่ บทบาทดังกลาวมีพนื้ ฐานมาตั้งแตสมัยอาณาจักร
ลานชางแลว แตสิ่งที่เมืองศูนยกลางแหงใหมนมี้ ีเพิม่ เติมจากเมืองศูนยกลางลานชางเวียงจันทน
เดิมคือความสัมพันธกับสยามแบบโดยตรงเปนเมืองเอกของหัวเมืองชั้นนอกไมใชเมืองประเทศราช
ทําใหเมืองหนองคายสามารถขยายเครือขายทางเศรษฐกิจกวางไกลออกไปไดถึงฝงทะเลของสยาม
บริเวณลุมน้าํ เจาพระยา
ในขณะเดียวกันเมืองในแองสกลนครก็ไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของสวนกลางสยามมากขึ้นดวย
เหตุการณสาํ คัญที่สงผลตอการกอตัวของเมืองอีกครั้งภายหลังสงครามเจาอนุวงศ คือ
การอพยพของผูคนจากฝงซายแมนา้ํ โขงเขามาตั้งถิ่นฐาน และมีปจ จัยของพืน้ ทีท่ องถิน่ รวมดวย
ไดแก ลักษณะทางกายภาพ แหลงทรัพยากร การพัฒนาทางเทคโนโลยี ภูมหิ ลังของเมือง พืน้ ฐาน
ทางวัฒนธรรม การเปลีย่ นแปลงทางการเมืองการปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ รวมทัง้
ความสัมพันธกับบริบทภายนอก การอพยพของผูคนครั้งนีท้ ําใหมีชุมชนเกิดใหมจํานวนมากขึ้นใน
พื้นที่แองสกลนครดวย ผูคนเหลานัน้ มีความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุ นอกจากกลุมไท-ลาว
แลวยังประกอบไปดวย กลุม ผูไท กลุม ญอ กลุมโยย กลุมโส กลุมกะเลิง กลุมแสก และขากลุม
๑๘๗

๑๘๘
ตางๆ ซึ่งมีถนิ่ ฐานเดิมอยูบ ริเวณแควนพวน เมืองคําเกิด-คํามวน เมืองมหาชัยกองแกว เมืองพิน
เมืองนอง เมืองตะโปน เมืองกะปอง เมืองผาบัง เมืองวังมล เมืองแสก เมืองคําออ เมืองสองคอน
ดอนดง เปนตน
การอพยพของผูคนครั้งสําคัญดังกลาวมีความเกี่ยวของกับการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่ง
เปนนโยบายของราชสํานักสยามตอหัวเมืองลาวลานชางภายหลังเหตุการณสงครามเจาอนุวงศ
และเปนชวงเวลาสงครามระหวางสยามกับเวียดนาม กลาวคือ เปนการตัดกําลังคนไมใหราชสํานัก
เวียงจันทนฟน ตัวหรือเปนภัยตอสยามไดอีก
และลดจํานวนผูคนบริเวณฝงซายแมน้ําโขงฟาก
ตะวันออกที่ตดิ กับเขตแดนเวียดนามลงเพือ่ ไมใหเปนกําลังซองสุมแกกองทัพเวียดนามที่กาํ ลัง
เผชิญหนากับกองทัพสยามในขณะนัน้ นอกจากนีก้ ําลังคนยังเปนพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจที่สาํ คัญ
ของเมือง เพราะเปนแรงงานการผลิต เกษตรกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน การหาของปาและ
รอนทองเพื่อสงเปนสวย เปนตน
เมืองในแองสกลนครในเวลานี้จงึ เปนการควบคุมผูคนใหรวมตัวกันอยูตามแหลง
ทรัพยากรในพืน้ ที่ เพื่อทําการผลิตและเปนกําลังคนใหแกราชสํานักสยาม ราชสํานักสยามปกครอง
เมืองหรือควบคุมพื้นที่นี้ดว ยการควบคุมกําลังคนและการประเมินผลผลิตหรือรายไดทางเศรษฐกิจ
ที่จะไดรับ โดยมีระบบสวยเปนสื่อความสัมพันธกับสวนกลาง อยางไรก็ตาม เมืองยังมีองคประกอบ
อื่นๆ ดวย ซึง่ เปนพืน้ ฐานของชุมชนทองถิ่นและสืบทอดมาจากสมัยลานชาง ไดแก โครงสรางทาง
สังคมและวัฒนธรรม ทัง้ วัฒนธรรมลาวเวียงและกลุมชาติพันธุตางๆ ซึ่งรวมกลุม กันภายใตสังคม
และวัฒนธรรมลานชางและพุทธเถรวาท ในเมืองนอกจากจะมีสถาบันทางการเมืองการปกครอง
คือเจาเมืองกรมการเพื่อควบคุมกําลังคนและผลผลิตในรูปของสวยแลว เมืองยังมีตลาดสําหรับการ
แลกเปลี่ยนคาขาย และมีศาสนสถานซึง่ เปนศูนยรวมจิตใจของชาวเมืองเปนทีพ่ บปะแลกเปลี่ยน
ของผูคนตามวิถีของทองถิ่นอีกดวย
ความสัมพันธกับราชสํานักสยามบนเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและการเมือง
นอกจาก
เมืองหนองคายที่สยามแตงตั้งแลว เมืองอื่นๆ ในบริเวณนี้ตางขึน้ ตรงกับราชสํานักสยามดวย
โดยเฉพาะเมืองศูนยกลางของกลุมเมืองและเมืองที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรและเศรษฐกิจ
เชน เมืองนครพนม เมืองทาอุเทน เมืองไชยบุรี เปนตน ความสัมพันธแบบใกลชิดดังกลาวทําใหราช
สํานักสยามมีอิทธิพลและบทบาทสําคัญในการกําหนดแนวทางพัฒนาการของเมืองในชวงนี้ ตัง้ แต
การอพยพผูคนเขามาตั้งถิน่ ฐาน การรับรองสถานภาพความเปนเมือง และการเติบโตขยายตัวของ
เมือง

๑๘๙
การขยายตัวของวิถีเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีที่เกิดขึ้นพรอมกับการปรับเปลี่ยนนโยบาย
ทางเศรษฐกิจของสวนกลางสยามจากการทําสนธิสัญญาทางการคากับชาติตะวันตกและการแพร
ขยายของลัทธิอาณานิคม สงผลกระทบตอพัฒนาการของเมืองในแองสกลนครดวย โดยเฉพาะใน
ความสัมพันธกับราชสํานักสยาม กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงเรื่องการเก็บสวย ทีพ่ ฒ
ั นาจากของปา
มาเปนผลผลิตจากฝมือแรงงานหรือการผลิตทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน การเก็บ
เงินแทนสวยเรวหรือความตองการควายจํานวนมากเพื่อทําการผลิตในที่ราบลุมเจาพระยา เปนตน
การเขามาควบคุมกําลังคนดวยการสักเลกและทําสํามะโนครัวเพื่อแกไขปญหาเรื่องจํานวนแรงงาน
และรายไดจากสวย เพื่อทราบขอมูลและควบคุมประชากรของเมืองที่เพิม่ ขึ้น เชน การสักเลกครั้ง
ใหญเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๒-๒๔๐๗ เปนตน จะเห็นไดวาการดําเนินมาตรการตางๆ ของสยามเปนการ
ตอบสนองตอวิถีเศรษฐกิจแบบตลาดที่กาํ ลังขยายตัวนัน่ เอง
นอกจากนีก้ ารคาขายและการแลกเปลี่ยนทีข่ ยายตัวมากขึ้นทัง้ จากสวนกลางสยาม
และในเขตอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศสในขณะนัน้ ลวนสงผลตอการพัฒนาเติบโตของเมือง
ในแองสกลนคร ซึ่งอาศัยพื้นฐานการเปนชุมชนทางการแลกเปลี่ยนและการคาหรือเปนตลาดของ
เมืองในบริเวณนี้เปนปจจัยสนับสนุน มีการไหลเวียนเขาออกของสินคาทั้งจากเขตสยามและอาณา
นิคมอังกฤษในพมา สิงคโปร และเขตอาณานิคมฝรั่งเศสในลาวและเวียดนาม (ดูเนื้อหาบทที่ ๔)
จะเห็นไดจากสินคาที่วางขายในตลาดของเมืองหนองคายและเมืองบริเวณริมฝงแมนา้ํ โขงอืน่ ๆ
สถานการณดงั กลาวทําใหเมืองในแองสกลนครขยายตัวเติบโตมีความสําคัญมากขึ้นทัง้ ทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ เมือ่ เหตุการณทางการเมืองของภูมิภาคลุมน้าํ โขงหรือคาบสมุทรอินโดจีน
เปลี่ยนแปลงไปในตนพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ทําใหราชสํานักสยามตระหนักถึงความสําคัญของพืน้ ทีน่ ี้
และดําเนินการปรับปรุงวิธีการควบคุมกลุม เมืองดวยการปฏิรูปการปกครองเปนระบบมณฑล
เทศาภิบาลในเวลาตอมา
กลาวไดวา เมืองในแองสกลนครในชวงเวลานี้ไดเปลี่ยนแปลงจากกลุม เมืองในเขต
อาณาจักรลานชางเวียงจันทนเขาสูการเปนสวนหนึง่ ของอาณาจักรสยาม ระยะเวลาตั้งแต พ.ศ.
๒๓๗๑-๒๔๓๖ ราชสํานักสยามเขามาปกครองเมืองและพื้นที่บริเวณนี้ดวยการควบคุมกําลังคน
และการตรวจสอบผลประโยชนหรือรายไดทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ โดยอาศัยระบบสวยซึง่ เปน
ระบบความสัมพันธระหวางราชสํานักกับผูปกครองทองถิ่นทั้งทางการเมืองการปกครองและ
เศรษฐกิจ
เมื่อเวลาผานไปรูปแบบของความสัมพันธนี้เริ่มไมเหมาะสมกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลง ราชสํานักสยามจึงเขามาปรับปรุงและปฏิรูปการปกครองในที่สุด

๑๙๐
ขอเสนอแนะ
วิทยานิพนธเรือ่ งนี้เปนความพยายามศึกษาความเปลี่ยนแปลงของเมืองในระดับกลุม
เมืองในพืน้ ที่แองสกลนคร
เพื่อใหเห็นพัฒนาการของเมืองในระดับพื้นทีท่ องถิ่นที่เปนเขตทาง
ภูมิศาสตร เขน แอง หรือลุม น้ํา ซึ่งเปนพืน้ ฐานในการตัง้ ถิน่ ฐานเกิดชุมชนและมีความสัมพันธกัน
ในเขตพื้นที่ อยางไรก็ตาม การศึกษานีม้ ีขอจํากัดคือหนวยของพื้นที่แองสกลนครมีอาณาบริเวณ
กวางขวางและมีกลุมเมืองหลายกลุม ทําใหไมสามารถศึกษาในรายละเอียดของเมืองแตละเมืองได
มากนัก จึงเนนเฉพาะเมืองศูนยกลางของกลุมเมืองแตละกลุมและเมืองสําคัญเทานัน้ ซึ่งจาก
ลักษณะความสัมพันธการรวมกลุมของเมืองทําใหสามารถทราบถึงพัฒนาการของเมืองในแอง
สกลนครในชวงเวลานี้ไดระดับหนึง่ หากมีการศึกษาเจาะจงในเมืองแตละเมืองหรือแตละกลุมเมือง
ในพืน้ ที่เดียวกันนีห้ รือพืน้ ที่อนื่ จะเปนแนวทางการศึกษาที่นา สนใจตอไป
นอกจากนีก้ ารศึกษาเรื่องของเมือง โดยเฉพาะประวัติศาสตรเมือง เปนการพิจารณา
องคประกอบทุกดานที่เกี่ยวของ ดังนั้นจึงจําเปนตองรวบรวมขอมูลและนําใชวิธกี ารหรือองคความรู
จากศาสตรสาขาตางๆ เพื่อชวยใหสามารถวิเคราะหปญหาของเมืองไดอยางรอบดานมากทีส่ ุด
วิธีการทางประวัติศาสตรสามารถเปนแนวทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและนาสนใจได ผูศึกษา
ตองเรียนรูและทําความเขาใจทั้งวิธีการทางประวัติศาสตรและศาสตรสาขาอื่นใหถองแท เพื่อทีจ่ ะ
สามารถศึกษาปญหาของเมืองใหเปนแบบสหวิทยาการ
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จักรีฯ เรื่องใหเจาเมืองไปกวาดตอนครัวญวนที่คายนาขนองมา.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๒ (พ.ศ.๒๓๘๓) เลขที่ ๗๑, “ใบบอกเมือง
สกลนคร เรื่องสงทองคําสวย.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๔ (พ.ศ.๒๓๘๕) เลขที่ ๑๖, “คัดสําเนาใบบอก
เจาอุปราชเมืองสกลนคร ทูลเกลาฯ ถวายครอบครัวกับชาง.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๔ (พ.ศ.๒๓๘๕) เลขที่ ๙๑, “บัญชี จํานวนเลก
เมืองหนองหาร.”

๒๐๖
สํานักหอสมุดแหงชาติ. จดหมายเหตุรชั กาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๕ (พ.ศ.๒๓๘๖) เลขที่ ๒๑, “บัญชี
เครื่องยศพระราชทานเมืองพันนา เมืองกุจสมาน เมืองหนองสูง.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๕ (พ.ศ.๒๓๘๖) เลขที่ ๓๒, “ใบบอกเพีย้ พรม
โคตร เสมียนทากรมการเมืองนครพนม ไปตั้งกองดานจับญวน.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๕ (พ.ศ.๒๓๘๖) เลขที่ ๓๔, “คัดบอกเมือง
เวียงจันทน เรือ่ งใหราชวงษเมืองสกลนครคุมควบครัวและสมบัติของเจาอนุฯ.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๕ (พ.ศ.๒๓๘๖) เลขที่ ๔๗, “สารตราเจาพระยา
จักรีฯ ตอบเมืองหนองคายเรื่องสวยน้ํารัก อบเชย ฟองปลาบึก.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๕ (พ.ศ.๒๓๘๖) เลขที่ ๖๖, “สารตราเจาพระยา
จักรีฯ เรื่องทาวโคตรเมืองวังอาสาพาครอบครัวมาอยูแขวงเมืองสกลนคร.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๕ (พ.ศ.๒๓๘๖) เลขที่ ๑๒๓, “ใบบอกเจา
อุปฮาดเมืองมุกดาหาร เรื่องสงเรวสวยและใหซื้อขาวไวสํารองราชการ.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) เลขที่ ๓, “คัดบอกเมือง
นครพนม เรื่องขอราชการทัพญวน.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) เลขที่ ๑๐, “คําใหการนายดี
ลาว เรื่องราชการเมืองนครพนม.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) เลขที่ ๓๓, “รางสารตรา
เจาพระยาจักรีฯ ถึงเมืองมุกดาหาร เรื่องตัง้ เมืองหนองสูงและกรมการ.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) เลขที่ ๓๔, “สําเนาสารตรา
เจาพระยาจักรีฯ ถึงอุปฮาดเมืองสกลนคร เรื่องตั้งเมืองกุสุมาน เมืองพันนา.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) เลขที่ ๓๙, “ใบบอกหลวง
อนุรักษภูเบศน เรื่องสืบขอราชการทางเมืองนครพนม.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) เลขที่ ๖๖, “ใบบอกพระยา
ประเทศธานีเมืองสกลนคร เรื่องสงเงินแทนทองคําสวย.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) เลขที่ ๑๔๓, “ใบบอกเมือง
เพชรบูรณ เมืองเลย เมืองแกนทาว เรื่องเก็บเอาเงินทองชางมาแกราษฎร.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) เลขที่ ๑๙๕, “คัดบอกพระยา
ประเทศธานีเมืองสกลนคร เรื่องสงไหม ขีผ้ ึ้ง งาชาง เงินแทนผลเรว.”

๒๐๗
สํานักหอสมุดแหงชาติ. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) เลขที่ ๑๙๘, “ราง
สารตราเจาพระยาจักรีฯ
ตอบรับบรรณาการและสงสิ่งของไวใชราชการเมือง
นครพนม.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) เลขที่ ๒๐๕, “บัญชีจํานวนครัว
ขามมาจากฝง ซาย มาทางเมืองนครพนม.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๗ (พ.ศ.๒๓๘๘) เลขที่ ๒๒๕, “บัญชีจํานวนสวย
เลกเมืองลาวภาคตะวันออก.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๗ (พ.ศ.๒๓๘๘) เลขที่ ๒๕๖, “หนังสือพระยา
มหาอํามาตย ถึงเจาเมืองกรมการเมืองสกลนคร มุกดาหาร และนครพนม.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๗ (พ.ศ.๒๓๘๘) เลขที่ ๒๙๑, “สารตรา
เจาพระยาจักรีฯ ถึงพระปทุมเทวาภิบาล และพระยาประเทศธานี.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๗ (พ.ศ.๒๓๘๘) เลขที่ ๒๙๓, “สารตรา
เจาพระยาจักรีฯ ถึงพระยาประเทศธานี.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๘ (พ.ศ.๒๓๘๙) เลขที่ ๗๔, “ใบบอกพระจันทสุริ
ยวงษ เมืองมุกดาหาร เรื่องการสรางพระวิหาร รักษาเขตแดน และสงเรวสวย.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๘ (พ.ศ.๒๓๘๙) เลขที่ ๑๔๔, “หมายประกาศ
ประกาศสักเลก.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขที่ ๒๘, “สําเนาหนังสือ
เจาพระยาบดินทรฯ เรื่องตั้งเมืองโพนพิสัย.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขที่ ๓๕, “บัญชีจํานวน
สิ่งของเครื่องยศพระราชทานอุปฮาดเมืองหนองหาญเปนเจาเมืองโพนพิสัย.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขที่ ๗๒, “ใบบอกพระยา
ประเทศธานี เมืองสกลนคร สงเรว น้ํารัก สวย.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขที่ ๑๒๓, “สําเนาคําแปล
จดหมายญวน มาเรียกสวยแกเมืองลาว.”
. จดหมายเหตุรชั กาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขที่ ๑๒๖, “สารตราตอบเมือง
นครราชสีมาเรื่องเมืองนครพนมสืบราชการเมืองแซรก.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขที่ ๑๓๕/๑, “คัดใบบอก
เมืองมุกดาหาร ขอพระราชทานกระจกและเครื่องเขียนไปซอมพระวิหาร.”

๒๐๘
สํานักหอสมุดแหงชาติ. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขที่ ๑๓๕/๓, “ราง
สารตราเจาพระยาจักรีฯ ตอบเมืองมุกดาหาร เรื่องรับผลเรว ขี้ผึ้ง น้ํารักสวย.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐) เลขที่ ๑๕๙, “บัญชีสวยเรว
เมืองนครพนม.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ 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
เจาพระยาจักรีฯ ถึงพระยาประเทศธานี เรื่องเผาศพราชบุตรและใหไปรักษาดาน.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๑๑ (พ.ศ.๒๓๙๒) เลขที่ ๑๑๒, “รางสารตรา
เจาพระยาจักรีฯ ถึงพระจันทสุริยวงศฯ เมืองมุกดาหาร.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๑๒ (พ.ศ.๒๓๙๓) เลขที่ ๓๓, “ใบบอกเมือง
มุกดาหาร เรื่องสรางพระวิหารและซอมกําแพงลอมฐานพระเจดียธาตุพนม.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๑๒ (พ.ศ.๒๓๙๓) เลขที่ ๗๔, “ใบบอกพระจันทสุริ
ยวงษเมืองมุกดาหาร สงผลเรวสวยเมืองมุกดาหารและเงินแทนผลเรวเมืองหนองสูง.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๑๒ (พ.ศ.๒๓๙๓) เลขที่ ๘๖, “ใบบอกพระพิสยั สุร
เดชเมืองโพนพิสัย บอกสงเงินทองสิง่ ของสวย.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓, จ.ศ.๑๒๑๒ (พ.ศ.๒๓๙๓) เลขที่ ๙๐, “ใบบอกพระพิทักษ
เขตขันธเมืองหนองหาญ บอกสงทองคําสวย.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๓ (พ.ศ.๒๓๙๔) เลขที่ ๑๔/๓, “รางสารตราถึง
เจาเมืองโพนพิสัย เรื่องใหครอบครัวตัวเลกแกเมืองหนองหาญ.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๔ (พ.ศ.๒๓๙๕) เลขที่ ๒๔, “รางสารตราถึง
กรมการเมืองโพนพิสัย โปรดเกลาฯ ตั้งอุปฮาดเปนที่พระพิไสยสุรเดชเจาเมือง.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๔ (พ.ศ.๒๓๙๕) เลขที่ ๔๔/๑, “รางสารตราถึง
เมืองหนองคาย เรื่องเกลี้ยกลอมไดครอบครัวเวียงจันทน.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๔ (พ.ศ.๒๓๙๕) เลขที่ ๗๘/๓, “รางสารตราถึง
เมืองโพนพิสัย เรื่องตอบรับทองคําสวยและการถวายรายงานปฏิบัติราชการ.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๔ (พ.ศ.๒๓๙๕) เลขที่ ๘๕, “ประกาศ เรื่องให
ทําสํามะโนครัว.”

๒๐๙
สํานักหอสมุดแหงชาติ. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๔ (พ.ศ.๒๓๙๕) เลขที่ ๑๕๕/๓,
“หนังสือเจาพระยาจักรีฯ ถึงกรมการทาวเพีย้ เมืองโพนพิไสย เรื่องปกปนเขตรแดน
และเลก.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๓๑, “สารตราถึงเมือง
หนองหาร เมืองสกลนคร เมืองชัยบุรี เมืองนครพนม เรื่องตั้งเมืองอากาศอํานวย.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๓๘/๕, “รางสารตราถึง
เจาเมืองกรมการเมืองนครพนม โปรดเกลาฯ แตงตั้งกรมการเมืองอากาศอํานวย.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๔๙/๖, “รางตราถึงเมือง
ยโสธร เมืองนครพนม เมืองหนองคาย เมืองหนองหาน เมืองชัยบุรี เมืองโพนพิสัย
เมืองมุกดาหาร ไปรดฯ ใหเจาเมืองสัง่ ใหทา วเพี้ยไปเกลีย้ กลอมพวกเมืองพวน.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๖๕/๑, “สารตราถึงเมือง
นครพนม เรื่องแบงอาณาเขตเมืองทาอุเทนมาขึน้ กรุงเทพฯ.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๖๕/๔, “สารตราถึงเมือง
หนองหาร เมืองชัยบุรี ใหจดั แจงแบงที่ใหเมืองอากาศอํานวยโดยสมควร.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ 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 เรื่องใหทา วพรหมมหาชัย เมืองสกลนคร คุมทองคําลงมาทูลเกลาฯ ถวาย.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๑๗๔, “คัดบอกเมือง
นครพนม เรื่องใหชาํ ระเลกสวยเมืองนครพนม และเมืองที่ขึ้นตอเมืองนครพนม.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๑๘๒/๒, “หนังสือพระยา
ราชวรานุกูล ถึงพระจันทสุรยิ วงศ เรื่องใหชําระเลกขาพระธาตุพนม ทีต่ กคาง.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เลขที่ ๑๘๒/๓, “หนังสือพระยา
ราชวรานุกูล ถึงกรมการเมืองนครพนม เรื่องใหชําระบัญชีเลกขาพระธาตุพนม.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๖ (พ.ศ.๒๓๙๗) เลขที่ ๓๐/๔, “รางสารตราถึง
ทาวเพีย้ กรมการเมืองหนองละหาร ตั้งอุปราชเปนที่พระพิทกั ษเขตขันธเจาเมือง.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๖ (พ.ศ.๒๓๙๗) เลขที่ ๓๑, “รางสารตราถึง
มุกดาหาร เรื่องตั้งกรมการเมืองสองคอนดอนดง.”

๒๑๐
สํานักหอสมุดแหงชาติ. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๖ (พ.ศ.๒๓๙๗) เลขที่ ๓๓, “รางพระ
บรมราโชวาทพระราชทานสําหรับพระปทุมเทวาภิบาล เจาเมืองหนองคาย.”
. จดหมายเหตุรชั กาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๖ (พ.ศ.๒๓๙๗) เลขที่ ๔๒, “รางสารตราถึงเมือง
หนองคาย เรื่องแตงตั้งเจาเมืองและกรมการเมืองหนองคาย.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๖ (พ.ศ.๒๓๙๗) เลขที่ ๔๔, “บัญชีสิ่งของ
พระราชทานในการเผาศพเจาเมือง ทาวเพี้ยไทย และลาว.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๖ (พ.ศ.๒๓๙๗) เลขที่ ๑๔๘/๒, “คัดบอกเมือง
หนองหาร เรื่องทําศพพระพิทักษฯ เจาเมือง.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๖ (พ.ศ.๒๓๙๗) เลขที่ ๒๐๔, “สําเนาแปล
หนังสือบอก พระยาประเทศธานีและกรมการทาวเพี้ยเมืองสกลนคร.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๖ (พ.ศ.๒๓๙๗) เลขที่ ๒๑๒, “สารตรา
เจาพระยาจักรีฯ ถึงกรมการทาวเพีย้ เมืองนครพนม.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๖ (พ.ศ.๒๓๙๗) เลขที่ ๒๑๕, “สําเนาบอกเมือง
หนองคาย พระปทุมเทวาภิบาลบอกเรื่องสืบราชการเมืองเชียงตุง.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๗ (พ.ศ.๒๓๙๘) เลขที่ ๑๗๕/๔, “รางตรานอย
เจาพระยานิกรบดินทรฯ ถึงพระยาประเทศธานี เจาเมืองสกลนคร.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๗ (พ.ศ.๒๓๙๘) เลขที่ ๒๒๕-๒๒๗, “บัญชีสัก
เลก จํานวนเลกหัวเมืองซึง่ กองสักเลกออกไปสัก จ.ศ.๑๒๑๗-๑๒๑๙.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๗ (พ.ศ.๒๓๙๘) เลขที่ ๒๓๔, “บัญชีถือน้ํา
รายนามเจาเมือง กรมการ และทาวเพี้ยหัวเมืองไท-ลาว ไดถือน้ําพระพิพัฒนสัจจา.”
. จดหมายเหตุรชั กาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๘ (พ.ศ.๒๓๙๙) เลขที่ ๓๐, “ใบบอกพระปทุมเท
วาฯ เจาเมืองหนองคาย เรื่องใหทาวเพีย้ ไปสืบราชการทางเมืองพวน.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๘ (พ.ศ.๒๓๙๙) เลขที่ ๑๗๙/๓, “คัดบอกเจา
เมืองหนองคาย บอกขาวการสืบราชการทางเมืองพวน กับเรื่องเลกเจาเมืองคนเกา.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๘ (พ.ศ.๒๓๙๙) เลขที่ ๑๙๒/๑, “รางตรานอย
เจาพระยาบดินทรฯ ถึงพระยาประเทศธานีและกรมการเมืองสกลนคร.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๘ (พ.ศ.๒๓๙๙) เลขที่ ๒๓๙, “สําเนาแปล
หนังสือเมืองสกลนคร พระยาประเทศธานีบอกมายังทานนายเวรลูกขุนศาลา.”

๒๑๑
สํานักหอสมุดแหงชาติ. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๘ (พ.ศ.๒๓๙๙) เลขที่ ๒๔๔/๒, “ราง
ตราเจาพระยาจักรีฯ ถึงพระปทุมเทวาฯ เจาเมืองหนองคาย.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๘ (พ.ศ.๒๓๙๙) เลขที่ ๒๔๙, “รางตรา
เจาพระยาจักรีฯ ถึงพระพนมนครานุรักษ และกรมการเมืองนครพนม.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๙ (พ.ศ.๒๔๐๐) เลขที่ ๑๙, “สําเนาแปลใบบอก
เมืองสกลนคร บอกสงพระแสนพระพุทธรูปสงมาทูลเกลาฯ.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๙ (พ.ศ.๒๔๐๐) เลขที่ ๑๖๙, “คําแปลใบบอก
เมืองสกลนคร พระยาประเทศธานี เจาเมืองสกลนคร กับกรมการเมืองพรรณา.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๑๙ (พ.ศ.๒๔๐๐) เลขที่ ๑๙๒, “รางตราตอบ
เจาพระยานิกรบดินทรฯ ถึงพระปทุมเทวาฯ เมืองหนองคาย.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๐ (พ.ศ.๒๔๐๑) เลขที่ ๑๘, “รางสารตราถึงเจา
เมืองนครพนม โปรดเกลาฯ ตั้งเจาเมืองอากาศอํานวย.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๐ (พ.ศ.๒๔๐๑) เลขที่ ๑๙/๖, “รางสารตราถึง
ทาวเพีย้ เมืองหนองคาย ตอบรับบอกเรื่องสงพระพุทธรูปโบราณ ๑๑ องค.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๐ (พ.ศ.๒๔๐๑) เลขที่ ๒๗, “ใบบอกเมือง
นครพนม เรื่องขอรับพระราชทานกระจกและเครื่องเขียนไปทําอุโบสถ.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๐ (พ.ศ.๒๔๐๑) เลขที่ ๑๔๑/๒, “จดหมายแจก
หนังสือพิมพ เรื่องตั้งแมกองสักเลก ไปสักเลกหัวเมืองลาว จ.ศ.๑๒๒๐-๑๒๒๖.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๑ (พ.ศ.๒๔๐๒) เลขที่ ๔, “คัดบอกเมือง
สกลนคร ขอบานภูวาเปนเมือง และขอบานโพนสวางเปนเมือง.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๑ (พ.ศ.๒๔๐๒) เลขที่ ๑๒๖/๓, “คัดบอกเจา
เมืองกรมการเมืองนครพนม เรื่องสงเงินแทนผลเรว กับเรือ่ งเลกเมืองขึน้ .”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๑ (พ.ศ.๒๔๐๒) เลขที่ ๒๑๖, “บอกเมือง
สกลนคร พระยาประเทศธานีและทาวเพี้ย บอกสงเงินแทนผลเรวเกณฑ.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๒ (พ.ศ.๒๔๐๓) เลขที่ ๑๗, “ใบบอกเมือง
หนองคาย เรื่องแตงใหคนไปสืบราชการทางเมืองพวน และเกลี้ยกลอมญวน.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๒ (พ.ศ.๒๔๐๓) เลขที่ ๔๖, “ใบบอกเมือง
นครพนม เรื่องหลวงเอกอาษาผูรักษาเมืองและอักหาดเมืองอัตมาตถึงแกกรรม.”

๒๑๒
สํานักหอสมุดแหงชาติ. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๒ (พ.ศ.๒๔๐๓) เลขที่ ๕๕, “รางตรา
ถึงเมืองหนองคาย เรื่องสงเงินคาจําหนายสิ่งของตางๆ.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๒ (พ.ศ.๒๔๐๓) เลขที่ ๒๗๙, “รางตรานอย
เจาพระยานิกรฯ ถึงพระพนมนคราฯ เจาเมืองนครพนม เรื่องใหจัดซื้อดีบุก.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๒ (พ.ศ.๒๔๐๓) เลขที่ ๒๘๐/๑, “รางตรานอย
เจาพระยานิกรฯ ถึงพระยาพิไชย เรื่องเขตรแดนเมืองปากเหืองกับเมืองหนองคาย.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๒ (พ.ศ.๒๔๐๓) เลขที่ ๒๘๐/๒, “รางตรานอย
เจาพระยานิกรฯ ถึงเจาพระยานครราชสีมา เรื่องใหชําระความเขตรแดน.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๒ (พ.ศ.๒๔๐๓) เลขที่ ๓๑๕, “สําเนาแปลใบ
บอกเมืองสกลนคร บอกสงเงินแทนผลเรวกับเรื่องทําการศพราชวงษ.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๒ (พ.ศ.๒๔๐๓) เลขที่ ๓๑๖/๑, “รางตรา
เจาพระยาจักรีฯ ถึงพระพนมนคราฯ เจาเมืองนครพนม.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๒ (พ.ศ.๒๔๐๓) เลขที่ ๓๑๖/๒, “รางตรา
เจาพระยาจักรีฯ ถึงพระพนมนคราฯ เจาเมืองนครพนมและพระยานครราชสีมา.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๓ (พ.ศ.๒๔๐๔) เลขที่ ๒๔, “รางสารตราถึง
เมืองมุกดาหาร ใหพระจันทสุริยวงศแตงทาวเพี้ยไปฟงขาวราชการ.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๓ (พ.ศ.๒๔๐๔) เลขที่ ๒๒๔, “คัดบอกเมือง
นครพนม พระพนมนครานุรักษเจาเมือง บอกเรื่องพระครูษา.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๓ (พ.ศ.๒๔๐๔) เลขที่ ๒๕๘, “รางตรานอย
เจาพระยาจักรีฯ ถึงพระพนมนครานุรักษเจาเมืองนครพนม เรื่องขุนพิทักษคาวิน.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๓ (พ.ศ.๒๔๐๔) เลขที่ ๒๗๑, “ใบบอกเมือง
นครราชสีมา พระบวรราชประสิทธิ์ฯ รับบอกพระยาประเทศธานีเมืองสกลนคร.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๓ (พ.ศ.๒๔๐๔) เลขที่ ๒๗๘, “ใบบอกเมือง
นครพนม พระพนมนครานุรักษ เจาเมือง บอกเรื่องครอบครัวญวน.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๓ (พ.ศ.๒๔๐๔) เลขที่ ๓๑๖, “คัดบอกเมือง
นครพนม พระพนมนครานุรักษและทาวเพีย้ บอกสงดอกไมทอง ดอกไมเงิน.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๓ (พ.ศ.๒๔๐๔) เลขที่ ๓๒๒, “คัดบอกเมือง
สกลนคร บอกสงเงินกับเรื่องการกวาดตอนครอบครัว.”

๒๑๓
สํานักหอสมุดแหงชาติ. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๓ (พ.ศ.๒๔๐๔) เลขที่ ๓๓๔, “คัด
บอกเมืองสกลนคร เรื่องสงเงินแทนผลเรว กับเรื่องการเกลี้ยกลอมครอบครัวญวน.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๔ (พ.ศ.๒๔๐๕) เลขที่ ๑, “รางสารตราถึงเมือง
หนองคาย โปรดเกลาฯ ตัง้ ราชบุตรเปนที่ราชวงศ ทาวศรีจันสุลาดเปนที่ราชบุตร.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๔ (พ.ศ.๒๔๐๕) เลขที่ ๑/๒, “รางสารตราถึง
เมืองหนองคาย ใหรับครัวเมืองเมาะคําเถิมไวเปนเลกสวยกับตอบรับทองคําและเงิน.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๔ (พ.ศ.๒๔๐๕) เลขที่ ๘, “คัดบอกเมืองโพนพิ
ไสย ขอบานนาแหนเปนเมือง ขอทาวสุวรรณสารเปนที่เจาเมือง.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๔ (พ.ศ.๒๔๐๕) เลขที่ ๑๒, “ใบบอกเมือง
มุกดาหาร เรื่องพระจันทรสุรยิ ะวงษถงึ แกกรรม และขอหีบศิลาหนาเพลิง.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๔ (พ.ศ.๒๔๐๕) เลขที่ ๑๓, “ใบบอกเมือง
นครพนม เรื่องพระแกวโกมลเจาเมืองเรณูนครปวยถึงแกกรรม.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๔ (พ.ศ.๒๔๐๕) เลขที่ ๕๓, “ใบบอกเมือง
นครพนม เรื่องเกลี้ยกลอมไดครัวญวน รวมทั้งชายหญิง.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๕ (พ.ศ.๒๔๐๖) เลขที่ ๑๙, “ใบบอกเมือง
หนองคาย วาเกลี้ยกลอมไดครัวลาว ขา รวม ๖๐๔ คน.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๕ (พ.ศ.๒๔๐๖) เลขที่ ๑๗๕, “สารตราถึงพระ
ยานครราชสีมา เรื่องใหชําระตัดสินแบงเขตรแดนเมือง.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๖ (พ.ศ.๒๔๐๗) เลขที่ ๒๓, “รางสารตราถึงพระ
พนมนัคคนานุรักษ เจาเมืองนครพนม เรื่องแตงตั้งกรมการเมือง.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๖ (พ.ศ.๒๔๐๗) เลขที่ ๓๐๑, “คัดบอกเมือง
นครพนม เรื่องเงินสวยซื้อชางมา เรื่องราชการเมือง กับเรื่องเครื่องราชบรรณาการ.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๖ (พ.ศ.๒๔๐๗) เลขที่ ๓๑๐, “คัดบอกเมือง
สกลนคร บอกสงเงินอากรสวยหลวงแทนผลเรว.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๗ (พ.ศ.๒๔๐๘) เลขที่ ๒๕, “รางสารตราถึง
กรมการทาวเพี้ยเมืองมุกดาหาร เรื่องโปรดเกลาฯ ตั้งเจาเมืองมุกดาหาร.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๗ (พ.ศ.๒๔๐๘) เลขที่ ๓๐/๕, “คัดบอก วาดวย
เมืองมุกดาหารขอเลื่อนอุปหาดเปนจางวาง.”

๒๑๔
สํานักหอสมุดแหงชาติ. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๗ (พ.ศ.๒๔๐๘) เลขที่ ๑๔๗/๓,
“สารตราถึงเจาเมืองหัวเมืองลาว ใหเกณฑสีผึ้ง ปานใบ สงไปใชในการพระเมรุ ณ วัน
๗ แรม ๓ ค่าํ เดือน ๓ ปฉลู สัปตศก จ.ศ.๑๒๒๗.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๗ (พ.ศ.๒๔๐๘) เลขที่ ๓๐๙, “รางแปลหนังสือ
หลวงศรีสงคราม เจาเมืองเลย ทําเรื่องรองทุกขเรื่องเลกหนีไปอยูเมืองหลมศักดิ์.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) เลขที่ ๑๗, “ใบบอกเมืองหนอง
หาร เรื่องเจาเมืองถึงแกกรรม และขอพระราชทานหีบศิลาหนาเพลิงกับเครื่องทําศพ.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) เลขที่ ๕๑, “รางตราถึงพระ
ศรีวรราช เจาเมือง และกรมการทาวเพี้ยเมืองทาอุเทน เรื่องแตงตั้งราชวงศ.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ 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 เมืองหนองคาย เรื่องเขตรแดนเมืองปากเหืองกับเมืองหนองคาย.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) เลขที่ ๑๑๕ก/๔, “หนังสือถึง
เมืองลาวฝายตะวันออก เรื่องขุนนางฝรั่งเศสไปเที่ยวตามลําน้าํ ของทําแผนที่.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) เลขที่ ๑๑๕ก/๕, “หนังสือชือ่
เมืองตางๆ ที่อยูริมแมน้ําของ.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) เลขที่ ๒๑๘, “คัดบอกพระปทุม
เทวาภิบาล และกรมการเมืองหนองคาย บอกเรื่องการอํานวยความสะดวกฝรั่งเศส.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) เลขที่ ๒๒๕/๒, “คัดบอกหัว
เมือง เพี้ยเมืองทาอุเทน บอกเรื่องพระศรีวรราชปวยถึงแกกรรม.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) เลขที่ ๒๒๕/๕, “คัดบอกหัว
เมือง พระพนมนครนุรักษ เจาเมืองนครพนม บอกขาวการตระเวนสืบราชการ.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) เลขที่ ๒๓๖, “คัดบอก พระพิ
ไสยสุรเดช เจาเมืองโพนพิไสย บอกสงเงินแทนทองคําสวย.”
. จดหมายเหตุรชั กาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) เลขที่ ๒๓๘/๒, “หนังสือและคัด
บอก พระยาพิไชยกรมการเมืองปากเหือง บอกลง ๓ ฉบับ.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) เลขที่ ๒๔๑/๑, “หนังสือ
เจาพระยาภูธราภัยฯ ถึงกรมการเมืองหนองคาย เรื่องแตงตั้งเจาเมืองภูเวียง.”

๒๑๕
สํานักหอสมุดแหงชาติ. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) เลขที่ ๒๔๖/๒, “ราง
ตรานอยและคัดบอก เจาเมืองและกรมการเมืองหนองคาย เมืองภูเวียง เมืองทาอุ
เทน.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๘ (พ.ศ.๒๔๐๙) เลขที่ ๒๘๕/๒, “คัดบอก พระ
ศรีวรราช เจาเมืองทาอุเทน บอกรายงานน้าํ ฝน กับเรงรัดทองคําสวย ปชวด ปฉลู.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๙ (พ.ศ.๒๔๑๐) เลขที่ ๒๒, “สารตราถึงเมือง
มุกดาหาร แตงตั้งพระอมรฤทธิทาดา และยกบานบังทรายเปน เมืองภาลุกากรภูมิ,”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๙ (พ.ศ.๒๔๑๐) เลขที่ ๑๒๓/๔, “สารตราตั้งราช
วงษเปนที่พระประเทศธานี เจาเมืองสกลนคร และตั้งราชบุตรเปนผูชวย.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๙ (พ.ศ.๒๔๑๐) เลขที่ ๑๗๒, “คัดบอก เมือง
นครพนม เรื่องขอหีบศิลาเผาศพพระพนมนครานุรักษ.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๙ (พ.ศ.๒๔๑๐) เลขที่ ๒๙๕, “บัญชีเลกสวย
จํานวนเลกเมืองเลย เมืองแกนทาว และเมืองหนองคาย ทําสวยครั่งสง.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๙ (พ.ศ.๒๔๑๐) เลขที่ ๓๓๗, “คัดบอกพระอํา
มฤทธิ์ธาดา และกรมการเมืองภารุกากรภูมิขึ้นเมืองมุกดาหาร.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๒๙ (พ.ศ.๒๔๑๐) เลขที่ ๓๔๔/๒, “รางตรานยอ
เจาพระยาภูธราภัยฯ ถึงพระพิไสยสุรเดช เจาเมืองโพนพิไสและพระไชยราชวงศา เจา
เมืองชัยบุรี เรื่องใหแบงทาวเพี้ยและตัวเลก.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๓๐ (พ.ศ.๒๔๑๑) เลขที่ ๔๑, “สารตราถึงเมือง
นครพนม เรื่องตั้งอุปหาดเปนทีพ่ ระพนมนครบุรีรักษ เจาเมือง.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๓๐ (พ.ศ.๒๔๑๑) เลขที่ ๔๑/๒, “สารตรา โปรด
เกลาฯ พระราชทานสิ่งของทําบุญศพพระพนมนครานุรักษ เมืองนครพนม.”
. จดหมายเหตุรชั กาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๓๐ (พ.ศ.๒๔๑๑) เลขที่ ๑๐๒/๓, “ศุภอักษรถึงเจา
จันทรเทพฯ ตอบเรื่องขอเลกเมืองมุกดาหารเปนตํารวจมหาดเล็ก และกองลาดตะเวน
รักษาเขตรแดน.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๓๐ (พ.ศ.๒๔๑๑) เลขที่ ๑๔๗, “รางสารตราตอบ
เจาพระยาจักรีฯ ถึงเจาเมืองสกลนครและกรมการ เรื่องตอบรับเงินแทนผลเรว.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๓๐ (พ.ศ.๒๔๑๑) เลขที่ ๑๕๕, “คนตนศุภอักษร
เมืองมุกดาหาร เจาจันทรเทพฯ บอกเรื่องครอบครัวเมืองขึ้นกับเมืองมุกดาหาร.”

๒๑๖
สํานักหอสมุดแหงชาติ. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๓๐ (พ.ศ.๒๔๑๑) เลขที่ ๑๖๔/๒, “ราง
ตราตอบเจาพระยาจักรีฯ ถึงทาวเพีย้ เมืองทาอุเทน เรื่องตอบรับทองคําสวย.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๓๐ (พ.ศ.๒๔๑๑) เลขที่ ๑๖๔/๓, “รางตราตอบ
เจาพระยาจักรีฯ ถึงพระพิไสยสุรเดช เมืองโพนพิไสย เรื่องตั้งราชบุตร.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๓๐ (พ.ศ.๒๔๑๑) เลขที่ ๑๖๗, “ศุภอักษรเมือง
มุกดาหาร เจาจันทรเทพสุรยิ วงศ เจาเมืองมุกดาหาร มีศุภอักษรบอกสงตนไมทอง
ตนไมเงิน และครื่องราชบรรณาการ มาทูลเกลาฯ ถวาย.”
. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๓๐ (พ.ศ.๒๔๑๑) เลขที่ ๑๗๕, “ใบบอกเมือง
นครพนม อุปฮาด บอกเรื่องการปลงศพพระพนมนครานุรักษกับสงตนไมทองเงิน.”
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เลมที่ ๖, ๙, ๑๑, ๑๒, ๑๕. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรม
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.
. “ยาครูขี้หอม สังฆราชแหงจําปาศักดิ.์ ” ศิลปวัฒนธรรม ๑๓, ๑๑ (กันยายน
๒๕๓๕) : ๑๕๒-๑๕๘.
. “ราชวงศเวียงจันทนที่คิดวาสูญสิ้น.” ศิลปวัฒนธรรม ๑๕, ๕ (มีนาคม ๒๕๓๗) :
๑๔๐-๑๔๖.
. “เวียงจันฝง ไทย เชียงใหมภาคอีสาน.” ศิลปวัฒนธรรม ๒๕, ๓ (มกราคม ๒๕๔๗) :
๑๖๒-๑๖๘.
สินธุ จิตตะยโสธร, เรียบเรียง. พงศาวดารเมืองยโสธรฉบับของทาวขัตติยะ (สิงโต จิตตะยโสธร).
พระนคร : โรงพิมพเลปาจารย, ๒๔๘๓.
สิริวัฒน คําวันสา. อีสานปริทัศน (อีสานคดี ๒). กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, ๒๕๒๓.
สุจริต ถาวรสุข. คดีพระยอดเมืองขวางเจาเมืองคํามวน : ตอนปฐมเหตุแหงคดี. กรุงเทพฯ : โรง
พิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๒๕.
สุจิตต วงษเทศ, บรรณาธิการ. ทาวฮุง ขุนเจือง. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๓๘.
. มุกดาหารเมืองมุกแหงลุมแมน้ําโขง. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๓๘.
. หลวงพอขี้หอม (เจาราชครูหลวงโพนสะเม็ก) พระสงฆผูนําชุมชนและการเมืองสอง
ฝงโขง. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๔.

๒๑๗
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๑๖. วัดศรีคูณเมือง

อ.เชียงคาน จ.เลย

ศ. ๒๓๕๓

๒๓๘๐
๒๓๘๑
๒๓๘๓
๒๔๑๐
๒๔๔๐

พระราชครูบุตรดี
เจาอุปฮาด
พระยาหงสาวดี
พระศรีอัครราช
เจาหัวครูจันทรา
พระมหาสิริธรรมิกราชาธิ
ศ. ๒๔๔๓
บดีศรีสุทธิวงศ
เจาหัวครูสีลาภิรัตน, ขุน
ศ. ๒๔๖๔
พิทกั ษพนมเขต
เจาหัวครูสีลาภิรัตน, ขุน
ศ. ๒๔๖๖
พิทกั ษพนมเขต
พ. -

ที่มา : ธวัช ปุณโณทก, “ศิลาจารึกสมัยไทยลาว : อักษร,” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน
เลมที่ ๑๒ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ๒๕๔๒), ๔๒๘๖๔๒๘๗.
หมายเหตุ :

ศ.
พ.
ผ.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ศิลาจารึก
จารึกฐานพระพุทธรูป
จารึกแผนดินเผา.

๒๓๓

ภาคผนวก ข
ตําแหนงอาญาสีข่ องเมืองในแองสกลนคร พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖

๒๓๔
ภาคผนวก ข
ตําแหนงอาญาสีข่ องเมืองในแองสกลนคร พ.ศ.๒๓๗๑-๒๔๓๖
เมืองหนองคาย
ผูไดรับแตงตั้งใหเปนเจาเมืองคนแรก คือ ทาวสุวอธรรมา (บุญมา) บุตรของอุปราช
(นาจะเปนอัครราช) เมืองยโสธร ผูมีเชื้อสายฝายพระวอพระตา๑ ทาวสุวอฯ เปนกําลังสนับสนุน
สําคัญของฝายสยามเมื่อครั้งสงครามเจาอนุวงศ มีความดีความชอบจึงไดรับการแตงตั้งใหเปนเจา
เมืองหนองคาย ในที่ “พระปทุมเทวาภิบาล” (บุญมา) (พ.ศ.๒๓๗๑-๒๓๙๕)
ในชวงแรกของการตั้งเมือง ผูคนยังตืน่ ตระหนกตอศึกสงครามพากันอพยพหลบหนี
เปนจํานวนมาก เมื่อตั้งบานหนองไผขึ้นเปนเมืองหนองคายแลว บรรดาเมืองเกาตัง้ แตสมัยลานชาง
อาทิ เมืองพานพราว เมืองเวียงคุก เมืองปะโค ถูกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของเมืองหนองคาย สวน
บานโพนแพนหรือเมืองปากหวยหลวงเดิมนั้น ไดรับการแตงตั้งใหเปนเมืองโพนพิสัยตางหาก เมื่อ
บานเมืองสงบรมเย็นแลวประชาชนไดกลับเขามาตั้งชุมชน สรางบานแปงเมือง สงผลใหเมือง
หนองคายเจริญเติบโตขึ้นตามลําดับ
สมัยพระปทุมเทวาภิบาล (บุญมา) เปนเจาเมือง เปนชวงของการฟน ฟูบา นเมือง มี
ความพยายามเกลี้ยกลอม และกวาดตอนผูคนใหกลับมาตั้งบานเรือน และพยายามบทบาทความ
เปนผูนาํ ของกลุมเมืองในแองสกลนครของเมืองหนองคายดวย
เมืองหนองคายในสมัยพระปทุมเทวาภิบาล (บุญมา) ใชระบบการปกครองตามระบบ
อาญาสี่ ซึง่ เปนธรรมเนียมเดิมตามอยางสมัยลานชาง มีความพยายามตีความวาเมืองหนองคาย
นาจะมีสถานภาพเปนประเทศราชแทนเวียงจันทน และพระปทุมเทวาภิบาล (บุญมา) นาจะไดเปน
เจาประเทศราชหนองคาย แตขณะนี้ยังไมพบหลักฐานที่สามารถยืนยันได เพราะประเทศราชของ
สยามทางหัวเมืองลาวฝายตะวันออกนอกจากเมืองหลวงพระบางและจําปาศักดิ์ ซึ่งเปนศูนยกลาง
ของอาณาจักรลานชางเดิมแลว เมืองในที่ราบสูงโคราชที่พบวาเคยมีสถานะเปนประเทศราช คือ
เมืองอุบลราชธานีและเมืองสุวรรณภูมิ (ในเขตจังหวัดรอยเอ็ด) สวนประเทศราชเวียงจันทนเมื่อถูก
๑

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

๒๓๕
ทําลายแลวไมปรากฏหลักฐานวา ราชสํานักสยามไดแตงตั้งเมืองใดเปนแทน เมืองหนองคายเปน
แคหัวเมืองเอกชั้นนอก นัน่ หมายความวาบริเวณแองสกลนครและลุมน้ําโขงในเขตของเวียงจันทน
นั้นไมมเี มืองประเทศราชอีกเลย
ในสมัยนี้และตอเนื่องมาอีกในชวงกอนการปฏิรูปการปกครองและยกเลิกระบบอาญา
สี่ ราชบุตรเมืองหนองคายไดปกครองดูแลเมืองเวียงจันทนดวย โดยมีตําแหนงเปนเจาเมือง
“จันทบุร”ี จนกระทั่ง พ.ศ.๒๔๓๖ เมือ่ ดินแดนฝงซายแมนา้ํ โขงถูกฝรั่งเศสยึดครองจึงไดยกเลิก
ตําแหนงดังกลาวนี้ และราชบุตรเมืองหนองคายคนสุดทายที่ไดไปครองเปนเจาเมืองจันทบุรี คือ
พระกุประดิษฐบดี (ชาลี หรือ สาลี) ซึง่ ตอมาไดเปนเจาเมืองทาบอ (เกลือ) คนแรกนัน่ เอง
เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๕๒ พระปทุมเทวาภิบาล (บุญมา) ถึงแกอนิจกรรม ทาวเคน อุปฮาด จึง
ไดรับพระราชทานโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงเจาเมืองแทน เปนทีพ่ ระปทุมเทวาภิบาล (ทาวเคน)
เอกสารบางฉบับ อาทิ ประวัติศาสตรอีสานของ เติม วิภาคยพจนกิจ กลาววา ทาวเคนเปนบุตรทาว
สุวอธรรมมา (บุญมา) แตยังไมสามารถยืนยันไดชัดเจนนัก มีแตหลักฐานเพียงวา ทาวเคนเปนราช
บุตร (ตําแหนง) จากเมืองยโสธรเทานัน้ ในเอกสารแผนเมืองระบุวา ...
“...ศักราชได ๑๒๑๖ (พ.ศ.๒๓๙๗) ปกาบยี (ขาล) เดือน ๔ ขึ้น ๑๑ ค่ํา วัน
อังคาร เจาราชบุตรบานสิงโคกผูเปนอุปฮาด (เมืองหนองคาย) ขึ้นนั่ง (ครอง) เมืองหนองคาย
มื้อ (วัน) นั้น...”

พระปทุมเทวาภิบาล (ทาวเคน) ปกครองเมืองหนองคายในฐานะเมืองหลักของหัว
เมืองลาวฝายเหนือหรือลาวพวน ดูแลหัวเมืองทัง้ สองฝง ของแมนา้ํ โขง จนกระทั่งถึงชวงเวลาของ
การปฏิรูปการปกครองและเสียดินแดนลาวฝงซายใหแกอาณานิคมฝรัง่ เศสเมื่อ
พ.ศ.๒๔๓๖
บทบาทและอํานาจของเจาเมืองจึงลดลง โดยมีสถานะเปนเพียงที่ปรึกษาของขาหลวงใหญ (กรม
หมื่นประจักษศิลปาคม) ในที่ “พระยาวุฒาธิคุณวิบูลยศักดิ์อัครสุรินทรมหินทรภักดี” แลวใหทา ว
เสือ บุตรชายซึ่งไดไปเปนเจาเมืองจันทบุรี (เวียงจันทน) กลับเขามาดํารงตําแหนงพระปทุมเทวาภิ
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 มื้อ (วัน) นั้นแล...” ตอมาเมื่อศักราชได ๑๒๑๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) จึงไดเผาศพ.

๒๓๖
พระปทุมเทวาภิบาล (ทาวเคน) ดํารงตําแหนงเจาเมืองหนองคายยาวนานถึง ๕๔ ป
ไมพบหลักฐานวาถึงแกอนิจกรรมเมื่อใด แตนาจะเปนหลังจาก พ.ศ.๒๔๓๕ มาแลว ในสมัยของ
ทานตองนําเมืองหนองคายและเมืองในแองสกลนครเขารวมกับกองทัพสยามในสงครามการปราบ
ฮอดวยทุกครั้ง กลาวคือ กับพระยามหาอํามาตย ๑ ครั้ง กับพระยาราชวรานุกูล ๒ ครัง้ และกับกรม
หมื่นประจักษศิลปาคมอีก ๑ ครั้ง ทําใหทา นมีความดีความชอบมาก พระวิภาคภูวดล (McCarthy)
ไดบันทึกเกี่ยวกับเจาเมืองหนองคายทานนี้ไววา “... เจาเมืองหนองคายอายุราว ๖๐ ป ตาบอด
ไดรับตําแหนงนี้เปนรางวัลทีม่ ีความจงรักภักดีตอฝายกรุงเทพฯ เมื่อเกิดกบฏเวียงจันทนเมื่อครั้ง
นั้น... “๓ และเมื่อเอเตียน แอมอนิเย (Mission Étienne Aymonier) เดินทางเขามาสํารวจถึงเมือง
หนองคาย ใน พ.ศ.๒๔๒๗ ไดบันทึกกลาวถึงพระปทุมเทวาภิบาล (ทาวเคน) เจาเมืองวา “...เจา
เมืองทานนี้ดูชราภาพมาก สายตาไมดี ...เจาเมืองมีปญหากับพวกพอคาพมา...”๔
ตําแหนงคณะอาญาสี่ของเมืองหนองคาย มีดังนี้
๑.พระปทุมเทวาภิบาล (สุวอธรรมมา, บุญมา) (พ.ศ.๒๓๗๑-๒๓๙๕)
อุปฮาด (ทาวเคน) ราชบุตรเมืองยโสธร๕
ราชวงศ ทาวพิมพ (นองพระปทุมฯ)
ราชบุตร ทาวบิตา (หลานพระปทุมฯ)
๒. พระปทุมเทวาภิบาล (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 มีมาตัง้ แตสมัยลานชาง๗ เจา
เมืองนครพนมในตําแหนงนีค้ นสุดทาย คือ พระบรมราชา (มัง) (พ.ศ.๒๓๔๘-๒๓๗๐) เมื่อเกิด
สงครามเจาอนุวงศ (พ.ศ.๒๓๖๙-๒๓๗๐) จึงถูกถอดจากตําแหนงเพราะเขาขางฝายเวียงจันทน
หลังจากนั้นราชสํานักสยามจึงใหพระสุนทรราชวงศา (ทาวฝาย) เจาเมืองยโสธรขึน้ มาดูแลเมือง
นครพนมอยูระยะหนึง่ ระหวาง พ.ศ.๒๓๗๑-๒๓๙๗ ในระยะเวลาการเกลี้ยกลอมผูคนใหเขามาตั้ง
ถิ่นฐานในแองสกลนครหลังสงครามเจาอนุวงศ กลุมชาวเมืองนครพนมและกรมการเมืองดั้งเดิมที่
หนีขามไปอยูฝ งซายไดอพยพกลับเขามาสวามิภักดิ์ เมือ่ พ.ศ.๒๓๘๑ จึงโปรดเกลาฯ แตงตัง้
กรมการเมืองนครพนมชุดเดิมซึ่งเปนลูกหลานของพระบรมราชาใหปกครองเมืองตอไป
แตได
เปลี่ยนราชทินนามเจาเมืองนครพนมเสียใหมเปน พระพนมนครานุรักษฯ ตั้งแต พ.ศ.๒๓๙๗ ดังนี้
๑. พระพนมนครานุรักษฯ (จันโท) บุตรพระบรมราชา (สุตตา) นองพระบรมราชา (มัง)
(พ.ศ.๒๓๙๗-๒๔๑๐)๘
อุปฮาด (ทาวอรรคราช) บุตรพระบรมราชา (มัง) หรือ (อุนเมือง) ?
ราชวงศ (ทาวโถง) บุตรพระบรมราชา (มัง)
ราชบุตร (ทาวเลาคํา) บุตรพระบรมราชา (มัง)
๒. พระพนมนครานุรักษฯ (ทาวอรรคราช) (พ.ศ.๒๔๑๑-๒๔๑๔)๙
อุปฮาด (ทาวเลาคํา) นองเจาเมือง
ราชวงศ (ทาวสีนวน) นองเจาเมือง
ราชบุตร (ทาวจันทชมพู) หลานเจาเมือง

๖

เรียบเรียงจาก “พระพนมนครานุรักษ (เจาเมืองนครพนม),” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาค
อีสาน เลม ๙ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, ๒๕๔๒), ๒๙๐๘-๒๙๑๒.
๗
สิทธิพร ณ นครพนม, “ราชวงศเวียงจันทนที่คิดวาสูญสิ้น,” 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 (ทาวเลาคํา) (พ.ศ.๒๔๑๕-๒๔๒๓)
อุปฮาด (ทาวสีนวน) นองเจาเมือง
ราชวงศ (ทาวบุญมาก)
ราชบุตร (ทาววรบุตรภักดี)
๔. พระพนมนครานุรักษฯ (ทาวบุญมาก) (พ.ศ.๒๔๒๔-๒๔๓๒)
อุปฮาด (บุญจันทร) บุตรพระบรมราชา (มัง)
ราชวงศ (ทองคํา) บุตรพระพนมนครานุรักษฯ (เลาคํา)
ราชบุตร (ทาวสีหบุตร, ทองทิพย) บุตรพระพนมนครานุรักษฯ (ทาวบุญมาก)
๕. พระพนมนครานุรักษฯ (ทาวทองทิพย) (พ.ศ.๒๔๓๓-๒๔๔๐) รักษาราชการเจา
เมือง
รักษาราชการอุปฮาด
รักษาราชการราชวงศ
รักษาราชการราชบุตร

(ทาวศรีวชิ ัย) บุตรพระพนมนครานุรักษฯ (บุญมาก)
(ทาวราชภักดี, กา)
(ทาวสุริยะ, โกะ)

เมืองสกลนคร๑๐
๑. พระยาประเทศธานี (คํา) (พ.ศ.๒๓๘๑-๒๔๑๙)๑๑ บุตรอุปฮาดพระนาคี (ทาวกิ่งหง
สา) เมืองมหาชัยกองแกว
อุปฮาด ราชวงศเมืองกาฬสินธุม าเปนอุปฮาดเมืองสกลนคร๑๒
ราชวงศ (ทาวอิน) บุตรอุปฮาด (กิง่ หงสา)
ราชบุตร ราชบุตรเมืองกาฬสินธุม าเปนราชบุตรเมืองสกลนคร
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. พระยาประจันตประเทศธานี (ปด) (พ.ศ.๒๔๑๙-๒๔๒๗)๑๓ บุตรอุปฮาดตีเจา (ทาว
คําสาย) เมืองมหาชัยกองแกว
อุปฮาด (โงนคํา) (ตั้งแต พ.ศ.๒๔๒๐)
ราชวงศ (ทาวฟอง) บุตรพระยาประเทศธานี (คํา) (ตั้งแต พ.ศ.๒๔๒๐)
ราชบุตร (ทาวจูม) บุตรอุปฮาด (โถง)
๓. พระยาประจันตประเทศธานี (โงนคํา) (พ.ศ.๒๔๒๗-๒๔๖๖)๑๔ บุตรราชวงศ
(อินทร) สายอุปฮาดพระนาคี (ทาวกิง่ หงสา) เมืองมหาชัยกองแกว
อุปฮาด (ทาวฟอง) (ตั้งแต พ.ศ.๒๔๓๓)
ราชวงศ (ทาวจูม) ตั้งแต พ.ศ.๒๔๓๓
ราชบุตร (ทาวเมฆ) บุตรราชวงศ (อิน) ตั้งแต พ.ศ.๒๔๓๒
เมืองมุกดาหาร๑๕
๑. พระยาจันทรศรีโสราชอุปราชามันฑาตุราช (เจากินรี) (พ.ศ.๒๓๑๓-๒๓๔๗)
อุปฮาด (ทาวกิ่ง) บุตรเจาเมือง (เจากินรี)
ราชวงศ (ทาวอุน ) บุตรเจาเมือง
ราชบุตร (ทาวซุ) บุตรเจาเมือง
๒. พระจันทสุริยะวงศ (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 เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๗.

๒๔๐
ราชวงศ
ราชบุตร

(ทาวซุ)
(ทาวแผน)

๓. พระจันทสุริยะวงศ (ทาวพรหม) (พ.ศ.๒๓๘๔-๒๔๐๕)
อุปฮาด (ทาวคํา) นองเจาเมือง
ราชวงศ (ทาวสุราช)
ราชบุตร (ทาวจีน) บุตรเจาเมือง (กิง่ )
๔. เจาจันทรเทพสุริยวงษดํารงทรศรีมหาราธิบดี๑๖ (เจาหนู) (ราชวงศเวียงจันทน บุตร
ของเจาอุปราช (ติสสะ) เปนหลานของเจาอนุวงศ) (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) บุตรเขยเจากินรี
ราชบุตร (ทาวเล)
๖. พระจันทรสุริยวงษฯ (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
เมื่อยายศูนยบัญชาการหัวเมืองลาวพวนจากเมืองหนองคายมาที่บานหมากแขง พ.ศ.๒๔๓๖
จึงโปรดเกลาฯ ใหเจาจันทรเทพสุริยวงษฯ (เมฆ) เปนพระยาศศิวงษประวัติจางวาง และใหราชวงศ (แสง) เปน
พระจันทรเทพสุริยวงษา ผูวาราชการเมือง ใหราชบุตร (แปน) เปนราชวงศ
๑๗

๒๔๑
อุปฮาด
ราชวงศ
ราชบุตร

(ทาวเสริม) นองเจาเมือง (เมฆ)
(ทาวแสง) บุตรเจาเมือง (เมฆ)
(ทาวแปน) หลานเจาเมือง (คํา)

เมืองทาอุเทน
๑. พระศรีวรราช (ทาวปทุม) พ.ศ.๒๓๗๗-๒๔๐๙๑๘
อุปฮาด (ทาววังคฮาด)
ราชวงศ (ทาวศรีสุราช) เมืองหลวงปุงเลง
ราชบุตร (ทาวพรหมา)
๒. พระศรีวรราช (เจาดวงจันทร) พ.ศ.๒๔๑๑-๒๔๑๒ เปนบุตรเจาจันทรเทพฯ (เจา
หนู) เจาเมืองมุกดาหาร๑๙
อุปฮาด (ทาววังคฮาด) ถึงแกกรรมพรอมเจาเมือง (ทาวปทุม) ตั้งแต พ.ศ.๒๔๐๙
ตําแหนงวาง
ราชวงศ (ทาวศรีสุราช)
ราชบุตร (ทาวพรหมา)
๓. พระศรีวรราช (พรหมา) พ.ศ.๒๔๑๓-๒๔๑๖๒๐
อุปฮาค (ทาวพระพรหม)
ราชวงศ (ทาวคํากอน)
ราชบุตร (ทาวบุญมาก) บุตรพระศรีวรราช (ทาวปทุม)
๔. พระศรีวรราช (บุญมาก) พ.ศ.๒๔๒๑-๒๔๔๙๒๑
๑๘

สํานักหอสมุดแหงชาติ, จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๔, จ.ศ.๑๒๓๐ (พ.ศ.๒๔๑๑) เลขที่ ๖๐.
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.
๑๙

๒๔๒
อุปฮาด
ราชวงศ
ราชบุตร

(ทาวคํากอน)
(ทาวสุทธิสาร, สาย)
(ทาวพรหม)

เมืองกุสุมาลยมณฑล
๑. หลวงอรัญอาสา (เพี้ยเมืองสูง) พ.ศ.๒๓๘๗-๒๔๑๙
อุปฮาด ราชวงศ และราชบุตร ไมปรากฏหลักฐาน
๒. พระอรัญอาสา (ทาวกิ่ง) พ.ศ.๒๔๑๙-๒๔๖๗ เปนบุตรหลวงอรัญอาสา (เพี้ยเมือง
สูง)
อุปฮาด ราชวงศ และราชบุตร 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 (ทาวสิงห) (พ.ศ.๒๔๓๑-๒๔๓๗)
ตําแหนงอุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร ไมทราบ
๔. พระแกวโกมล (พิมพสอน) (พ.ศ.๒๔๓๘-๒๔๓๙)
ตําแหนงอุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร ไมทราบ

๒๔๓
เมืองไชยบุรี
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 (ขี้) (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) นองทาวคําแสน)
ตําแหนงอุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร ไมทราบ
๓. พระศรีสงคราม (หลวงราชภักดี) (พ.ศ.๒๔๑๙-?)
ตําแหนงอุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร ไมทราบ

๒๔๔
เมืองกุมุทาสัย, กมุทาสัย (หนองบัวลําภู)
๑. พระวิชโยคมกมุทเขตร (? -๒๔๑๗) ขึ้นเมืองหนองคาย
ตําแหนงอุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร ไมทราบ
๒. พระวิชโยคมกมุทเขตร (จันทกุมาร) เปนบุตรราชวงศคนเกา ในสมัยนี้เรียกชื่อวา
เมืองกมุทาสัยบุรีรมย
ตําแหนงอุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร ไมทราบ
เมืองพรรณานิคม
๑. พระเสนาณรงค (ทาวโฮงกลาง)
อุปฮาด (ทาวราชวงศ)
ราชวงศ ทาวนวน
ราชบุตร เพี้ยผานคีรี
๒. พระเสนาณรงค (ทาวสุวรรณ) เปนผูวา ราชการเมือง
ตําแหนงอุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร ไมทราบ
เมืองวาริชภูมิ
๑. พระสุรินทรบริรักษ (ทาวราชนิกูล)
ตําแหนงอุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร ไมทราบ
๒. พระสุรนิ ทรบริรักษ (ทาวสุพรหม) (พ.ศ.๒๔๒๐- ? ) ขึน้ เมืองหนองหาน
ตําแหนงอุปฮาด ราชวงศ ราชบุตร ไมทราบ

๒๔๕
เมืองวานรนิวาส
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-?) เปนผูว า ราชการเมือง
ตําแหนงอัครฮาด อัครวงศ อัครบุตร ไมทราบ
เมืองอากาศอํานวย
๑.หลวงพลานุกูล 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) เปนผูวา ราชการเมืองตามพระราชบัญญัติการปกครอง
ทองที่ ร.ศ.๑๑๗ (พ.ศ.๒๔๔๑)
ตําแหนงอัครฮาด อัครวงศ อัครบุตร ไมทราบ
เมืองกุมภวาป
๑. พระวรฤทธิลือไชย (เดิมเปนอุปฮาดเมืองหนองคาย) (พ.ศ.๒๔๒๑-?)
ขึ้นเมืองหนองคายสมัยพระปทุมเทวาภิบาล (เคน)

๒๔๖
เมืองหนองสูง๒๒
๑. พระไกสรราช (สีหนาม, สิงห) (พ.ศ.๒๓๘๗-๒๔๔๒) เคยเปนเจาเมืองคําออ
อุปฮาด เพี้ยเมืองแสน ,เมืองวัง
ราชวงศ ทาวราชอาต (นองทาวสีหนาม)
ราชบุตร ทาวอุปคุต, เมืองวัง
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 เรื่องตั้งเมืองหนองสูงและกรมการ.”

๒๔๗

ภาคผนวก ค
เรื่องยายที่พกั ขาหลวงลาวพวน

๒๔๘
ภาคผนวก ค
เรื่องยายที่พกั ขาหลวงลาวพวน
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย)
๑. กรมหมืน่ ประจักษศิลปาคม๒๓ บอกมาวา ตามความที่โปรดเกลาฯ ใหชี้แจงตําบล
บานเดื่อหมากแคง ซึง่ กรมหมื่นประจักษจะไดไปตั้งที่พกั อยูนนั้ ประโยชนของตําบลนี้ คือ
(๑) ถาฝรั่งเศสคิดจะขามมาจับฟากขางนี้แลว คงจะมาจับเมืองหนองคายกอน
เพราะเปนเมืองบริบูรณ ถามาจับหนองคายแลวจะไดมาโตทันเวลา
(๒) บานนี้ระยะทางกึง่ กลางที่จะไปมาบังคับราชการเขตรลาวพวนไดตลอด
(๓) โทรเลขในแขวงลาวพวนตองมารวมในบานนี้ทงั้ สิน้
(๔) เสบียงอาหารแตกอนมา เขาที่จะเลีย้ งไพรพลนั้น ดวยเมืองลาวหาไดเก็บคานาไม
เก็บแตหางเขามาพรรณเขาปลูกขึ้นฉางไว
ถามีขา หลวงฤากองทัพก็ตองจายเลีย้ งขาหลวงแล
กองทัพ ถาสิน้ เขาคงฉางแลว จึงตองจายเงินหลวงจัดซื้อเพิ่มเติม ถาขาหลวงตัง้ อยูเมืองนอยๆ เขา
ไมพอก็ตองจัดซื้อ ไมไดไปขนเขาเมืองอื่นมาเจือจาน ที่ตําบลบานนี้เปนบานอยูระหวางเมือง
หนองคาย เมืองหนองหาร ขอนแกน เมืองกุมภวาป เมืองกมุทาไสย จะไดใชเสบียงเมืองเหลานี้ ไม
ตองออกเงินหลวงใหเปลืองพระราชทรัพย
(๕) เมืองสกลนครแมวาจะเปนที่ภูมถิ านใหญโตก็จริง แตในปนี้นา้ํ ทวมเสบียงอาหาร
เสียสิ้น ถาจะยกกองขาหลวงไปตั้งก็จะตองเสียเงินมาก แลจะไมมีที่ซอื้ เขาดวย อนึง่ ระยะทางโทร
เลขตั้งแตกรุงเทพฯ ขึน้ ไปหนองคายอยางเร็ว ๘ วัน อยางชา ๑๒ วัน ถาที่เมืองสกลนครโทรเลข
จะตองอยางเร็ว ๑๔ วัน อยางชา ๑๘ วัน
(๖) ไดคิดดูในตําบลนี้ก็อยูนอก ๒๕ กิโลมิเตอรตามแผนที่ฝรั่งเศสซึง่ ม. ปาวี เปนผูท าํ
สงพระราชทานขึ้นไป บานนี้อยูในอายันตเหนือ ๑๗ องษา ๒๗ นาที อายามตวันออกของปารีศ
๑๐๐ องษา ๒๒ นาที แตที่จะพูดกับอายฝรั่งเศสเปนมนุษยดื้อๆ ดานๆ ปราศจากความอายแลวก็
คงจะทําใหขนุ เคืองฝาลอองธุลีพระบาทได จึงปฤกษาตกลงกันวาควรจะไปตั้งที่บา นน้ําฆอง เมือง
กุมภวาปดกี วา คงจะไดประโยชนเหมือนกับบานเดื่อหมากแคงทุกอยาง

๒๓

พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงประจักษศิลปาคม.

๒๔๙
กรมหมืน่ ดํารง๒๔ ทรงตอบไปวา ตามพระดําริหกรมประหมืน่ ประจักษที่จะเลื่อนไปตั้ง
ที่บานน้าํ ฆองเพื่อไมใหฝรั่งเศสทักทวงไดในภายนานั้น ที่บานเดื่อหมากแคงก็อยูนอก ๖๒๕ เสน
แลว แตจะทรงดําริหเลือกที่อื่นก็ตาม การเรื่องนี้แลวแตกรมหมืน่ ประจักษจะทรงเลือกหา เพราะ
ทรงทราบทองที่ดีอยูแลว กรมหมืน่ ดํารงไมสามารถจะมีพระดําริหใหดกี วาได
๒. กรมหมืน่ ประจักษโทระเลขมาวา ไดยกออกจากเมืองหนองคายในวันที่ ๑๖
มกราคม ไดเดินทางถนนรัชฎาภิเศก อีกฉบับหนึง่ วา ไดยกมาถึงบานหมากแคงวันที่ ๑๘ มกราคม
แลในโทระเลขกรมหมืน่ ประจักษ ๒ ฉบับนี้ มีความนอกจากเรื่องทีพ่ ักนั้นวาในการที่
ออกจากหนองคายมาตามถนนรัชฎาภิเศกนัน้ ทอดพระเนครเห็นเขาปกเสาโทระเลขจากหนองคาย
ไปโพนพิสัยเสร็จแลว เปนทีน่ าเสียพระไทยนักที่ไมไดทํา กรมหมืน่ ดํารงตอบวา สายลวดจะสงใน
แลงนี้เปนแนอยาทรงพระวิตกเลย
อีกเรื่องหนึ่งกรมหมื่นดํารงบอกไปวา ม. ปาวี ขึ้นมาครั้งนี้เราไดบอกวาถาจะลองจาก
หลวงพระบางมาเขตรลาวพวนเมื่อใด ใหบอกลวงนาไปใหกรมหมื่นประจักษฤาขาหลวงรายทาง
รายหัวเมืองทราบ จะไดจัดการรับรองดูแล ขอใหกรมหมื่นประจักษทรงแตงใครไปคอยรับรองแลไป
ดวยตลอดทาง
เพราะถามีเหตุอันใดเกิดขึ้นคือใครไปยิงเขาสักเปรี้ยงเปนตนจะเกิดความใหญ
ขอใหใสนากากใหตลอด อนึ่ง ปาวีจะเลยไปไตสวนเรือ่ งคนกลาวโทษพระสุรศักดิ๒๕
์ เปนตนนัน้ ถึง
ทองที่ดวย ขอใหเราใหขา หลวงไปดวยสักคนหนึ่ง ไดรับวาจะทูลกรมหมื่นประจักษใหจัดใครออกไป
ดวย กรมหมืน่ ประจักษตอบวา การที่ปาวีจะไปนั้นคงจะจัดการใหนากากไมใหมกี ารติเตียน แตของ
ที่จะตองลงทุนไปมีบุหรี่แลน้ําชาเปนตนขอใหเปนของหลวง เพราะปติญาณเสียแลว แลวาไดใหจา
ชวงไปบึงกาญจน วันที่ ๒๑ มกราคม เพือ่ สืบพยานโยธา เรื่องทาวดวงดีกับพระสุรศักดิ์
ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ขอเดชะ

๒๔

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ.
พระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) เลื่อนจากเจาหมื่นไวยวรนาถมาเปนพระยาสุรศักดิ์มนตรี
ตั้งแต ร.ศ.๑๐๖ และเปนพระยาอยูถึง ร.ศ.๑๑๕.
๒๕

๒๕๐
ที่ ๓๙๔/๑๖๕๔๖

ศาลาลูกขุนในฝายซาย
วันที่ ๓๐ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๒

ขาพระพุทธเจา ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลพี ระบาท
ดวยแตกอนขาพระพุทธเจาไดทูลเกลาฯ ถวายจดหมายที่ ๘๕๑/๙๓๑ ลงวันที่ ๒๗
ธันวาคม ร.ศ.๑๑๒ วาดวยเรื่องยายที่พกั ขาหลวงเขตรลาวพวน ซึง่ พระเจานองยาเธอ กรมหมื่น
ประจักษศิลปาคม มีโทรศัพทลงมาวา จะตั้งที่บา นเดื่อหมากแคงแหง ๑ ที่เมืองสกลนครแหง ๑ นัน้
บัดนี้ขาพระพุทธเจาไดรับลายพระหัตถพระเจานองยาเธอ กรมหมืน่ ประจักษศิลปา
คม ที่ ๖๗/๑๑๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๑๒ วา ที่บานเดื่อหมากแคงซึง่ จะตัง้ ทีพ่ ักนั้น ก็เปน
ที่นอกจาก ๒๕ กิโลเมเตอแลว แตยังเกรงอยูดวยฝรั่งเศสปราศจากความละอาย จะเถียงดื้อๆ เอา
ทําใหเปนที่ขุนเคืองใตฝาลอองธุลีพระบาท จึงไดทรงปฤกษาตกลงกันเห็นควรจะเลื่อนไปตั้งที่บา น
น้ําฆอง เมืองกุมภวาป คงจะไดรับประโยชนเหมือนกับบานเดื่อหมากแคงทุกอยาง
ขาพระพุทธเจาเห็นดวยเกลาฯ วา เรื่องทีจ่ ะเลือกหาที่พกั ขาหลวงเชนนี้ ที่แหงใดจะดี
ไมดีอยางไรก็ไมสามารถจะทราบเกลาฯ ประโยชนแลภูมฐิ านไดโดยละเอียดกวากรมหมื่นประจักษ
ความที่ประสงคแลดีชั่วอยางไร พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นประจักษศิลปาคม ก็ทรงเขาพระไทย
แลทรงทราบทองที่ดีอยูแลว คงจะทรงเลือกหาไดที่ดมี ปี ระโยชน ขาพระพุทธเจาจึงไดมีตราตอบ
กราบทูลมอบบถวายไป แลวแตจะทรงเห็นสมควรที่แหงใด
ขาพระพุทธเจาไดสอดสําเนาลายพระหัตถพระเจานองยาเธอ
กรมหมื่นประจักษ
ศิลปาคม ๑ สําเนา ตราตอบกราบทูลไป ๑ รวม ๒ ฉบับ ขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายทราบฝา
ลอองธุลีพระบาท แลไดกราบทูลพระเจานองยาเธอ กรมหลวงเทววงษวโรประการ ใหทรงทราบ
ดวยแลว
ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา ดํารงราชานุภาพ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

๒๕๑
สําเนาที่ ๑๕๑๔๘
ที่ ๖๗/๑๑๒

รับวันที่ ๙ ธันวาคม ร.ศ.๑๑๒
เมืองหนองคาย
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๒

ทูลมายัง พระเจานองยาเธอ กรมหมืน่ ดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ขอไดนําขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบใตฝาลอองธุลีพระบาท
ดวยโปรดเกลาฯ ใหขาพระพุทธเจากราบบังคมทูลชี้แจงตําบลบานเดือ่ หมากแคง ซึ่ง
ขาพระพุทธเจาจะไดไปตั้งพักอยูนนั้ ประโยชนของที่ตําบลนี้ คือ
๑. ถาฝรัง่ เสศคิดจะขามมาจับฟากขางนี้แลว คงจะมาจับเมืองหนองคายกอนเพราะ
เปนเมืองบริบรู ณ ถามาจับเมืองหนองคายแลว จะไดมาโตทนั เวลา
๒. บานนี้ระยะทางกึง่ กลางที่จะไปมาบังคับราชการในแขวงนี้ไดตลอด ไมใกลไกลขาง
ไหน
๓. โทรเลขทีท่ าํ ในแขวงลาวพวนนี้ ตองมารวมในบานนีท้ ั้งสิน้
๔. เสบียงอาหารแตกอนมา เขาที่จะเลีย้ งไพรพลนัน้ ดวยเมืองลาวหาไดเก็บคานาไม
เก็บแตหางเขาตามพันเขาปลูกขึ้นฉางไว
ถามีขาหลวงหรือกองทัพก็ตองจายเลี้ยงขาหลวงแล
กองทัพ ถาสิน้ เขาคงฉางนีแ้ ลว จึงตองจายเงินหลวงจัดซื้อเพิ่มเติม ถาขาหลวงตั้งอยูที่เมืองนอยๆ
เขาไมพอก็ตองจัดซื้อ ไมไดใชขนเขาเมืองอื่นมาเจือจาน ที่ตําบลบานนี้เปนบานอยูในระหวางเมือง
หนองคาย เมืองหนองหาร เมืองขรแกน เมืองกุมภวาป เมืองกมุทธาไสย จะไดใชเสบียงเมือง
เหลานี้ ไมตองออกเงินหลวงใหเปลืองพระราชทรัพย
๕. เมืองสกลนคร แมวาจะเปนที่ภูมถิ านใหญโตสบายก็จริง แตในปนนี้ ้ําทวมเสบียง
อาหารเสียสิ้น ถาจะเอากองขาหลวงเขาไปตั้งก็จะตองเสียเงินมาก แลมิหนําซ้าํ จะไมมีที่ซื้อเขาเอา
ดวย อีกประการหนึง่ ระยะทางโทรเลขตั้งแตกรุงเทพฯ ขึน้ ไปเมืองหนองคายอยางเร็ว ๘ วัน อยาง
ชา ๑๒ วัน ถาจะเขาไปตั้งอยูที่เมืองสกลนครแลว โทรเลขจะตอง ๑๔ วันอยางเร็ว ๑๘ วันเปนอยาง
ชา
๖. ไดคิดดูตําบลบานนี้ก็อยูน อก ๒๕ กิโลมิเตอรตามแผนที่ฝรั่งเสศ ซึ่งมองสิเออปา
วีเปนผูท ําสงพระราชทานขึ้นไป บานนี้ตงั้ อยูอายันตเหนือ ๑๗ องษา ๒๗ นาที อายามตวันออกของ
ปารีศ ๑๐๐ องษา ๒๒ นาที ไมมีขอเถียงอันใดในเรื่อง ๒๕ กิโลเม็ตร ประการหนึ่งมันก็ทําเอ็ง ก็แต
ที่จะพูดกับอายฝรั่งเสศซึ่งเปนมนุษยดื้อๆ ดานๆ ปราศจากความละอายแลว ก็คงจะทําใหขุนเคือง

๒๕๒
ใตฝาลอองธุลพี ระบาทได จึงไดปฤกษาตกลงกันวาควรจะไปตั้งที่บา นน้ําฆอง เมืองกุมภวาปดกี วา
คงจะไดรับประโยชนเหมือนกับบานเดื่อหมากแคงทุกอยาง
ควรมิควรสุดแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา ประจักษศลิ ปาคม
ประทับตราขาหลวงใหญ

สําเนาตรานอยที่ ๓๔/๑๖๕๔๘

ศาลาลูกขุนในฝายซาย
วันที่ ๓๐ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๒

พระเจานองยาเธอ กรมหมืน่ ดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย กราบทูล
พระเจานองยาเธอ กรมหมืน่ ประจักษศิลปาคม ขาหลวงตางพระองคสําเร็จราชการเขตรลาวพวน
ดวยมีลายพระหัตถที่ ๖๗/๑๑๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๑๒ ทรงชี้แจงเรื่อง
บานเดื่อหมากแคงซึ่งจะตั้งที่พกั ขาหลวงรวมเปน ๖ ขอ แตทรงเกรงวาฝรั่งเสศจะโตเถียงโดย
ปราศจากความละอาย ก็จะเปนที่ขุนเคืองใตฝาลอองธุลีพระบาท จึงไดทรงปฤกษาตกลงเห็นควร
จะไปตั้งที่บา นน้ําฆอง เมืองกุมภวาป ก็จะไดรับประโยชนเหมือนกับบานเดื่อหมากแคงนั้น ได
ทราบแลว ตามพระดําริหใหมจะเลื่อนไปตัง้ ที่บา นน้ําฆอง เพื่อจะมิใหฝรั่งเสศทักทวงวากลาวไดใน
ภายนานัน้ ทีบ่ านเดื่อก็อยูน อก ๖๒๕ เสนแลว แตที่จะทรงดําริหเลือกที่อนื่ ก็ตาม การเรื่องเลือกหา
ที่พกั เชนนี้ตองขอมอบถวาย ดวยการสามารถของเกลาฯ ที่จะรูภูมปิ ระเทศดีชั่วอยางไรไมดีกวาฝา
พระบาทได แลวแตจะทรงเห็นสมควรที่แหงใด เพราะความประสงคดีชั่วอยางไรก็ทรงเขาพระไทย
แลทรงทราบทองที่อยูแลว คงจะทรงเลือกหาไดที่ดีมีประโยชนเปนแน ควรมิควรแลวแตจะโปรด
เซ็นพระนาม ดํารงราชานุภาพ
ประทับตราพระราชสีหน อยมาเปนสําคัญ

๒๕๓
ที่ ๔๑๔/๑๘๑๑๑

ศาลาลูกขุนในฝายซาย
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๑๓

กราบทูล พระเจานองยาเธอ กรมหมืน่ สมมตอมรพันธุ๒๖
 แทนเสนาบดีกระทรวงมุรธา
ธร
ดวยมีพระราชประสงคจะทรงทอดพระเนตรตําบลบานเดือ่ หมากแขงในแผนทีน่ ั้น
เกลาฯ ไดกาหมายตําบลบานเดื่อหมากแขง ในแผนที่สง มาถวาย พรอมกับความรูสําหรับบานเดือ่
หมากแขง ๑ ฉบับดวยแลว
ขอฝาพระบาท ไดนาํ ความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาลอองธุลีพระบาท
กรมดํารง

ที่มา : สํานักหอจดหมายแหงชาติ, เอกสารรัชกาลที่ ๕, ม. ๕๙/๑๒, เรือ่ งจะถอยขาหลวงหมากแขง
ลงมาอยูนครราชสีมา ร.ศ.๑๑๒-๑๑๓ (พ.ศ.๒๔๓๖-๒๔๓๗).

๒๖

พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ.

๒๕๔

ประวัติผูวิจยั
ชื่อ - สกุล
ที่อยู

นายภูริภูมิ ชมภูนุช
๒๘๘ / ๑ ชุมชนบานนาเวง ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
๔๗๐๐๐ โทรศัพท (๐๔๒) ๗๔๔-๐๗๕

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.๒๕๓๔
พ.ศ.๒๕๓๘
พ.ศ.๒๕๔๙

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
และภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
สําเร็จการศึกษาปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภาควิชาประวัติศาสตร คณะ
อักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

