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49205211 : สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศึกษา 
ค าส าคญั :  ประวติัศาสตร์นิพนธ์อีสาน,วรรณกรรมอีสาน,ประวติัศาสตร์อีสานสมยัใหม่,อตัลกัษณ์ 
  อนุชิต  สิงห์สุวรรณ : ประวติัศาสตร์นิพนธ์อีสาน พ.ศ.2475 ถึงส้ินทศวรรษ 2520.  
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รศ.ยงยทุธ  ชูแวน่.211 หนา้ 
 

      วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นการศึกษาถึงพฒันาการของประวติัศาสตร์นิพนธ์อีสานในช่วงระหวา่งปี พ.ศ.
2475 ถึงส้ินทศวรรษ 2520 โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาแนวการเขียน และเน้ือหาของงานเขียนประวติัศาสตร์
ของคนอีสาน และศึกษาถึงการรับรู้ของคนอีสานท่ีมีต่อทอ้งถ่ินและชนกลุ่มอ่ืนท่ีปรากฏในงานเขียนทาง
ประวติัศาสตร์ 

      ผลการศึกษาพบวา่ ในช่วงระหวา่ง ปี พ.ศ.2475 ถึง พ.ศ.2500 บรรยากาศทางการเมืองของสังคม“รัฐ
ประชาชาติ”ท่ีให้ความส าคญัต่อประชาชน และการแพร่ขยายของความคิดชาตินิยมในภูมิภาค ไดก้ระตุน้ให้คน
อีสานเขียนประวติัศาสตร์“อีสาน-ลาว” ท่ีผกูพนักบัศูนยก์ลางอ านาจทางฝ่ังซ้ายแม่น ้าโขง โดยไดมี้การร้ือฟ้ืนงาน
เขียน“พื้น/พงศาวดาร”ดั้งเดิมข้ึนมาใหม่ เช่น “เพช็รพื้นเมืองเวียงจนัทร์”ของทองพูล ครีจกัร ไดเ้รียบเรียงข้ึนมา
จาก“พื้นเวียง”เร่ืองราวของการปลดแอกกูอิ้สรภาพของเจา้อนุวงศเ์มืองเวียงจนัทร์ และในสมยัน้ีไดเ้ร่ิมมีการเขียน
ประวติัศาสตร์สมยัใหม่บา้งแลว้  เพื่อน าเสนอถึงเร่ืองราวของทอ้งถ่ินใหลุ่้มลึกยิง่ข้ึน เช่น“ประวติัวดัสุปัฏนาราม”
ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ(์อว้น ติสโส)เป็นประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินเมืองอุบลราชธานี นอกจากน้ียงัมีงานเขียน
เก่ียวกบัสังคมและวฒันธรรมอีสานท่ีผ่านการคน้ควา้อย่างเป็นระบบ เช่น “ประเพณีโบราณไทยอีสาน”ของ
ปรีชา พิณทอง ในส่วนของการรับรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ิน“ความเป็นอีสาน”คือ ส านึกในการเป็นส่วนหน่ึงทางการเมือง
ของรัฐไทย และการมีวฒันธรรมร่วมกบัลาว แต่มีการรับรู้ถึงความเหนือกวา่“ลาว”ท่ีตกเป็นอาณานิคมชาติต่างดา้ง
อยา่งฝร่ังเศส 
       ต่อมาในช่วงพ.ศ.2500 ถึงส้ินทศวรรษ 2520 เป็นช่วงสมัยแห่ง“การพฒันา” การพฒันาของรัฐได้
เช่ือมโยงพื้นท่ีทางกายภาพ และความรู้สึกนึกคิดของคนอีสานให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัส่วนกลาง ส่งผลให้คน
อีสานเขียนประวติัศาสตร์“อีสาน”ท่ีสัมพนัธ์กบัอ านาจรัฐไทยมากข้ึน โดยในสมยัน้ีมีงานเขียนประวติัศาสตร์
สมยัใหม่ท่ีบอกเล่าความเป็นมาของเมือง จงัหวดักนัอยา่งแพร่หลาย ท่ีส าคญัคือ “ประวติัศาสตร์อีสาน”ของเติม  
วิภาคยพ์จนกิจ และยงัพบเห็นถึงความสืบเน่ืองของ “พื้น/พงศาวดาร”ในยคุน้ี แต่ไดมี้การอธิบายภายใตอ้  านาจรัฐ
ไทยยิง่ข้ึน เช่น ผลงานของพระอาริยานุวตัร เขมจารี นอกจากน้ียงัมีการศึกษาคน้ควา้ทางดา้นสังคมและวฒันธรรม
อีสานเพิ่มข้ึนดว้ย ในส่วนการรับรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินนั้น“ความเป็นอีสาน”คือ การเป็นส่วนหน่ึงทางการเมืองของรัฐ
ไทยท่ีมีวฒันธรรมเป็นแบบเฉพาะของตวัเอง ซ่ึงในอดีตไดรั้บอิทธิพลมาจาก “ลาว” แต่การรับรู้เก่ียวกบัประเทศ
ลาวในปัจจุบนัมี“ความดอ้ยกวา่”อีสานในทางเศรษฐกิจและการเมือง เพราะลาวถกูครอบง าดว้ยลทัธิคอมมิวนิสต ์
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49205211:     MAJOR: HISTORY  
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IDENTITY 

                  ANUCHIT SINGHSUWAN: ISAN HISTORIOGRAPHY, A.D. 1932 - 1970S. 
THESIS ADVISER: ASSO. PROF.YONGYUT CHUWAEN. 211 pp.    
 
                   This thesis aims at making a study on the historical development of Isan or 
northeastern historiography during 1932 to the end of the eightieth decade of the twentieth 
century A.D. The major focus is on the study of the styles and contents of the historiography 
or the writing of history written by Isan people including the critical study emphasized on the 
perception of Isan people toward themselves and local as well as the others coming out of 
their historiographies. 
                   The result taken from this study points to that the concepts of citizenship and 
nationalism as the ideas spread throughout the region derived from the larger political 
dynamics of Siamese “nation-state” during A.D.1932 to 1957. Importantly, it was the milieu of 
this period that encouraged many Isan iterates to construct a number of the “Isan-Lao” history 
concentrated writings binding up with the authority centre located on the left banks of the 
Mekong River. These writings were also rewritten and edited from the so-called 
“Puen/Phongsawadan” texts which were the traditionally historical records, for instance, 
Thongpoon Crijakra’s “Phet Puen Muang Vientian” rewritten from authentic documents of the 
“Puen Vieng” texts by describing the warfare on the Lao liberation was lead by King Anuwong 
of Vientian. Furthermore, it was a beginning period of the modern Isan historiography that the 
northeastern history were gradually composed to present public with the more profound and 
sophisticated aspects, for instance, Somdej Phra Maha Weerawong (Auan Tisso)’s “Prawat 
Wadsupattanaram” or a history of Supattanaram royal temple which actually was the social 
and political history of Ubolrajathani province within the larger influence and milieu of Siam. In 
addition, there were a numbers of the social and cultural writings of the northeastern society 
investigated much more systematically, for instance, Preecha Pinthong’s “Prapenee Thai 
Isan” or the ancient tradition of the Isan-Thai. It can be said that the perception of 
northeastern people regarding to their “Isanhood” or the image of Isan drawn out of the 
historiographies written during A.D.1932 to 1957 was to belong the political senses as a part 
of Thai state’s imagined community but, conversely, the cultural senses and identity 
originated in the common root of the Lao kingdom of Lan Chang. However, they also 
perceived Laos’ inferiority as becoming French colony.                                               
                   The latter period between 1957 to the end of the eightieth decade of the twentieth 
century was the stage of modernization of Thai society as a whole which also was this time 
when the physical and mental geography of Isan people were firmly united with the 
centralized authority of Bangkok as well as the Isan authors and historians were molded from 
the milieu of this period to more construct the “Isan” histories were bound up with the authority 
centre located at Bangkok. There were also a number of the comprehensive histories of city 
and province across the region in term of the so-called modern historiography written and 
published during this period, distinctively, a master piece of Teom Wipakpotjanakit’s 
“Prawatsad Isan” or the Isan History. Furthermore, the historiography in style and content of 
“Puen/Phongsawadan” were still continued and reinterpreted under the context of the 
centralized power of Thai state, for instance, the various writings of Pra Areeyanuwatra 
Khemajaree as well as the Isan studies on cultural and social topics were much more 
constructed and published. It can also be concluded that the perception of northeastern 
people regarding to their “Isanhood” or the image of Isan drawn out of the historiographies 
written during this period was to belong of the political senses as a part of Thai state’s 
imagined community and the cultural senses of the distinctive identity partly influenced from 
Lao. On the other hand, they also perceived Laos’ inferiority occupied by communism.               
                 
Department of History            Graduate College, Silpakorn University       Academic year 2010   
Student’s signature……………………………………… 
Thesis Adviser’s signature ……………………………. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฉ 

กติติกรรมประกาศ 
 

                    หากการศึกษาประวติัศาสตร์ คือ การสืบสาวเร่ืองราวในอดีตของ“คนส่วนใหญ่”แลว้ 
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัร่องรอยความทรงจ าในอดีตของคน
อีสานท่ีถูกบนัทึกไว ้ทั้งน้ีเพือ่น าไปสู่การเขา้ใจ“ตวัตน”ของคนอีสานอนัเป็นเป้าหมายในอุดมคติ แต่
การศึกษาเร่ืองราวของ“คนส่วนใหญ่”น้ีไม่สามารถส าเร็จลงไดถ้า้ขาด“ปัจเจกชน”หรือ“ใครบางคน”
ท่ีคอยช่วยเหลือและเก้ือหนุนในตลอดระยะเวลาของการสร้างผลผลิตทางวิชาการฉบบัน้ี                                                    
                   ขอขอบพระคุณ “ใครบางคน”ท่ีไดอ้บรมสัง่สอนใหมี้ความรู้และขนบวธีิคิดทางดา้นวชิา
ประวติัศาสตร์ ทั้งส านกัเก่า ภาควิชาประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และส านกัใหม่ 
ภาควิชาประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  คุณค่าทางวิชาการท่ีปรากฏถึงแมจ้ะมีเพียงนอ้ยนิดแต่
เป็นส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดท่ีผูเ้ขียนจะมอบใหเ้ป็นมุทิตาวิชาการแด่คณาจารยทุ์กท่านจากส านกัทั้งสอง 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศพ์นัธ์ุ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีไดใ้หค้  าปรึกษา     
และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขวิทยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์  
      ขอขอบพระคุณ“ใครบางคน”ท่ีท าให“้รู้”และ“รัก”ในประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ผศ.
ดร.ทวีศิลป์ สืบวฒันะ ผศ.สมชาติ มณีโชติ “คุณครู”ทั้งสองท่ีไดปู้ทางองคค์วามรู้ตามวิถีทางของ
ประวติัศาสตร์ รศ.ยงยทุธ ชูแวน่ อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีมีความอดทนสูงต่อความเกียจคร้าน ความไม่
ตรงต่อเวลา และความต้ืนเขินทางปัญญาของผูเ้ขียน เพื่อเป็นการแสดงความกตญัญูต่อคณาจารยท์ั้ง
สามท่าน ผูเ้ขียนขอปวารณาตนวา่จะใชค้วามรู้ ความสามารถท่ีมีอยูเ่พื่อขยายพรมแดนความรู้ของ
“อีสานศึกษา”สืบไป 
      ขอขอบคุณ“ใครบางคน”ท่ีใหนิ้ยามในความเป็นเพื่อนแตกต่างกนัออกไป ไดแ้ก่ คุณ
ดารา ดุษฎีกลุ คุณภมร ภูผวิผา เพื่อนท่ียุง่ยากเม่ือผูเ้ขียนน าความยากยุง่ไปให,้คุณอิสสระ ดวงเกตุ 
เพื่อนผูร่้วมสร้างชุมชนอีสานในจินตนาการท่ามกลางความโดดเด่ียวในโลกแห่งวตัถุ, คุณอภิรดี  
แขโ้ส เพื่อนท่ีปรึกษาในยามไร้คนปรึกษา,คุณนครินทร์ ทาโยธีและครอบครัว นอ้งชายท่ีมอบความ
อบอุ่นในยามท่ีผูศึ้กษาเหน่ือยลา้ จนท าใหรู้้สึกไดว้า่”มหาสารคาม”เป็นบา้นหลงัท่ีสองอยา่งแทจ้ริง  
                    ใครบางคนท่ีใหชี้วิตและปลูกฝังความเป็นมนุษยน์บัตั้งแต่แรกเร่ิม ใครบางคนท่ีใหทุ้ก
ส่ิงอยา่งไม่เคยปฎิเสธ และใครบางคนท่ียนือยูเ่บ้ืองหลงัม่านเวทีแห่งความส าเร็จตลอดมา ผูเ้ขียนขอ
กราบขอบพระคุณ“ใครบางคน”ทั้งสองท่าน คือ “คุณพอ่”และ”คุณแม่” หากกรรมดีในวิทยานิพนธ์
ฉบบัน้ีมีอยูบ่า้ง และหากมีกรรมดีท่ีก าลงัเกิดข้ึนกบัตวัลูกในอนาคต ลูกขอใหเ้ป็นกศุลกรรมท่ีน ามา
สู่ความภาคภูมิใจของตวัท่านทั้งสองท่ีมีตวัลูกชายคนน้ี สุดทา้ยผูว้ิจยัขอขอบคุณ “คนหลายคน”ท่ี
เป็นแรงบนัดาลใจในการท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอขอบคุณ “คนอีสาน”คนจนผูย้ิง่ใหญ่ทุกผูทุ้กนาม 
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บทน ำ 

 
 
1.ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 ประวติัศาสตร์นิพนธ์ หรืองานเขียนทางประวติัศาสตร์ เป็นผลผลิตทางความคิดของคน
ในสังคม ซ่ึงถูกบันทึกข้ึนเพื่ออธิบายความเป็นมาแห่งอดีตให้สมาชิกในสังคมตระหนักรู้ถึง
ความส าเร็จ หรือความลม้เลวท่ีเคยเกิดข้ึน และแสวงหาวิถีทางท่ีเหมาะสมในการกา้วไปสู่อนาคต
ร่วมกนั การท่ีการเขียนประวติัศาสตร์มีความหมายแก่การด ารงอยูข่องสังคม ประวติัศาสตร์นิพนธ์
จึงปรับเปล่ียนไปตามบริบทของสังคมในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงเน้ือหาสาระท่ีปรากฏอยูใ่นนั้นมีความ
สอดคลอ้งกบัความคิด อุดมการณ์ และความมุ่งหวงัของผูค้นในแต่ละยุคสมยั ในสังคมไทย
พฒันาการของการบนัทึกประวติัศาสตร์แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ยุคสมยั คือ ช่วงแรกเป็นรูปแบบของ
จารึก ซ่ึงเป็นบนัทึกเก่ียวกบัพระมหากษตัริย ์หรือเร่ืองราวทางพระพุทธศาสนา ช่วงท่ีสองเป็นการ
บนัทึกแบบต านาน เป็นจารีตตามคติทางศาสนา มีเน้ือหาบอกเล่าความเป็นมาของบา้นเมืองควบคู่
กบัประวติัของการเผยแพร่พระศาสนา และช่วงท่ีสาม เป็นการเขียนประวติัศาสตร์แบบพงศาวดาร 
มีโครงเร่ืองหลกัอยู่ท่ีประวติัศาสตร์ราชวงศ ์ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีปรากฎตั้งแต่สมยัอยุธยา ต่อเน่ืองมา
จนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ และมีผลต่อการรับรู้อดีตของคนในสงัคมจนถึงปัจจุบนั1 
                 ในส่วนของภาคอีสาน หรือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย นบัตั้งแต่แรกเร่ิมมี
พฒันาการทางประวติัศาสตร์ร่วมกบัอาณาจกัรลา้นชา้ง ซ่ึงไดส้ถาปนาศูนยอ์  านาจข้ึนท่ีฝ่ังซา้ยของ
แม่น ้าโขง ในราวพทุธศตวรรษท่ี 19 การเป็นส่วนหน่ึงของราชอาณาจกัรลาวท าใหผู้ค้นในภาค
อีสานมี“ความเป็นลาว”ร่วมกนักบัคนท่ีอยูใ่นดินแดนลาว ทั้งทางดา้นเช้ือชาติ ภาษา ธรรมเนียม
ประเพณี คติความเช่ือ รวมถึงจารีตการบนัทึกประวติัศาสตร์แบบ“พื้น” ต านานทางศาสนาท่ีบอกเล่า
เร่ืองราวการก าเนิดชนชาติลาว และความเป็นมาของอาณาจกัรลา้นชา้ง เช่น “พื้นขนุบรม” “พื้นอุ
รังคธาตุ” “พื้นเวยีงจนัทร์” เป็นตน้  ต่อมาในช่วงตน้พทุธศตวรรษท่ี 24 อ  านาจของรัฐไทยเร่ิมขยาย
อิทธิพลมายงับริเวณภาคอีสาน และไดเ้ขา้ครอบครองเป็นผลส าเร็จในปี พ.ศ.2436 โดยรัฐไทยไดท้ า

                                                  
       

1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการศึกษาพฒันาของประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทยไดใ้น นาฎนภา 
ชลิตานนท,์ ประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2524); ชาญวิทย ์เกษรศิริ, 
“ปรัชญาประวติัศาสตร์ไทย”ใน ปรัชญาประวติัศาสตร์ (กรุงเทพฯ;ไทยวฒันาพานิช,2527),103-113. 
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การปฎิรูปมณฑลเทศาภิบาลผนวกอีสานเขา้มาเป็นส่วนหน่ึง ส่งผลใหอี้สานถูกแบ่งแยกออกจาก
ดินแดนลาวอยา่งเดด็ขาด และท าใหค้นในภาคอีสานเกิดส านึกทอ้งถ่ินท่ีอิงอยูก่บัพื้นท่ีการปกครอง
ของรัฐ โดยรัฐไทยไดด้ าเนินการปลูกฝัง“ความเป็นไทย”ผา่นกฎระเบียบขอ้บงัคบั เช่น การก าหนด 
ให้ใช้ค  าว่า“ชาติไทยในบังคบัสยาม”ในการระบุสัญชาติของคนพื้นเมืองอีกทั้ งยงัได้จัดระบบ
การศึกษาใหเ้ป็นเอกภาพ โดยไดถ่้ายทอดภาษา วฒันธรรม และความรู้ประวติัศาสตร์ไทยใหก้บัคน
พื้นเมือง เป็นผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการบนัทึกประวติัศาสตร์ข้ึนในสังคมอีสานโดยรับเอาแบบ
แผน“พงศาวดาร”จากราชส านักกรุงเทพฯเข้ามา  ท าให้งานเขียนพื้นเมืองมีเน้ือหาเน้นถึง
สัมพนัธภาพทางอ านาจระหว่างทอ้งถ่ินกบัศูนยอ์  านาจรัฐไทย2 ดงัจะเห็นไดจ้าก “พงศาวดารเมือง”
ต่างๆท่ีส่วนกลางไดส้นบัสนุนให้ขา้ราชการในแต่ละเมืองเรียบเรียงข้ึน เช่น “พงศาวดารนครจ าปา
ศกัด์ิ(ฉบบัพระยามหาอ ามาตยฯ์)” “พงศาวดารยโสธร” “พงศาวดารเมืองกาฬสินธ์ุและเมืองข้ึน(ฉบบั
พระราษฎรบริหาร)” 

ในช่วงภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองพ.ศ.2475 จนถึงในราวทศวรรษ 2520 อนั
เป็นช่วงเวลาแห่งการเร่ิมตน้ของระบบการเมืองใหม่ และการพฒันาประเทศสู่ความทนัสมยั ได้
น ามาสู่การเปล่ียนแปลงทางสังคมคร้ังส าคญัของภูมิภาคอีสานทั้งในทางกายภาพ และความรู้สึกนึก
คิดของผูค้น โดยการเปล่ียนระบบการปกครองเป็นประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2475 เป็นน าสังคมการ
เมืองไทยเขา้สู่การเป็น“รัฐประชาชาติ” ท่ีให้ความส าคญักบัประชาชน โดยคณะราษฎรไดท้ าการ
สถาปนาระบบรัฐธรรมนูญข้ึนเป็นสถาบันหลักเทียบเคียงกับสถาบันชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษตัริยท่ี์มีมาแต่เดิม และได้รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิหน้าท่ีของการเป็น
พลเมืองของรัฐ และท่ีส าคญัไดจ้ดัใหมี้ระบบรัฐสภาแห่งชาติท่ีรวมเอาสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจาก
ทุกจงัหวดัให้เขา้มาบริหารประเทศ  บรรยากาศทางการเมืองท่ีเปิดกวา้งเช่นน้ี ท าให้คนอีสานได้
แสดงออกถึงความคิดทางการเมืองท่ีถูกปิดกั้นมานาน โดยเฉพาะในหมู่ ส.ส.อีสานท่ีไดร้วมกลุ่มกนั 
ท าการเคล่ือนไหวเรียกร้องใหรั้ฐบาลเอาใจใส่ในการปรับปรุงบ ารุงทอ้งท่ีของตน ซ่ึงเป็นการขบัเนน้
ส านึกในความเป็นภาค หรือภูมิภาคนิยมให้เด่นชดัยิง่ข้ึน3 ต่อมาเม่ือเขา้สู่ทศวรรษ 2500 รัฐบาลไทย
ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาพื้นท่ีภาคอีสาน เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนฝักใฝ่ในลัทธิ
                                                  

  2ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน อรรถ นันทจกัร,“ประวติัศาสตร์นิพนธ์อีสาน: การศึกษาเชิง
วิเคราะห์ประเพณีการจดบนัทึกประวติัศาสตร์หัวเมืองอีสาน ถึงตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 20.”(วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ภาควิชาประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2529) 

  3 ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, “การรวมกลุ่มทางการเมืองของ “ส.ส.อีสาน”พ.ศ.2476-2494.” 
(วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2543),58. 
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คอมมิวนิสตท่ี์ก าลงัขยายตวัในเวลานั้น โดยไดพ้ฒันาโครงสร้างพื้นฐานดว้ยการตดัถนน เช่ือมโยง
ระบบไฟฟ้า และการส่ือสารให้มีใชอ้ยา่งทัว่ถึง ท าการพฒันาเมืองหลกัภายในภูมิภาคท่ีรวมเอาศูนย์
บริหารงานราชการ สถาบนัการศึกษา และเขตอุตสาหกรรมไวภ้ายในนั้น เช่น เมืองขอนแก่น 
อุดรธานี นครราชสีมา อีกทั้งยงัไดส่้งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ และการผลิตเพื่อการคา้ ซ่ึงไดช้กั
น าวิถีชีวิตของชาวบา้นเขา้สู่กลไกในระบบเศรษฐกิจแบบการตลาดท่ีถูกก าหนดโดยรัฐ ท าให้คน
อีสาน และคนในภูมิภาคอ่ืนถูกผนวกรวม(assimilation)เขา้ดว้ยกนั การติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนทาง
วฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนระหว่างกระบวนการน้ีไดส้ร้างส านึกใน“ความเป็นชาติ”ร่วมกนัไดใ้นระดบั
หน่ึง4  เป็นผลให้คนอีสานตระหนกัรู้ถึงตวัตน“ความเป็นอีสาน”ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของรัฐไทย ดงัจะ
เห็นได้จาก การจดัตั้ งกลุ่มองค์กรต่างๆท่ีท าการเคล่ือนไหวจดักิจกรรมร่วมกับทางภาครัฐ เช่น 
“สมาคมชาวจงัหวดัสุรินทร์” “ชุมนุมชาวภูไทย” “ลูกเสือชาวบา้น” “กาชาดจงัหวดั” เป็นตน้ 

ในขณะท่ีส านึกของคนอีสานมีการเคล่ือนไหวไปมาควบคู่กับการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองนบัตั้งแต่ปีพ.ศ.2475 ไดเ้กิดการต่ืนตวัในการศึกษาประวติัศาสตร์ของ
คนอีสานร่วมดว้ย โดยในช่วงน้ีมีงานเขียนพื้นเมืองเกิดข้ึนอยา่งแพร่หลาย และไดมี้การปรับเปล่ียน
แนวคิด แบบแผนการเขียนและเน้ือหา ซ่ึงมีลกัษณะส าคญัอยู ่3 ประการ ดงัน้ี 

ประการแรก ในช่วงแรกไดมี้การร้ือฟ้ืนงานเขียนประเภท“พื้น”ในสมยัลา้นชา้งข้ึนมา
ใหม่ เช่น งานเขียนของทองพลู ครีจกัร เร่ือง“อุบติับรมจกัรลาวฯ”(2479) ท่ีเรียบเรียงข้ึนจาก“พื้นขนุ
บรม”ต านานการสร้างบา้นแปงเมืองของกลุ่มชนลุ่มน ้ าโขง งานเขียนเร่ือง“อุรังคนิทานต านานพระ
ธาตุพนม (พิสดาร)”(2485)ของพระธรรมราชานุวตัร(แกว้ อุทุมมาลา)ท่ีเรียบเรียงข้ึนจาก“พื้นอุรังค
ธาตุ”ต านานการสร้างพระธาตุพนม งานเขียนของขุนถิระมัยสิทธิการ(กู่แก้ว พรหมสาขา ณ 
สกลนคร)เร่ือง“ต านานพระธาตุเชิงชุม”(2480)เป็นประวติัพระธาตุเชิงชุม จงัหวดัสกลนครท่ีเขียน
ข้ึนจากนิทานกาเผือก  และเม่ือเขา้สู่ทศวรรษ 2500 การบันทึกประวติัศาสตร์แบบ“พื้น”ยงัคง
สืบเน่ืองเร่ือยมา ดงัจะเห็นไดจ้าก ผลงานหลายเร่ืองของพระอาริยานุวตัร เขมาจารี ซ่ึงเป็นประวติั
ความเป็นมาของชุมชนโบราณในภาคอีสาน เช่น “ต านานเมืองฟ้าแดดสงยาง”อ าเภอกมลาไสย 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ (2514)“ต านานเมืองเชียงเหียน เมืองคนัธระ”จงัหวดัมหาสารคาม(2527) “เมือง
ปฐมเหล่ากออีสาน”(2520)เป็นประวติัเมืองสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ เป็นตน้                          
                   ประการท่ีสองในช่วงระยะแรกภายหลงัปีพ.ศ.2475เร่ิมมีการเขียนประวติัศาสตร์
สมยัใหม่เกิดข้ึนบา้งแลว้เช่น งานเขียนเร่ือง“ประวติัศาสตร์ภาคอีสานและเมืองมหาสารคาม” (2477) 
ของบุญช่วย อตัถากร งานเขียนเร่ือง“ประวติัวดัสุปัฎนาราม”(2479) ของสมเดจ็พระมหาวีรวงศ ์

                                                  
4 ธีรยทุธ บุญมี, ชาตินิยมและหลงัชาตินิยม (กรุงเทพฯ: สายธาร,2546),108. 
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(อว้นติสโส)ต่อมาเม่ือเขา้สู่ทศวรรษ 2500 การเขียนประวติัศาสตร์สมยัใหม่ไดแ้พร่หลายยิง่ข้ึน โดย
ไดมี้ผูเ้ขียนประวติัศาสตร์ เมือง และภูมิภาคเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก เช่น “เมืองสุรินทร์”(2505)ของ
สมาคมจงัหวดัสุรินทร์” สาร สาระทศันานนัท ์ เขียนเร่ือง “ต านานพระธาตุศรีสองรัก และประวติั
เมืองด่านซา้ย”(2509) สุรจิตต ์จนัทรสาขา ณ นครพนม เร่ือง“รวมเผา่ไทยมุกดาหาร”(2527) บ าเพญ็ 
ณ อุบล เร่ือง“ประวติัเมืองยโสธร”ในปีพ.ศ.2526-2529 และท่ีส าคญัคือ“ประวติัศาสตร์อีสาน”
(2513)ของเติม วิภาคยพ์จนกิจ ซ่ึงเป็นงานเขียนท่ีกล่าวถึง ความเป็นมาของเมืองต่างๆในภาคอีสาน
ไดอ้ยา่งครอบคลุม งานเขียนเหล่าน้ีแมไ้ดศึ้กษาดว้ย“วิธีการทางประวติัศาสตร์”อยา่งเป็นระบบ โดย
น าเสนอในรูปแบบ“ความเรียงสมยัใหม่”(Modren essay) แต่ไดมี้การคงขนบการเขียนแบบต านาน 
โดยการสอดแทรกต านานนิทานปรัมปรา คติธรรมค าสอนหรือ“ผญา”สุภาษิตต่างๆไวใ้นเน้ือหา 
แสดงใหถึ้ง การปรับปรนแบบแผนการบนัทึกอดีตแบบดั้งเดิมใหเ้ขา้กบัวิธีการแบบสมยัใหม่ ซ่ึง
เป็นลกัษณะส าคญัของงานเขียนพื้นเมืองในช่วงน้ี ก่อนท่ีจารีตทางวชิาการไดเ้ขา้มามีบทบาทมาก
ข้ึนเม่ือเขา้สู่ทศวรรษ 2520 

ประการท่ีสาม  ในงานเขียนพื้นเมืองอีสานภายหลงัปี พ.ศ.2475 ไดมุ่้งน าเสนอ ภาพ
อีสานอยา่งชดัเจน ซ่ึงไม่เคยปรากฏมาก่อนในงานเขียนสมยัก่อนหนา้นั้น นบัตั้งแต่สภาพภูมิศาสตร์
ท่ีก าหนดขอบเขตของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยตามท่ีรับรู้ในปัจจุบนั และกล่าวถึง 
ความเป็นมาของชนชาวอีสานท่ีร่วมกบัคนในลาว ความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุท่ีมีอยู่ภายใน
ภูมิภาค เช่น งานเขียนเร่ือง“ประวติัผูไ้ทย”(2512)ของถวิล เกสรราช  การมีวฒันธรรมท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ประจ าถ่ิน ทั้งในเร่ืองภาษา คติความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง    
“ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี” ประเพณีสิบสองเดือน และแบบแผนในการด าเนินชีวิตของชาวอีสาน ดงั
ปรากฏในงานเขียนเร่ือง“ประเพณีโบราณไทยอีสาน”(2495)ของปรีชา พิณทอง งานเขียนเร่ือง“ของ
ดีอีสาน”(2522)ของจารุบุตร เรืองสุวรรณ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัไดน้ าเสนอ การเป็นแหล่งอารยธรรม
โบราณของภาคอีสานท่ีเต็มไปดว้ยโบราณสถาน โบราณวตัถุอนัทรงคุณค่า เช่น งานเขียนเร่ือง
“ปราสาทหินพิมาย”(2496)ของหลวงศรีโยธา(ศรี จูฑะพล) กล่าวถึง ความงดงามปราสาทหินพิมาย 
และการเป็นศาสนสถานท่ีส าคญัในชุมชน  และท่ีส าคญังานเขียนช่วงน้ีไดเ้น้นถึงเร่ืองราวการ
ประกอบวีรกรรมของวีรชนทอ้งถ่ินท่ีท าคุณประโยชน์ต่อบา้นเมือง  ดงัจะเห็นไดจ้าก งานเขียนของ
นิวฒัน์ พ.ศรีสุรวรนนัท ์เร่ือง“ไทยลาว-อีสาน”(2512) กล่าวถึง การท่ีตั้งเมืองหนองบวัล าภู และบา้น
ดงอู่ผึ้ง(เมืองอุบลราชธานี)ในช่วงทศวรรษ 2320 ของพระวอพระตา จากนั้นไดส่้งลูกหลานไปสร้าง
บา้นแปงเมืองตามท่ีต่างๆคือ เมืองเขมราฐ และเมืองยโสธร และไดก้ล่าวถึงการเคล่ือนไหวปลดแอก
ของเจา้อนุวงศ์ เมืองเวียงจนัทร์ดว้ยเช่นกนั ภาพอดีตอีสานเหล่าน้ีไดด้ าเนินเร่ืองอยู่ภายใตก้รอบ
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อ านาจของรัฐไทย ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง การน าเสนอ“ตวัตน”ถึงการเป็นส่วนหน่ึงของประวติัศาสตร์
ชาติไทยนั้นเอง 

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่นบัตั้งแต่การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ถึงใน
ทศวรรษ2520 งานเขียนทางประวติัศาสตร์ของสังคมอีสานมีพฒันาการท่ีน่าสนใจ โดยไดมี้การ
ปรับเปล่ียนแนวการเขียนแบบ“พื้น”ท่ีมีมาแต่เดิมให้สอดคลอ้งกับแบบแผนของประวติัศาสตร์
สมยัใหม่ และไดน้ าเสนอเน้ือหาท่ีเผยให้เห็นถึงเร่ืองราวของทอ้งถ่ินมากยิ่งข้ึน ซ่ึงปรากฏการณ์น้ี
เกิดข้ึนในช่วงท่ีตวัตนของ“อีสาน”ก าลงัก่อร่างสร้างตวัข้ึนอยา่งชดัเจนทั้งในเชิงกายภาพ และส านึก
ของผูค้นภายใตบ้ริบทของสังคมการเมืองรัฐประชาชาติ และการพฒันาเศรษฐกิจภายในภูมิภาค
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาเร่ือง“ประวัติศาสตร์นิพนธ์อีสาน พ.ศ.2475 ถึงส้ินทศวรรษ2520” เพื่อ
ศึกษาถึง ลกัษณะเฉพาะของงานเขียนพื้นเมืองในช่วงเวลาน้ีทั้งในดา้นเน้ือหา และแนวการเขียน 
รวมถึงการรับรู้ในเร่ือง“ทอ้งถ่ิน”และ“ชนกลุ่มอ่ืน”ของคนอีสานท่ีสะทอ้นออกมาจากงานเขียน
พื้นเมือง ซ่ึงการศึกษาในประเด็นน้ีจะน าไปสู่การเขา้ใจในอตัลกัษณ์ของ“ความเป็นอีสาน”ท่ีมี 
“ความเหมือน”หรือ “ความแตกต่าง”จากชนกลุ่มอ่ืนในลกัษณะใด 
 
2.เอกสำร และงำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาเก่ียวกับประวติัศาสตร์นิพนธ์อีสาน เป็นการศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน
รูปแบบหน่ึงท่ีนกัวิชาการทั้งใน และนอกทอ้งถ่ินใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมาก แต่งานศึกษาเก่ียวกบั
งานเขียนทอ้งถ่ินในช่วง พ.ศ.2475 ถึงทศวรรษ 2520 ยงัไม่มีผูศึ้กษา มีเพียงงานบางส่วนเท่านั้นท่ีให้
ขอ้มูลในช่วงเวลาดงักล่าว โดยสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 
                      2.1กำรศึกษำเกีย่วกบักำรส ำรวจสถำนภำพงำนเขียนทำงประวัติศำสตร์ในภำพรวม 

งานศึกษาประเภทน้ีเป็นการส ารวจสถานภาพงานเขียนทางประวติัศาสตร์อยา่งกวา้งๆ  
ครอบคลุมผลงานของผูเ้ขียนทุกกลุ่ม ทั้งนักวิชาการ และปัญญาชนทอ้งถ่ิน โดยให้ความส าคญั
เฉพาะงานเขียนของนกัวิชาการเป็นอยา่งมาก มีการจดัหมวดหมู่ วิเคราะห์ถึงวิธีการ และปัญหาใน
การศึกษาของนกัวิชาการในแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ในเร่ืองทอ้งถ่ินใหก้บัสงัคม งานศึกษาประเภทน้ี ไดแ้ก่  

 รายงานการวิจยั เร่ือง “สถานภาพงานวิจยัสาขาประวติัศาสตร์ในประเทศไทย ระหว่าง  
พ.ศ.2503-2536” ของฉลอง สุนทราวานิชย ์และคณะ (2536) ไดก้ล่าวถึงกรณีงานเขียนทอ้งถ่ินอีสาน
ในช่วงปีพ.ศ.2475ว่า การเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยท่ีให้ความส าคญัต่อ
สิทธิ และหน้าท่ีของความเป็นพลเมือง ไดท้  าให้คนในทอ้งถ่ินอีสานผลิตงานเขียนทอ้งถ่ินออกมา
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เป็นจ านวนมาก และในช่วงปลายทศวรรษท่ี 2510 ไดเ้ร่ิมมีงานเขียนแบบประวติัศาสตร์สมยัใหม่ท่ี
ใชว้ิธีการศึกษาคน้ควา้ตามหลกัวิชาการ โดยเป็นผลงานของนักวิชาการทั้งภายใน และภายนอก
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงงานเขียนในลกัษณะน้ีไดแ้พร่หลายตั้งแต่ในช่วงทศวรรษท่ี 2520 เป็นตน้มา5 

บทความเร่ือง “สถานภาพการศึกษาประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ลาว หมู่เฮา:ผูอ่ื้น:ใจบา้น:ใจ
เมือง”ของจารุวรรณ ธรรมวตัร(2541) ไดจ้ดัหมวดหมู่งานเขียนตามวิธีวิทยาของผูเ้ขียน โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูศึ้กษาดว้ยทศันะของ“คนใน” ไดแ้ก่ นกัวิชาการท่ีศึกษาขอ้มูลภาคสนาม 
และคนในทอ้งถ่ิน และกลุ่มผูศึ้กษาด้วยทศันะของ“คนนอก” ไดแ้ก่ นักส ารวจชาวต่างชาติ ผล
การศึกษาพบว่างานเขียนของกลุ่มผูศึ้กษาดว้ยทศันะของคนใน และการศึกษาท่ีก าหนดพื้นท่ีใน
การศึกษาใหข้อ้เทจ็จริงมากกวา่การศึกษาท่ียดึเช้ือชาติเป็นหลกั6 
                       งานการศึกษาเร่ือง “วิจยัอีสาน: วิธีวิทยากบัการศึกษาพลงัทางสังคมในอีสาน” ของ 
พฒันา กิติอาษา(2546) ไดก้ล่าวถึงการศึกษาสังคมวฒันธรรมในพื้นท่ีอีสานว่า มีผูศึ้กษาอยูห่ลาย
กลุ่ม แต่ไม่มีกลุ่มใดไดท่ี้สามารถสร้างกระบวนทศัน์ครอบง าวิธีคิดของกลุ่มอ่ืน และไม่มีกลุ่มใดท่ี
ใหภ้าพอีสานไดช้ดัเจนท่ีสุด ฉะนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเขา้ใจในตวัตนของอีสานอยา่งแทจ้ริงควร
มีการประสานวิธีวิทยา และการช่วยเหลือเก้ือกลูกนัระหวา่งผูศึ้กษาในทุกกลุ่ม7 
                        รายงานการวิจยัเร่ือง “การส ารวจสถานภาพองคค์วามรู้เบ้ืองตน้จากงานวิจยัเก่ียวกบั
วิถีชีวิตทางสังคม และวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ในภาคอีสาน พ.ศ.2500-2545”ของดารารัตน์ 
เมตตาริกานนท์ (2548) ได้กล่าวว่า การศึกษาอีสานคึกคกัในช่วงทศวรรษท่ี2520เน่ืองจากการ
เคล่ือนไหวของมวลชนในปีพ.ศ.2516-2519 ไดท้  าให้เกิดความต่ืนตวัในการศึกษาประวติัศาสตร์
ทอ้งถ่ินทั้งในหมู่นกัวิชาการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และในทศวรรษท่ี 2540 ไดเ้ร่ิมมีการศึกษา
ประวติัศาสตร์แบบเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างนกัวิชาการ กบัคนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นวิธีวิทยาแบบใหม่ใน
การท าความเขา้ใจประวติัศาสตร์จากมุมมองของคนทอ้งถ่ิน8 

                                                  
5 ฉลอง สุนทราวานิชย ์และคณะ, รายงานการวิจยัสถานภาพงานวิจยัสาขาประวติัศาสตร์ใน

ประเทศไทยระหวา่ง พ.ศ.2503-2536(กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 2536),122-147. 
6 จารุวรรณ ธรรมวตัร, “สถานภาพการศึกษาประวติัศาสตร์ชาติพนัธุ์ลาว หมู่เฮา: ผูอ่ื้น:  

ใจบา้น:ใจเมือง”ใน วิถีทรรศนล์าวในชุมชนสองฝ่ังโขง (อุบลราชธานี:โรงพิมพศิ์ริธรรมอ๊อฟเซ็ท,2541). 
7พฒันา กิติอาษา, วิจยัอีสาน: วิธีวิทยากบัการศึกษาพลงัทางสังคมในอีสาน (นครราชสีมา:

สมบูรณ์พรินต้ิง,2546). 
8 ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, การส ารวจสถานภาพองคค์วามรู้เบ้ืองตน้จากงานวิจยัเก่ียวกบัวิถี

ชีวิตทางสังคม และวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ในภาคอีสาน พ.ศ.2500-2545 (ขอนแก่น: ศูนยว์ิจยัพหุ
ลกัษณ์สงัคมลุ่มน ้าโขง มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2548). 
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งานการศึกษาเร่ือง “การศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินไทย”ของยงยุทธ ชูแว่น(2548)ได้
กล่าวถึงงานเขียนอีสานว่า เร่ิมคึกคกัข้ึนภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองในปีพ.ศ.2475 
บรรยากาศทางการเมืองท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วม ไดเ้ป็นแรงกระตุน้ให้ปัญญาชนทอ้งถ่ินเขียน
ประวติัความเป็นมาของชุมชน  ในช่วงทศวรรษท่ี2500 เป็นตน้มา การพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินให้
ทนัสมยั และการขยายตวัของการศึกษาแบบสมยัใหม่ ไดเ้ร่ิมท าให้มีงานเขียนทางประวติัศาสตร์
สมยัใหม่ ซ่ึงไดเ้พิ่มปริมาณในช่วงทศวรรษท่ี 2520  เน่ืองจากการต่ืนตวัในเร่ืองทอ้งถ่ินนิยมของคน
ในสงัคม และในทศวรรษท่ี 2540 มีการศึกษาประวติัศาสตร์ชุมชนข้ึนอยา่งแพร่หลาย ซ่ึงมีการใชว้ิธี
วิทยาต่างๆเพื่อศึกษาเร่ืองราวของทอ้งถ่ินใหมี้ความชดัเจนมากข้ึน9 
 
                      2.2กำรศึกษำเกีย่วกบักำรวิเครำะห์งำนเขียนทำงประวัติศำสตร์เฉพำะเร่ือง 
                      เป็นการศึกษาวิเคราะห์ถึงรูปแบบของการเขียน เน้ือหาของงานเขียน และศึกษาถึง
ความคิด โลกทศัน์ของผูป้ระพนัธ์ โดยวิเคราะห์เช่ือมโยงไปถึงภูมิหลงั บริบททางสงัคม ความสนใจ
เฉพาะดา้น และผลงานช้ินอ่ืนๆของผูป้ระพนัธ์ งานศึกษาประเภทน้ี ไดแ้ก่  

งานศึกษาเร่ือง “วรรณกรรมอีสาน” ของธวชั ปุณโณทก(2522) ได้กล่าวถึงลกัษณะ
ทัว่ไปของวรรณกรรมอีสานว่า มีรูปแบบลกัษณะการบนัทึก และตวัอกัษรเฉพาะทอ้งถ่ิน เร่ืองราวท่ี
ถูกบนัทึกมีทั้งคติทางโลก และคติทางธรรมซ่ึงเป็นกรอบจารีตประเพณีให้คนอีสานไดป้ระพฤติ
ปฏิบติั ในส่วนของวรรณกรรมประวติัศาสตร์นั้นไดใ้ห้ภาพของเหตุการณ์ในทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างไป
จากเอกสารส่วนกลาง เน่ืองจากผูบ้ ันทึกอยู่ในสถานะทางสังคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกัน 
ส าหรับโลกทศัน์ท่ีสะทอ้นจากวรรณกรรมอีสานนั้น ได้แก่ โลกทศัน์เก่ียวกับมนุษย ์โลกทศัน์
เก่ียวกบัธรรมชาติ และโลกทศัน์เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งเพื่อนมนุษย์10 

งานศึกษาเร่ือง “โลกทศัน์ทางการเมืองจากวรรณกรรมอีสาน” ของจารุวรรณ ธรรมวตัร
(2523) ไดก้ล่าวถึงวรรณกรรมอีสานว่า ไดส้ะทอ้นโลกทศัน์เก่ียวกบัทางดา้นปกครองในเร่ืองของ
ลกัษณะผูน้ า ลกัษณะสังคมท่ีพึงประสงค ์ความขดัแยง้ระหว่างวฒันธรรมอีสานกบัส่วนกลาง และ
โลกทศัน์ต่อการบริหารบา้นเมือง ในส่วนของโลกทศัน์ทางการเมืองนั้นในช่วงหลงัสงครามโลก
คร้ังท่ีสองเกิดการแบ่งแยกความคิดทางการเมืองออกเป็น 2 ลักษณะ คือ คอมมิวนิสต์ และ

                                                  
9 ยงยทุธ ชูแวน่, การศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินไทย เอกสารค าสอนรายวิชา 415 594 การวิจยั

ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน (นครปฐม: ภาควิชาประวติัศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร , 
2548),1-133. 

10 ธวชั ปุณโณทก, วรรณกรรมอีสาน(กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์,2522). 
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ประชาธิปไตย โดยทั้ งสองฝ่ายได้ใช้วรรณกรรมมุขปาฐะเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมือง ท า
สงครามแยง่ชิงประชาชน11 

บทความเร่ือง“เหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครองแผน่ดินสยาม ค ากลอนภาษาไทย
ภาคอีสาน โดยขุนพรมประศาสน์”ของพรเพ็ญ ฮั่นตระกูล(2528) ได้กล่าวถึงวรรณกรรม เร่ือง 
เหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครองแผน่ดินสยาม ของขนุพรมประศาสน์วา่ มีรูปแบบเป็นกลอน
ล า ซ่ึงเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะท่ีสามารถเขา้ถึงคนอีสานได้ดี มีเน้ือหาเก่ียวกับเหตุการณ์การ
เปล่ียนแปลงการปกครองในปีพ.ศ.2475 ซ่ึงสะทอ้นความคิดทางการเมืองของผูป้ระพนัธ์ว่ามีความ
สนใจในระบบประชาธิปไตย และตอ้งการเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองออกสู่ประชาชน12 

บทความเร่ือง“ปัญญาชนอีสานกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม ศึกษากรณีขุนพรม
ประศาสน์” ของจารุวรรณ ธรรมวตัร(2531) ไดก้ล่าวถึงงานเขียนของขุนพรมประศาสน์ว่า ได้
บนัทึกถึงสภาพสังคม และวฒันธรรมของอีสานในช่วงหลงัการปฏิรูปการปกครองมณฑลในสมยั
รัชกาลท่ี 5 การเคล่ือนไหวทางความคิด และภูมิปัญญาในช่วงการเปล่ียนแปลงการปกครองใน พ.ศ.
2475 และไดส้ะทอ้นถึงโลกทศัน์ของคนอีสานในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ โลกทศัน์ทางศาสนา, โลกทศัน์ท่ี
มีต่อมนุษย,์ โลกทศัน์ทางการเมือง, โลกทศัน์ทางเศรษฐกิจ และโลกทศัน์ท่ีมีต่อทอ้งถ่ิน13 

บทความเร่ือง “พระอาริยานุวตัร: ภาพลกัษณ์ทางประวติัศาสตร์”ของอรรถ นันทจกัร์ 
(2536) เป็นการวิเคราะห์ลกัษณะงานเขียน และความคิดของพระอริยนุวตัร เขมจารี ผลการศึกษา
พบว่าท่านเจ้าคุณอริยานุวัตรเป็นนักเขียนประวติัศาสตร์สกุลต านาน โดยงานเขียนของท่าน 
ประกอบไปดว้ยต านานบา้นเมือง และประเพณีพิธีกรรมทางศาสนา งานเขียนเหล่าน้ีไดส้ะทอ้น
ความคิดของท่านออกมาใน 3 ลกัษณะ คือ กรอบความคิดท่ียดึมัน่ในพุทธศาสนา ความคิดทอ้งถ่ิน
นิยม และการมีแนวคิดท่ีอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของต านานทอ้งถ่ิน14 

                                                  
11 จารุวรรณ ธรรมวตัร, “โลกทศัน์ทางการเมืองจากวรรณกรรมอีสาน,”ปาฐกถาทางวิชาการ

ของสมาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2523. 
12 พรเพ็ญ ฮัน่ตระกูล,“เหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครองแผ่นดินสยาม ค ากลอน

ภาษาไทยอีสาน โดยขนุพรมประศาสน์,” รวมบทความประวติัศาสตร์ ฉบบัท่ี 7  (กมุภาพนัธ์ 2528):65-79. 
13 จารุวรรณ ธรรมวตัร, “ปัญญาชนอีสานกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม ศึกษากรณีขนุพรม

ประศาสตร์”ใน ภูมิปัญญาแห่งอีสาน รวมบทความอีสานคดีศึกษา (มหาสารคาม:มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ มหาสารคาม,2531) 

14 อรรถ นนัทจกัร, “พระอริยานุวตัร: ภาพลกัษณ์ทางประวติัศาสตร์”ใน อริยานุวตัรศึกษา, 
ธญัญา สงัขพนัธานนท,์ บรรณาธิการ (มหาสารคาม: อภิชาตการพิมพ,์ 2536):216-222. 
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บทความเร่ือง “พระอริยานุวตัรกบัประวติัศาสตร์นิพนธ์” ของทวีศิลป์ สืบวฒันะ(2536) 
ไดศึ้กษาถึงงานเขียนของพระอริยานุวตัร ผลการศึกษาพบว่าเป็นงานเขียนประเภทต านานบา้นเมือง 
มีเน้ือหาท่ีพรรณนาถึงการเกิดบา้นเมืองในอีสาน มีลกัษณะการเช่ือมโยงระหว่างโบราณคดีกับ
ต านาน เหตุการณ์ทางพุทธศาสนา และนิทานทอ้งถ่ิน ในการใชห้ลกัฐานนั้นท่านไดเ้นน้หนกัไดใ้ช้
หลักฐานในท้องถ่ินเป็นหลัก เน่ืองจากงานเขียนเป็นประเภทต านาน ฉะนั้ นการใช้ขอ้มูลจาก
ประวติัศาสตร์นิพนธ์ของพระอริยานุวตัรจึงควรมีการตรวจสอบก่อน อยา่งไรก็ดีงานเขียนไดแ้สดง
ใหเ้ห็นถึงความคิด ความปรารถนาของผูเ้ขียน15 

จากขา้งตน้จะเห็นไดว้่าการศึกษาประวติัศาสตร์นิพนธ์อีสานท่ีผ่านมา ไม่ไดใ้ห้ภาพ
พฒันาการของงานเขียนทอ้งถ่ินในช่วง พ.ศ.2475 ถึงทศวรรษท่ี 2520ไดช้ดัเจนเท่าใดนกั ส่วนใหญ่
เป็นการศึกษาผลงานของแต่ละบุคคล โดยมิไดว้ิเคราะห์เช่ือมโยงเพื่อใหเ้ห็นถึงลกัษณะร่วมของงาน
เขียน ทั้งในเร่ืองแนวการเขียน เน้ือหา และความคิดของคนทอ้งถ่ินท่ีปรากฏอยูใ่นนั้น ดงันั้นจึงควร
มีการศึกษาอย่างลุ่มลึก เพื่อให้เขา้ใจลกัาษณะโดยทัว่ไปของงานเขียนพื้นเมืองอีสานในช่วงเวลาน้ี
ยิง่ข้ึน 
  
3.ควำมมุ่งหมำย และวตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1) เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างบริบททางสังคมท่ีมีต่อพฒันาการการบันทึก
ประวติัศาสตร์ของคนทอ้งถ่ินอีสานในช่วง พ.ศ.2475 ถึงส้ินทศวรรษท่ี 2520 

2) เพื่อศึกษาแนวการเขียน และเน้ือหาของงานเขียนประวติัศาสตร์ของคนทอ้งถ่ิน 
ในช่วง พ.ศ.2475 ถึงส้ินทศวรรษท่ี 2520 

3)เพื่อวิเคราะห์ถึงการรับรู้ของคนอีสานท่ีมีต่อทอ้งถ่ิน และชนกลุ่มอ่ืนจากงานเขียนทาง
ประวติัศาสตร์ในช่วง พ.ศ.2475 ถึงส้ินทศวรรษท่ี 2520 
 
4.สมมุติฐำนของกำรศึกษำ 

ในช่วงปีพ.ศ.2475 ถึงทศวรรษท่ี 2520 เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมในอีสาน ท่ี
กระตุน้ส านึกของคนในภูมิภาคใหท้ าการบนัทึกทางประวติัศาสตร์ข้ึน คือ บรรยากาศทางการเมือง
ของรัฐประชาชาติ ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 และการพฒันาเศรษฐกิจและ
การเมืองภายในภูมิภาคอีสานนับตั้ งแต่ปีพ.ศ. 2500 เป็นต้นมา โดยปัญญาชนชาวอีสานได้

                                                  
      15  เร่ืองเดียวกนั,223-234 
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ปรับเปล่ียนแบบแผนการบนัทึกประวติัศาสตร์ และเน้ือหาให้สอดคลอ้งกบับริบททางสังคมในแต่
ละช่วงเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบความรู้และอ านาจของรัฐไทย ทั้งน้ีเพื่อเป็นการต่อรอง และ
สร้างความหมายให้กับ“ความเป็นอีสาน”ในพื้นท่ีประวติัศาสตร์ชาติไทย นอกจากงานเขียน
ประวติัศาสตร์อีสานไดเ้สนอขอ้มูลของอดีตแลว้ ยงัไดส้ะทอ้นให้เห็นถึง“ตวัตน”ของทอ้งถ่ิน และ
ความรู้นึกคิดท่ีมีต่อชนกลุ่มอ่ืนดว้ย 
 
5.ขอบเขตในกำรศึกษำ 

ขอบเขตทางดา้นเอกสาร คือ ศึกษางานเขียนทางประวติัศาสตร์ของปัญญาชนทอ้งถ่ิน
อีสานเท่านั้น ทั้ งในรูปแบบ“พื้น” “พงศาวดาร”ท่ีมีมาแต่เดิม และงานเขียนประวติัศาสตร์แบบ
สมยัใหม่ ในช่วงปีพ.ศ.2475 ถึงทศวรรษท่ี 2520 ซ่ึงสามารถจดัหมวดหมู่อยา่งคราวๆได ้2 ประเภท 
ได้แก่ 1) งานเขียนประวัติศาสตร์ดั้ งเดิมในรูปของ“พื้น”และ“พงศาวดาร” 2)งานเขียนทาง
ประวติัศาสตร์แบบสมยัใหม่ และเน่ืองจากปริมาณงานเขียนมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก มีเน้ือหาและมีแนว
การเขียนท่ีแตกต่างกนัออกไป ฉะนั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงเลือกงานเขียนบางช้ินท่ีสามารถเป็น
ตวัแทนผลงานช้ินอ่ืนๆเป็นเอกสารหลกั และใชง้านเขียนอ่ืนมาศึกษาประกอบ 

ขอบเขตทางดา้นพื้นท่ีการศึกษา วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีศึกษาเฉพาะงานเขียนงานเขียนทาง
ประวติัศาสตร์ของคนทอ้งถ่ินภาคอีสาน ในทอ้งท่ี 20 จงัหวดัไดแ้ก่ จงัหวดันครราชสีมา บุรีรัมย ์
สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ ขอนแก่น 
กาฬสินธ์ุ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองบวัล าภู เลย หนองคาย และบึงกาฬ 

ขอบเขตทางดา้นระยะเวลา ศึกษาในช่วง พ.ศ.2475 ถึงทศวรรษท่ี2520 เน่ืองจากเป็น
ช่วงเวลาแห่งการปรับเปล่ียน คล่ีคลายของประวติัศาสตร์นิพนธ์อีสาน จากงานเขียนแบบดั้งเดิมสู่
งานเขียนประวติัศาสตร์สมยัใหม่ ซ่ึงสัมพนัธ์กบับริบททางการเมืองท่ี“อีสาน”ถูกผนวกเขา้เป็นส่วน
หน่ึงของรัฐชาติไทยสมยัใหม่อยา่งสมบูรณ์ 
 
6.วธีิกำรศึกษำ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาดว้ยวิธีการทางประวติัศาสตร์ โดยไดท้ าส ารวจ และ
รวบรวมงานเขียนทางของคนในทอ้งถ่ินอีสาน จากแหล่งสารสนเทศต่างๆ น ามาจดัหมวดหมู่ และ
ท าการคดัเลือกงานเขียนท่ีสามารถเป็นตวัแทนผลงานช้ินอ่ืนเพื่อใชเ้ป็นเอกสารหลกัในการศึกษา 
จากนั้นน าเอาเอกสารหลกัมาวิเคราะห์แนวการเขียน เน้ือหา และศึกษาความคิด โลกทศัน์ท่ีมีต่ออดีต
ของคนอีสานท่ีปรากฏในงานเขียน โดยท าการวิเคราะห์เช่ือมโยงกบัขอ้มูลจากเอกสารชั้นตน้ งาน
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เขียนช้ินอ่ืนๆ เอกสารชั้นรอง และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์บุคคลในทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเขียน
ท่ีใชใ้นการศึกษา ท าการเรียบเรียงและน าเสนอวิทยานิพนธ์ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

 
7.แหล่งข้อมูล 

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัท่าพระ และพระราชวงัสนามจนัทร์ 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ส านกัวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ส านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
ส านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
โครงการจดัตั้งหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

                       ศูนยศึ์กษาเอกสารใบลาน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 ส านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ส านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 

8.ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1)มีความเขา้ใจในพฒันาการของการบนัทึกประวติัศาสตร์ของคนทอ้งถ่ินอีสานในช่วง 

พ.ศ.2475 ถึงทศวรรษท่ี 2520 
2)สามารถจดัหมวดหมู่งานเขียนทางประวติัศาสตร์ วิเคราะห์แนวการเขียน และเน้ือหา

เพื่อใชใ้นการศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินอีสานต่อไปในอนาคต 
3)มีความเขา้ใจถึงการรับรู้อดีตของคนอีสานท่ีมีต่อทอ้งถ่ิน และชนกลุ่มอ่ืนท่ีปรากฏใน

งานเขียนประวติัศาสตร์พื้นเมือง ซ่ึงน ามาสู่การเขา้ใจใน“ตวัตน”ของคนอีสานในช่วงเวลาน้ีไดดี้
ยิง่ข้ึน
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บทที่ 2 

สภาพทัว่ไป พฒันาการทางประวตัิศาสตร์กบัประวัติศาสตร์นิพนธ์อสีาน 
ตั้งแต่แรกเร่ิมถึงปีพ.ศ.2475 

 
 

                      งานศึกษาประวัติศาสตร์ น้ี มีความมุ่งหมายส าคัญอยู่ ท่ีการศึกษางานเ ขียน
ประวติัศาสตร์อีสานหลงัปี พ.ศ.2475 เป็นตน้ไป เพื่อน าไปสู่การเขา้ใจถึงการก่อรูปของงานเขียนใน
ช่วงเวลานั้น เราจ าเป็นตอ้งทบทวนถึงพฒันาการของงานเขียนท่ีมีมาก่อนหน้า ทั้ งในเร่ืองของ
ประเพณีการจดบนัทึกแบบดั้งเดิมของกลุ่มชนอีสาน และกระบวนการปรับเปล่ียน คล่ีคลายจนมา
เป็นแบบท่ีปรากฏอยู่ในปี พ.ศ.2475 ซ่ึงตอ้งพิจารณาร่วมกบัพฒันาการของสังคมอีสานท่ีสืบเน่ือง
มาอย่างยาวนาน ดงันั้นในบทท่ี 2 ของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจึงไดน้ าเสนอใน 2 ประเด็นคือ 1)สภาพ
ทัว่ไปของภูมิภาคอีสาน นบัตั้งแต่สภาพภูมิศาสตร์ ท าเล ท่ีตั้ง และทรัพยากร อนัเป็นปัจจยัในการ
ก าหนดอตัลกัษณ์ทางสังคมของกลุ่มคนในภาคอีสานใหแ้ตกต่างจากคนในภูมิภาคอ่ืน รวมถึงแบบ
แผนการบนัทึกประวติัศาสตร์อันเป็นลกัษณะเฉพาะของภูมิภาคน้ี 2) กล่าวถึง พฒันาการทาง
ประวติัศาสตร์กับประวติัศาสตร์นิพนธ์อีสานนับตั้ งแรกเร่ิมถึงปี พ.ศ.2475 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 
ช่วงเวลา คือ  ช่วงแรก ในสมยัจารีตมีแบบแผนการเขียนเป็น“พื้น”ต านานของราชอาณาจกัรลา้นชา้ง 
อนัเป็นผลมาจากความสมัพนัธ์ทางดา้นเช้ือชาติ ภาษา และวฒันธรรมของชนในอีสานท่ีมีมาร่วมกบั
ลาวนบัตั้งแต่แรกตั้งชุมชน ช่วงท่ีสอง ในสมยัปฎิรูปมณฑลเทศาภิบาลในปี พ.ศ.2436 ถึงปีพ.ศ.
2475 เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบของประวติัศาสตร์นิพนธ์ อนัเป็นผลมาจากการการด าเนิน
นโยบายของรัฐไทยในการผนวกอีสานเขา้มารวมไว ้ซ่ึงไดมี้การปลูกฝัง“ความเป็นไทย”ผ่านการ
จดัการพื้นท่ีปกครอง ขนบธรรมเนียมประเพณี และการจดัศึกษาท่ีไดถ่้ายทอด“ความรู้”ทางดา้น
ภาษา วฒันธรรม และความรู้ใน“พงศาวดารไทย”ให้กบัคนพื้นเมือง ท าใหก้ารเขียนประวติัศาสตร์
ของสงัคมอีสานเปล่ียนจาก“พื้น”ต านานของราชอาณาจกัรลา้นชา้งท่ีมีมาแต่เดิม เป็น“พงศาวดาร”ท่ี
อธิบายเร่ืองราวของทอ้งถ่ินภายใตก้รอบของประวติัศาสตร์แห่งชาติ ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 

 
1.สภาพทัว่ไปของภูมิภาคอสีานทีส่่งผลต่อพฒันาการทางประวตัิศาสตร์อสีาน 

 
 ....นอกจากมีภูผาสูงชนัออ้มรอบในป้อมปราการทุกดา้นช่วยป้องกนัการรุกรานของ 

         ชาติต่างๆอยา่งวิเศษแลว้ ภูผาเหล่านั้นยงัท าใหดิ้นด าน ้ าชุ่มดว้ย ทั้งยงัมีไมน้านาชนิดอาศยั 
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        ไวใ้ชโ้ดยท่ีบ่ตอ้งไดไ้ปซอกเอาจากท่ีอ่ืน...ป่าไมล้ าดั้วใหญ่ดกหนาท่ีเกิดข้ึนตามตีนพกู็ออ้ม 
        รอบราชอาณาจกัรน้ีเช่นกนั เซ่ิงเบ่ิงแลว้เป็นเสมือนร้ัวธรรมชาติมหิมาหนา้ตระการตา1 
        
                    ถอ้ยค าขา้งตน้ปรากฏในงานเขียนเร่ือง“ประเทศลาวในซุมปี ค.ศ.1640” ของบาทหลวง
มาลินี กล่าวถึงสภาพธรรมชาติของอาณาจกัรลา้นชา้งโดยทัว่ไป ซ่ึงหมายรวมถึงดินแดนอีสานท่ีใน
คร้ังนั้นยงัคงเป็นส่วนหน่ึงกบัราชอาณาจกัรลา้นชา้ง  ขอ้ความน้ีไดใ้หภ้าพของภูมิศาสตร์อีสานและ
ลาวไม่ต่างกบัความเป็นจริงในปัจจุบนัเท่าใดนกั กล่าวคือ ดินแดนลาวมีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา
ท่ีวางตวัทอดยาวจากทิศเหนือสู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงเป็นเส้นแบ่งเขตแดนกับประเทศ
เวียดนาม  ส่วนอีสานมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบแอ่งกระทะท่ีตั้ งอยู่ท่ามกลางวงลอ้มของ
เทือกเขาเกือบทุกด้าน ได้แก่ เทือกเขาเพชรบูรณ์อยู่ทางทิศตะวนัตกเป็นพรมแดนกั้นออกจาก
ภาคเหนือ ถดัลงมาเป็นเทือกเขาดงพญาเยน็ท่ีกั้นออกจากภาคกลาง ในส่วนทางดา้นทิศใตมี้เทือกเขา
สันก าแพงกั้นอีสานกบัภาคตะวนัออกใหแ้ยกออกจากกนั และต่อดว้ยเทือกเขาพนมดงรักท่ีเป็นสัน
ปันแดนกบัประเทศกมัพชูา การมีเทือกเขาลอ้มรอบท าใหอี้สานถูกแบ่งแยกออกจากส่วนอ่ืนของรัฐ
ไทย แต่สามารถติดต่อกบัดินแดนลาวไดอ้ย่างสะดวก โดยมีแม่น ้ าโขงท่ีไหลโอบลอ้มจากทางดา้น
ทิศเหนือสู่ทางดา้นทิศตะวนัออก เป็นจุดเช่ือมใหอี้สานกบัลาวเป็นผนืแผน่ดินเดียวกนั ท าใหผู้ค้นทั้ง
สองฟากฝ่ังน ้ ามีสายสัมพนัธ์ทั้งทางเช้ือชาติและวฒันธรรมร่วมกนั แต่ในขณะเดียวกนัแม่น ้ าโขงยงั
เป็นเสน้กั้นระหวา่งลาวกบัไทยดว้ย  
                     ส าหรับภายในภูมิภาคมีแม่น ้ าสายส าคญั คือ แม่น ้ ามูล และแม่น ้ าชีท่ีไหลตัดผ่าน
ตอนกลางของภาค โดยมีตน้ก าเนิดจากเขตเทือกเขาทางทิศตะวนัตก แลว้ไหลไปทางทิศตะวนัออก
ลงสู่แม่น ้ าโขง ในส่วนทางตอนบนมีแม่น ้ าสงครามท่ีมีตน้น ้ าอยูท่ี่เทือกเขาภูพานในแถบตอนกลาง
ของภาค แลว้ไหลไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือลงสู่แม่น ้าโขงเช่นเดียวกนั ในเขตลุ่มน ้าเหล่าน้ีเตม็
ไปดว้ยกุด หนอง ห้วย กระจายอยูท่ ัว่ไปสลบักบัท่ีราบ เนินดิน และป่าไม ้ดว้ยลกัษณะภูมิประเทศ
เช่นน้ีส่งผลต่อการตั้งถ่ินฐานของคนในอีสานให้รวมอยู่กนัเป็นชุมชนตามแหล่งน ้ า หรือแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ท าให้ส านึกของผูค้นภายในกลุ่มของตนมีความผูกพนักนัอย่างเหนียว
แน่น โดยมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกบัฐานทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชน ดงัจะเห็นไดจ้ากการขนานนาม
ช่ือบา้นนามเมืองของคนอีสานท่ีตั้งข้ึนตามช่ือแหล่งทรัพยากร หรือลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดดเด่นอยู่
ในทอ้งถ่ินนั้น เช่น เมืองหนองบวัลุ่มภู(หนองบวัล าภู) หมายถึง เมืองท่ีตั้งอยูก่ลางหุบเขาท่ีมีบึงบวั
                                                  

1 มาลินี อา้งถึงใน จารุวรรณ ธรรมวตัร,“สถานภาพการศึกษาประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุลาว  
หมู่เฮา: ผูอ่ื้น: ใจบา้น: ใจเมือง” ใน วิถีทรรศน์ลาวในชุมชนสองฝ่ังโขง (อุบลราชธานี:โรงพิมพศิ์ริธรรม
ออฟเซ็ท, 2541), 208. 
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ขนาดใหญ่ หรือบา้นลาดกุดยางใหญ่(เมืองมหาสารคาม) คือ ชุมชนท่ีตั้งอยู่บริเวณหนองน ้ าท่ีมีตน้
ยางใหญ่ข้ึนอยู่2 
      อย่างไรก็ตามแมภ้าคอีสานจะมีแม่น ้ าสายส าคญัๆ แต่ภูมิภาคแห่งน้ีก็ยงัประสบปัญหา
เร่ืองน ้ าอยู่เสมอทั้ งน ้ าท่วมและฝนแลง้ ท่ีเป็นเช่นนั้นเน่ืองจากขอ้จ ากัดบางประการของสภาพ
ภูมิศาสตร์อีสาน โดยเฉพาะลกัษณะทางกายภาพของแม่น ้ าสายส าคญั คือ แม่น ้ าชีและแม่น ้ ามูลท่ีมี
ทิศทางการไหลจากแนวเทือกเขาทางด้านทิศตะวนัตกสู่แม่น ้ าโขงในทางทิศตะวนัออก ซ่ึงเป็น
แนวขนานกบัพายดีุเปรสชัน่ เม่ือฝนดีเปรสชัน่ตกจึงตกทั้งลุ่มน ้า ประกอบกบัโครงสร้างของแผน่ดิน
ไม่อุม้น ้ าและชั้นล่างเป็นหินดินดานท่ีน ้ าซึมไม่ได ้ท าให้น ้ าหลากลงมาในล าน ้ าต่างๆอย่างรวดเร็ว 
ก่อใหเ้กิดน ้าท่วมฉบัพลนัในบริเวณริมฝ่ังแม่น ้าสายใหญ่ แต่เม่ือฝนขาดช่วงเป็นเวลานานกท็ าใหเ้กิด
การขาดแคลนน ้าในช่วงขาดฝนและฤดูแลง้  

    นอกจากปัญหาเร่ืองน ้ าแลว้ ในภาคอีสานยงัประสบกบัปัญหาเร่ืองคุณภาพของดินอีก
ดว้ย โดยคุณภาพของดินโดยทัว่ไปในภาคอีสานมีความอุดมสมบูรณ์ต ่าเป็นดิน หิน ทราย และดิน
แดง ซ่ึงเก็บความชุ่มช้ืนไดน้อ้ยไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก นอกนั้นแลว้ดินในภาคอีสานยงัเค็ม
กวา่ทุกๆภาค ทั้งน้ีเพราะในพื้นท่ีภาคอีสานเคยเป็นทะเลมาก่อน ใตพ้ื้นดินจึงมีเกลือหินแทรกอยูเ่ป็น
จ านวนมาก3 ทั้งปัญหาเร่ืองน ้ าและคุณภาพของดินท่ีเกิดข้ึน ท าให้การเพาะปลูกของประชาชนใน
ภูมิภาคน้ีไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร ซ่ึงสะทอ้นออกมารายงานของพระราชนุกลู อุปราชภาคอีสานในปีพ.ศ.
2465 ท่ีไดเ้สนอใหรั้ฐบาลแกไ้ขปัญหาน้ี ความวา่ 

 
...ดว้ยทอ้งท่ีภาคอีสานเท่าท่ีขา้พเจา้ไดเ้ห็นและไดเ้คยสงัเกตมาแลว้ ความตอ้งการท่ี 

เปนหลกัส าคญัมีอยู ่2 ประการคือ น ้าอยา่ง1 ทางอยา่ง1 ถา้จดับ ารุงใน 2 อยา่งน้ีใหดี้ข้ึนได ้
เพียงไรกจ็ะน ามาซ่ึงความจ าเริญมีการเพาะปลูกและการผสมสตัวเ์ปนตน้ยิง่ข้ึนเพียงนั้น... 
ในเร่ืองน ้า นอกจากท่ีอุบลแลว้นบัวา่กนัดารมาก แมข้ดุบ่อกไ็ม่ใคร่ไดน้ ้ าหรือไดน้ ้ าท่ีไม่ 
บริสุทธ์ิมีรสเคม็กร่อยเสียเป็นพื้น จกัตอ้งคิดปิดท าน ากั้นน ้ าในท่ีลุ่มลาดหว้ยหนองคลองเขิน   

                                                  
2 การตั้งช่ือบา้นนามเมือง และการขนามนามช่ือสถานท่ีส าคญัในอีสาน สามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมใน ธญัญา สังขพนัธานนท,์ “บทสรุปโครงการวิจยัเร่ือง การศึกษาสถานท่ีส าคญัของทอ้งถ่ินในลุ่ม
น ้ าชีโดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั,” ใน เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ :ชุดโครงการวิจัย
ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินภาคอีสาน ประวติัศาสตร์การขยายตวัชุมชนลุ่มน ้ าชี,ทวีศิลป์ สืบวฒันะ,บรรณาธิการ
(มหาสารคาม:มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,2546),146-180. 

3ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ประสิทธ์ิ คุณุรักษ์,ภูมิศาสตร์กายภาพภาคอีสาน(ขอนแก่น:
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2530). 
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ใหข้งัน ้ าไวใ้ชไ้ดต้ลอดปี ยิง่ไดม้ากแห่งเพียงไรกย็ิง่เปนการดี4 
  

     ดว้ยปัญหาในเร่ืองการเพาะปลูกดงักล่าว ส่งผลใหเ้กิดเคล่ือนยา้ยแรงงานของชาวอีสาน
ให้ไปท างานยงัต่างภูมิภาคอยู่เสมอ แต่ในอีกดา้นหน่ึงดว้ยขอ้จ ากดัของสภาพภูมิศาสตร์เช่นน้ี ได้
น ามาสู่การพึ่งพาช่วยเหลือเก้ือกูลกนัโดยคนอีสานมีประเพณีในการ“เอาแฮง”(เอาแรง) ท าการผลิต
ร่วมกนั ทั้งการท านา หาของป่า ล่าสัตว ์รวมถึงการท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆเช่น ขดุลอกหนองน ้ า 
สร้างวดั ท าบุญตามประเพณี  ดงัปรากฏในบนัทึกการตรวจราชการในมณฑลอีสานและมณฑลอุดร
ของสมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ในปี พ.ศ.2449 ความวา่ 

 
                    ...ถึงฤดูท านากช่็วยกนัท าทั้งชายหญิง เดก็และผูใ้หญ่ ส้ินฤดูท านา ผูช้ายไปเท่ียวหา 
        ของขาผูห้ญิงอยูบ่า้นเล้ียงไหมและทอผา้ท าเคร่ืองนุ่งห่ม เศษอาหารท่ีเหลือใชเ้ล้ียงไก่และ 
        สุกรไวข้าย5 

  
        นอกจากน้ีในบางกรณีหากเกิดขาดแคลนขา้วของ หรือส่ิงจ าเป็นในการด ารงชีวิต คน

อีสานได้ให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลกัน บนพื้นฐานของความสัมพนัธ์ในระบบเครือญาติ และ
วฒันธรรม  ดงัปรากฏในรายงานการตรวจราชการในสมยัรัชกาลท่ี 6 ซ่ึงกล่าวถึง การแลกเปล่ียน
ผลผลิตของคนในชุมชนในภาวะท่ีเกิด“อึดขา้ว อึดน ้า”(อดขา้ว อดน ้า) ความวา่ 

 
      ...ราษฎรซ่ึงอยูต่ามชายเขตร์ท่ีท านาไดน้อ้ยไดจ้ดัหาของป่าเช่นใต ้ชนั น ้ ามนั แลหวาย 
มาแลกเปล่ียนเขา้เปลือกเขา้สารจากผูท่ี้มีเขา้อยูเ่สมอ ถา้ผูท่ี้มีเขา้ไม่จ าหน่ายเขา้ออกนอก 

                 
 
 

                                                  
4 “เร่ืองรายงานอุปราชภาคอิสาณคิดจดัการบ ารุงทางน ้ า,ทางบกในทอ้งท่ีภาคอีสาน,” 18 

กนัยายน 2465, เอกสารรัชกาลท่ี 6 กระทรวงมหาดไทย,ร.6/14,ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, อา้งถึงใน 
ดารารัตน ์เมตตาริกานนท,์ “การรวมกลุ่มทางการเมืองของ “ส.ส.อีสาน” พ.ศ.2476-2494”,18. 

5 สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, “บนัทึกการตรวจราชการในมณฑลอีสานและมณฑล
อุดร”, อา้งถึงใน สุริยา สมุทคุปต์ิ และคณะ,จากยอดห้วยถึงบุญบึง:สิทธิอ านาจและระบบการจดัการ
ทรัพยากรพื้นบา้นของชุมชนชาวนาลุ่มน ้ าชี (นครราชสีมา:โครงการจดัตั้งพิพิธภณัฑท์างมานุษยวิทยาของ
อีสาน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี นครราชสีมา,2536),115. 
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             เมืองแลว้กพ็อท่ีจะแลกเปล่ียนกนัไปได้6   
 
                      การพึ่งพาอาศยักนัเช่นน้ีไดถ้กัทอความสัมพนัธ์ของผูค้นในหมู่เครือญาติ ชุมชน และ
ระหว่างชุมชนเขา้ไวด้้วยกัน ก่อให้เกิดส านึกในความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันของผูค้นภายใน
ภูมิภาคค่อนขา้งสูง ซ่ึงไดส่้งผลต่อพฒันาการของอตัลกัษณ์ทางการเมืองของคนอีสานให้ยึดโยงอยู่
กบัความคิดภูมิภาคนิยม โดยเฉพาะเม่ือผนวกกบัประเด็นเร่ืองในเร่ืองเช้ือชาติดว้ยแลว้ ส านึกใน
ความเป็นตวัตนของผูค้นในภูมิภาคแห่งน้ียิง่ถูกขบัเนน้ใหเ้ขม้ขน้ข้ึนกวา่เดิม 
                     เป็นท่ีทราบกนัดีว่า ชนส่วนใหญ่ในอีสานเป็นกลุ่มวฒันธรรมไท-ลาว(Tai-lao) ท่ีมี
ภาษา จารีต ประเพณีตามแบบวฒันธรรม“ลาว”ท่ีมีศูนยอ์  านาจอยูท่างฝ่ังซา้ยแม่น ้ าโขง เม่ือพิจารณา
ลงไปแลว้พบว่า ชนกลุ่มน้ีสามารถจ าแนกเป็นกลุ่มย่อยท่ีมีภาษาและจารีตเฉพาะกลุ่มได ้5 กลุ่มคือ 
ลาว ไทยอ้ ไทโยย้ ผูไ้ท ไทแสก มีการกระจายตวัตั้งภูมิล าเนาอยูท่ ัว่ทั้งภูมิภาค นบัตั้งแต่หนองคาย 
อุดรธานี สกลนคร นครพนม กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม ขอนแก่น ชยัภูมิ ร้อยเอด็ ยโสธร อุบลราชธานี 
เลย มุกดาหาร ศรีษะเกษ(บางส่วน) สุรินทร์(รัตนบุรี) นครราชสีมา(บวัใหญ่,สูงเนิน,ปักธงชยั)และ
บุรีรัมย(์พุทไธสง) นอกจากน้ียงัมีชนกลุ่มอ่ืนท่ีอาศยัอยูป่ะปนร่วมกบัลาวคนพื้นเมือง คือ ชนกลุ่ม
วฒันธรรมมอญ-เขมร(Mon-Khmer) ไดแ้ก่ กะโส้ กะเลิง ข่าในแถบเทือกเขาภูพานในเขตจงัหวดั
สกลนคร นครพพนม  กลุ่มชนบรูในแถบจงัหวดัอุบลราชธานีและมุกดาหาร กลุ่มชาติพนัธ์ุกวย 
เขมรในเขตตอนล่างของภาค บริเวณจงัหวดัศรีษะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย ์นอกจากน้ียงัมีกลุ่มชาว
โคราชในจงัหวดันครราชสีมาท่ีเกิดจากการผสมผสานทางวฒันธรรมระหว่างลาว เขมร และไทย
ภาคกลางอีกดว้ย7   
                      จะเห็นไดว้่า อีสานมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ แต่ความต่างท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่ม
ชนแยกยอ่ยเหล่าน้ีไดถู้กหลอมรวมเขา้ดว้ยกนัดว้ยวฒันธรรมลาวทั้งทางดา้นภาษา ประเพณี ความ
เช่ือ ซ่ึงคนทุกกลุ่มไดรั้บเขา้มาปรับเป็นแบบแผนหลกัในการด ารงชีวิตร่วมกนั เป็นท่ีแน่นอนว่า
“ความเป็นลาว”ของคนในอีสานถูกแบ่งแยกออกจาก“คนไทย”ในท่ีราบลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาและคน
ในภูมิภาคอ่ืนอยา่งชดัเจน แต่ในขณะเดียวกนักมิ็ไดห้มายถึงการเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัดินแดนทาง
ทางฝ่ังซ้ายแม่น ้ าโขงเลยเสียทีเดียว เพราะการท่ีอีสานเป็นดินแดนท่ีถูกแยกออกมาอย่างโดดเด่ียว
                                                  

6 “ราชปลดัทูลฉลองกราบทูลพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมขนุสมมตออมรพนัธ์ุ,”14 มกราคม ร.ศ.
129, เอกสารรัชกาลท่ี 6 กระทรวงมหาดไทย,ร.6/14, ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ อา้งถึงใน ดารารัตน ์
เมตตาริกานนท,์ “การรวมกลุ่มทางการเมืองของ “ส.ส.อีสาน” พ.ศ.2476-2494”,18.  

7 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ปรีชา อุยตระกูล,“กลุ่มชาติพนัธ์ในนครราชสีมา” ใน วฒันธรรม
พื้นบา้นนครราชสีมา(นครราชสีมา:โคราชออฟเซ็ทการพิมพ,์2530), 32-36. 
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จากลาวและรัฐไทย ดว้ยปัจจยัทางภูมิศาสตร์การเมืองไดห้ล่อหลอมอตัลกัษณ์ทางสังคมของ“คน
อีสาน”ใหมี้“ตวัตน”เป็นแบบเฉพาะของตนเอง ซ่ึงใชใ้นการ“ต่อรอง”กบัอ านาจรัฐท่ีอยูข่นาบขา้งใน
แต่ละช่วงเวลา รวมถึงการบนัทึกประวติัศาสตร์ ซ่ึงในช่วงแรกอีสานไดรั้บเอาการบนัทึกแบบ“พื้น”
ตามแบบวฒันธรรมลาวเขา้มา แต่เม่ือเขา้มาอยู่ภายใตอ้  านาจรัฐไทยไดมี้การปรับ“พื้น”ให้เขา้กบั 
“พงศาวดาร”โดยวางอยูบ่นพื้นฐานของส านึกทอ้งถ่ิน ดงัจะเห็นไดจ้ากการเขียนประวติับา้นต านาน
เมืองต่างๆในเวลาต่อมา เช่น “พื้นเมืองอุบล”งานเขียนพื้นเมืองในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 ซ่ึงมี
แบบแผนการบนัทึกเป็น“พื้น” แต่เป็นเร่ืองราวของความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่าง“เมืองอุบล”กบั
รัฐไทย เช่นเดียวกบั“ต านานพงศาวดารเมืองสกลนคร” ซ่ึงมีแบบแผนการบนัทึกแบบ“พื้น”และ 
“พงศาวดาร”คละเคลา้กนั โดยบอกเล่าเร่ืองราวของ“เมืองสกลนคร”ภายใตบ้ริบทของอ านาจรัฐไทย 

 
2.พฒันาการทางประวตัิศาสตร์กบัประวัตศิาสตร์นิพนธ์อสีาน ก่อนปีพ.ศ.2475 
                      ความเป็นมาของประวติัศาสตร์อีสานในช่วงก่อนปี พ.ศ.2475 เป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งมี
การอธิบาย เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการเร่ิมตน้ในการก่อตวัของชุมชน วฒันธรรม และความรู้สึกนึก
คิดของผูค้นภายในภูมิภาค ซ่ึงกระบวนการน้ีไดถู้กด าเนินควบคู่ไปกบัการเขียนประวติัศาสตร์ของ
คนพื้นเมือง อันเป็นแบบแผน“ความทรงจ าร่วม”ของสังคมด้วย ในท่ีน้ีต้องการน าเสนอถึง 
พฒันาการงานเขียนทางประวติัศาสตร์ของสังคมอีสานก่อนปี พ.ศ.2475 เพื่อวิเคราะห์ถึงลกัษณะ
โดยทัว่ไปว่าเป็นอยา่งไร และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงส านึกในเร่ืองตวัตนของคนทอ้งถ่ินในยคุสมยัน้ีใน
เร่ืองใดบา้ง โดยอธิบายใน 3 ประเด็นคือ  ประเดน็แรก  ในสมยัจารีตลา้นชา้งท่ีอีสานกบัลาวมีความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันทั้ งทางการเมืองและวฒันธรรม ท าให้คนอีสานรับเอาขนบการบนัทึก
ประวติัศาสตร์แบบ“พื้น”ของราชอาณาจกัรลา้นชา้งเขา้มา ประเดน็ท่ีสอง ในช่วงเวลาแห่งการปฎิรูป
มณฑลเทศาภิบาลผนวกอีสานเขา้กบัรัฐไทยในปี พ.ศ.2436 ถึงพ.ศ.2475 ซ่ึงไดมี้การปรับเปล่ียน
แบบแผนการบนัทึกเป็น“พงศาวดาร”ตามแบบราชส านักกรุงเทพฯ  และในส่วน ประเด็นท่ีสาม 
น าเสนอถึงส านึกในความเป็น“ตวัตน”ของคนอีสานก่อนปี พ.ศ.2475 ท่ีสะทอ้นออกมาจากงานเขียน
ประวติัศาสตร์พื้นเมือง  

 
     2.1พฒันาการทางประวตัิศาสตร์กบัประวตัิศาสตร์นิพนธ์อสีานสมยัจารีตล้านช้าง 

(ตั้งแต่แรกเร่ิมถึง พ.ศ.2436)  
                       การขยายอ านาจของรัฐลาวเขา้มาในภาคอีสานน ามาสู่การอพยพเคล่ือนยา้ยของชาว
ลาวเขา้มาตั้งถ่ินฐานในภูมิภาคแห่งน้ี  และไดน้ าเอาภาษา คติความเช่ือ ธรรมเนียมประเพณีเขา้มา
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เผยแพร่ จนเกิด“ความเป็นลาว”ร่วมกนัของผูค้นทั้งภูมิภาค ซ่ึงรวมถึงการรับเอาจารีตการบนัทึก
ประวติัศาสตร์แบบ“พื้น”จากราชอาณาจกัรลา้นชา้งดว้ย 

        2.1.1พฒันาการทางประวัติศาสตร์ของสังคมอสีานสมัยจารีต 
       ก่อนท่ีอาณาจักรลา้นช้างได้เขา้มามีบทบาทในบริเวณน้ี  ภูมิภาคอีสานได้ปรากฏ

ร่องรอยการตั้ งถ่ินฐานของมนุษย์มาตั้ งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์เม่ือประมาณ3,000-2,500 ปี
มาแลว้ และไดมี้พฒันาการสืบเน่ืองมาถึงสมยัยคุตน้ประวติัศาสตร์ โดยไดรั้บวฒันธรรมพทุธศาสนา
เถรวาทจากรัฐทวารวดี(ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-16) และวฒันธรรมลทัธิพรามณ์-ฮินดู พุทธมหายาน
จากอาณาจกัรเขมรเมืองพระนคร (ราวพุทธศตวรรษท่ี 16-18) ตามล าดบั ดงันั้นจะเห็นไดว้่าบริเวณ
ลุ่มแม่น ้ าชี-มูลทางตอนกลางของภาคมีการพบชุมชนโบราณหลายแห่งกระจายอยูท่ ัว่ไป เป็นตน้ว่า 
เมืองเสมา จงัหวดันครราชสีมา เมืองฟ้าแดดสงยาง จงัหวดักาฬสินธ์ุ  เมืองนครจ าปาศรี จงัหวดั
มหาสารคาม  เมืองเตย จงัหวดัยโสธร การพบเศษซากแห่งความรุ่งเรืองเหล่าน้ี ท าใหน้กัวิชาการบาง
ท่านไดน้ าเสนอวา่ บา้นเมืองแถบน้ีเป็นตน้ก าเนิดวงศก์ษตัริยข์องอาณาจกัรเจนละท่ีเรืองอ านาจแถบ
ลุ่มน ้ าโขงในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12-14 และเม่ือเขา้สู่พุทธศตวรรษท่ี 16 ไดมี้ความสัมพนัธ์อย่าง
แนบแน่นกบัราชวงศแ์ห่งเมืองพระนคร8   

ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 กลุ่มชนลาวไดส้ถาปนาอาณาจกัรลา้นช้างข้ึน โดยมี
ศูนย์กลางอยู่ท่ีนครหลวงพระบาง บริเวณซ้ายของแม่น ้ าโขง ภายหลังจากพระเจ้าฟ้างุ้มข้ึน
ครองราชยใ์นปี พ.ศ.1812 พระองคไ์ดก้รีฑาทพัเขา้ตีหวัเมืองในอีสาน อนัมีเมืองร้อยเอด็ เมืองสะพงั
ส่ีแจ เมืองโพนผิงแดด เมืองพระศาสตร์ เมืองพระสะเขียน เมืองพระลิง เมืองพระงาม เมืองพระ
นารายณ์ เมืองพระนาเทียน เมืองเซซะมาด 9  เม่ือฝ่ายลาวไดรั้บชยัชนะพระเจา้ฟ้างุม้ไดโ้ปรดฯให้
ยา้ยครัวลาวเขา้มาอยูใ่นหวัเมืองอีสาน คือ เมืองหนองหานนอ้ย (อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี) 
หนองหานหลวง (อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร) ภูวานเถา้วานปาว (จงัหวดักาฬสินธ์ุ) และเมืองซา้ย 

                                                  
8 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ศรีศกัร วลัลิโภดม, แอ่งอารยธรรมอีสาน, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: 

มติชน,2546) ; ธิดา สาระยา. รัฐโบราณในภาคพื้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้: ก าเนิด และพฒันาการ
(กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพเ์มืองโบราณ.2537).  

9 เมืองเหล่าน้ีอยูใ่นบริเวณลุ่มน ้ าชี-มูล โดยเมืองสะพงัส่ีแจอยูใ่นเขตอ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดั
ร้อยเอ็ด เมืองโพนพึ่งแดด คือ เมืองฟ้าแดดสงยางในเขตอ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธุ์ ส่วนเมืองพระ
ศาสตร์ พระสะเขียน เมืองพระลิง เมืองพระงาม เมืองพระนารายณ์ เมืองเซขะมาด อยู่ในเขตจังหวดั
ศรีษะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย ์
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(อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย)10 นบัไดว้่าการอพยพเขา้มาในอีสานคร้ังแรกของกลุ่มคนลาว ซ่ึงต่อมา
ไดเ้ขา้ครอบง าทางอ านาจการเมือง และวฒันธรรมเหนือชนกลุ่มอ่ืน จนในท่ีสุด“ความเป็นลาว”ได้
กลายเป็นอตัลกัษณ์ของชนส่วนใหญ่ในภูมิภาคแห่งน้ี  

การเขา้มามีอ านาจของพระเจา้ฟ้างุม้ในภาคอีสาน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีรอยต่อกบัรัฐไทย ท าให้
เกิดการซอ้นทบัของเส้นวงอ านาจของทั้งสองรัฐในเขต“เมืองลานเพี้ยศรีอยธุยา”11 จนน าไปสู่ความ
ขดัแยง้ถึงขั้นเตรียมท าสงครามกนั แต่ในท่ีสุดสามารถประนีประนอมตกลงกนัได ้โดยพระเจา้อู่ทอง 
กษัตริย์อยุธยาได้ก าหนดเอาเทือกเขาดงพญาไฟ ภูพระยาฝ่อ และแดนเมืองนครไทยเป็นเส้น
พรมแดนระหว่างอาณาจกัรลา้นชา้งกบัอยุธยา12 ปรากฏการณ์น้ีช้ีให้เห็นถึง สถานะการเป็น“พื้นท่ี
ชายขอบ”ของภาคอีสานท่ีอยู่ก่ึงกลางระหว่างรัฐลาวกบัไทย อนัเป็นแดนท่ีอ านาจของรัฐมีความ
คลุมเครือ จนระบุไม่ไดว้่าใครเป็นเจา้ของท่ีแทจ้ริง ดงันั้นจึงเป็นแดนแห่งความขดัแยง้ท่ีตอ้งช่วงชิง
กนั แต่ในขณะเดียวกนัก็เป็นแดนแห่งอิสระท่ีอ านาจรัฐมีอยูเ่บาบาง13  การอธิบายเช่นน้ีท าให้ทราบ
ไดว้า่ เพราะเหตุใดกลุ่มชนลาวจึงมกัอพยพหลีกหลีจากศูนยอ์  านาจเดิมทางฝ่ังซา้ยเขา้มาอยูใ่นอีสาน 
และในขณะเดียวกนั ณ.ท่ีแห่งน้ีมกัถูกใชเ้ป็นสมรภูมิต่อตา้นอ านาจรัฐไทยของกลุ่มขบวนการต่างๆ
อยูเ่สมอ ดงัจะเห็นไดจ้ากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

ความพยายามของรัฐลาวในการจดัการกบั“ความเป็นชายขอบ”ของอีสานกบัหัวเมือง
บริวารต่างๆท่ีอยู่รายรอบให้มาสวามิภกัด์ิต่อศูนยอ์  านาจทางฝ่ังซา้ยเร่ิมมีมากข้ึน ในช่วงกลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 21-22 ซ่ึงในเวลานั้นลา้นชา้งไดมี้พฒันาการสู่ความเป็น“รัฐจกัรวรรดิ”อยา่งสมบูรณ์แลว้ 
โดยกษตัริยล์า้นช้างได้ท าการสถาปนานครหลวงท่ีประทบัของพระองค์ให้ เป็นศูนยก์ลางของ
จกัรวาลคติ (Mandala) ท่ีรวมของอ านาจศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในรัชกาลพระเจา้ไชย
เชษฐาธิราช (พ.ศ.2091-2114) พระองคไ์ดย้า้ยราชธานีมาท่ีนครเวียงจนัทร์ในปี พ.ศ.2103 และไดท้ า
การสร้างปราสาทราชวงัท่ีใหญ่โต เพื่อให้เป็นศูนยก์ลางทางการเมืองของอาณาจกัร พร้อมกนันั้น

                                                  
10สุวิทย์ ธีรศาสวติั, รายงานการวิจัยประวติัศาสตร์อีสาน 2322-2488(ขอนแก่น:ภาควิชา

ประวติัศาสตร์ และโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น,2549),51. 
11 กลุ่มเมืองข้ึนของกรุงศรีอยธุยาในเขตพื้นท่ีอีสานตอนล่าง ไดแ้ก่ เมืองพิมาย เมืองพนมรุ้ง 

(นางรอง) และเมืองพระงาม-พทุรา-ทานธะกิก อา้งจาก สุรศกัด์ิ ศรีสะอาง, ล าดบักษตัริยล์าว (กรุงเทพฯ:
ส านกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร,2545),49. 

     12 ทองสืบ ศุภะมาร์ค,พงศาวดารลาว(กรุงเทพฯ:องคก์ารคา้คุรุสภา,2528), 53. 
     13 ดารารัตน ์เมตตาริกานนท,์ “การรวมกลุ่มทางการเมืองของ “ส.ส.อีสาน” พ.ศ.2476-2494,” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2543), 
27. 
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พระองคไ์ดแ้สดงความเป็นจกัรพรรดิราชในการอุปถมัภค์  ้าชูพระศาสนา โดยไดส้ถาปนาพุทธสถาน
ไวเ้ป็นหลกับา้นใจเมือง ณ. ก่ึงกลางพระนคร เช่น สร้างหอพระแกว้ไวเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระแกว้
มรกต ซ่ึงพระองคไ์ดอ้ญัเชิญมาจากนครเชียงใหม่ เม่ือคร้ังยงัเป็นพระเชษฐวงัโสข้ึนครองราชยอ์ยูท่ี่
นั้น และท าการสถาปนาพระธาตุหลวง เพื่อหมายให้เป็นสัญลกัษณ์แห่งพระบรมเดชานุภาพของ
พระองค ์14 

การสถาปนาเวียงจนัทร์เป็นราชธานี ท าใหอ้  านาจของอาณาจกัรลา้นชา้งในบริเวณอีสาน
เหนือเขม้ขน้ข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้าก การแพร่กระจายของจารึกตามพระอารามต่างๆท่ีกษตัริยล์าวได้
สร้างไว ้ซ่ึงมีทิศทางการแพร่กระจายจากราชธานีออกสู่บริเวณรอบๆทั้งในบริเวณจงัหวดัหนองคาย 
นครพนม สกลนคร อุดรธานี และจงัหวดัเลย บริเวณเหล่าน้ีลว้นเป็นเส้นทางติดต่อกบับา้นเมืองอ่ืน 
โดยมีเมืองท่ีส าคญั เช่น เมืองด่านซา้ย(อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย) ติดต่อกบัอาณาจกัรอยุธยาผ่าน
ทางเมืองพิษณุโลก เพชรบูรณ์ ซ่ึงท่ีเมืองด่านซา้ยน้ีไดมี้การสร้างพระธาตุศรีสองรักข้ึนริมฝ่ังหว้ยน ้ า
หมนั พรมแดนระหวา่งอยธุยากบัลา้นชา้ง แสดงใหเ้ห็นวา่ เมืองน้ีเป็นเสน้ทางส าคญัแห่งหน่ึงในการ
ติดต่อของทั้งสองอาณาจกัร นอกจากน้ียงัมีเมืองหนองหานน้อย(อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดร)ท่ี
สามารถติดต่อกับอยุธยาไดเ้ช่นกนั โดยใช้เส้นทางตดัผ่านท่ีราบสูงโคราช และมีเมืองธาตุพนม
(อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม)ท่ีติดต่อกบักมัพชูา และภาคกลางของเวียดนาม15   

พร้อมกนันั้นเพื่อเป็นการหลอมรวมส านึกของกลุ่มชนท่ีมีอยู่หลายหลายให้อยู่ภายใต้
อ  านาจของกษตัริยล์าว จึงไดมี้การเรียบเรียงประมวลกฎหมาย วรรณคดี และต านานหรือ“พื้น”ข้ึน 
โดยไดน้ าเอาค าสอนทางศาสนา และความเช่ือดั้งเดิมมาผสมผสานกนั ซ่ึงมีเป้าหมายอยูท่ี่การสร้าง
ความชอบธรรมให้กบัสถาบนักษตัริยใ์นการปกครองราษฎร และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในสังคม ดงันั้นในช่วงพุทธศตวรรษ 21-22 จึงมีวรรณกรรมเกิดข้ึนอยา่งแพร่หลาย ท่ีส าคญัเช่น 
“พื้นขุนบรม”พงศาวดารของชนชาติลาว16และ“ทา้วฮุ่งขุนเจือง”เร่ืองราวของ“ทา้วฮุ่ง”วีรบุรุษท่ี
ยิ่งใหญ่ของกลุ่มชนลุ่มน ้ าโขง ซ่ึงทั้งสองเร่ืองเขียนข้ึนในสมยัพระเจา้วิชุลราช นอกจากน้ีในสมยั
ดงักล่าวยงัไดส้ร้างรูปแบบฉนัทลกัษณ์ท่ีเรียกวา่“กาพยว์ิชชุมาลี”หรือโครงส่ีสุภาพ จนเป็นท่ีรู้จกักนั

                                                  
14 โยซิยกิู มาซูฮารา, ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจของราชอาณาจกัรลาวลา้นชา้ง สมยั

คริสตศ์ตวรรษท่ี 14-17 จาก“รัฐการคา้ภายในภาคพื้นทวีป”ไปสู่ “รัฐก่ึงเมืองท่า”(กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพม์ติ
ชน,2546), 94-98. 

15 เร่ืองเดียวกนั, 79-91. 
16 สีลา วีระวงศ,์“ค าอธิบายของผูร้จนา” อา้งถึงใน ทองสืบ ศุภะมาร์ค, พงศาวดารลาว

(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพค์รุสภา,2528),3. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
21 

 

อยา่งแพร่หลาย17 ต่อมาในสมยัพระโพธิสาราชเจา้ไดท้  าการเรียบเรียงกฎหมายข้ึน เพื่อใชเ้ป็นหลกั
ในการปกครอง คือ คมัภีร์สร้อยสายค า คมัภีร์โพสาราช เป็นตน้18 จารีตทางวรรณกรรมเหล่าน้ีมีผู ้
กล่าววา่ อาณาจกัรลา้นชา้งรับมาจากลา้นนา เพราะชนทั้งสองกลุ่มมีความสมัพนัธ์ ต่างเป็นเครือญาติ
ชาติภาษาในกลุ่มชาติพนัธ์ุ“ไท”ท่ีมีวฒันธรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั และไดติ้ดต่อสมัพนัธ์ขา้มพรมแดนไป
มาหาสู่กันมานานหลายศตวรรษแล้ว ดังนั้ นจึงพบว่าวรรณกรรมอีสานจ านวนมากมีเน้ือเร่ือง
เหมือนกบัวรรณกรรมภาคเหนือ เช่น นิทานเร่ือง”จ าปาส่ีตน้”“นางผมหอม” “สินไซ” และ”ล้ินทอง”
เป็นตน้19       

พฒันาการของวรรณกรรมลาวได้เฟ่ืองฟูอย่างมาก ในรัชกาลของพระเจ้าสุริยวงศา
ธรรมิกราช (พ.ศ.2181-2238) ซ่ึงพระองคไ์ดใ้ชว้รรณกรรมเป็นเคร่ืองมือในการสร้างเอกภาพใน
สังคม ภายหลังจากท่ีล้านช้างประสบกับปัญหาความแตกแยกภายในมานาน โดยหลังจาก
ปราบปรามพระญาติวงศท่ี์ต่อตา้นอ านาจอยา่งเดด็ขาดแลว้  พระเจา้สุริยวงศาธรรมมิกราชไดโ้ปรดฯ
ใหท้ าการเรียบเรียงกฎหมาย และวรรณค าสอนข้ึนเป็นจ านวนมาก ท่ีส าคญัเช่น ปู่สอนหลาน หลาน
สอนปู่  สินไช20 นอกจากน้ี“พื้นอุรังคธาตุ” ต  านานพระธาตุพนมยงัไดถู้กเรียบเรียงข้ึนอีกคร้ังในสมยั
น้ี21 ผลจากการจดัระเบียบทางการเมืองและวฒันธรรมดงักล่าว ท าให้ราชอาณาจกัรลา้นชา้งในสมยั
ของพระเจา้สุริยวงศาธรรมิกราชมีความสุขสงบยาวนาน โดยในช่วงน้ีมีชาวต่างชาติเขา้มาติดต่อ
สัมพนัธ์เป็นจ านวนมาก และไดท้ าการบนัทึกเร่ืองราวของอาณาจกัรลา้นชา้งไว ้โดยกล่าวถึง สภาพ
การคา้ท่ีคึกคกั ความสวยงามโอ่อ่าของพระราชวงั และความอลงัการของงานพระราชพิธี ซ่ึงแสดง 

                                                  
17 ประคอง นิมมานเหมินท,์ “ความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณคดีลา้นชา้งกบัวรรณคดีลา้นนา เปิด

โลกวรรณกรรมเพื่อนบา้น” ใน วรรณกรรมลาว:ความสมัพนัธ์กบัวรรณกรรมไทย (ภาควิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2540),3. 

18 โสภี อุ่นทะยา, “ระบบอุปถมัภใ์นสังคมลาวอาณาจกัรลา้นชา้ง,” ใน วารสารอินโดจีน ฉบบั
เพื่อนบา้นของไทย 8 (มกราคม-ธนัวาคม 2550):85. 

19 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้น ธวชั ปุณโณทก, วรรณกรรมอีสาน (กรุงเทพฯ:โอเด้ียนสโตร์
,2522). 

20 อรรถ นนัทจกัร, “ประวติัศาสตร์นิพนธ์อีสาน: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ประเพณีการจดบนัทึก
ประวติัศาสตร์หวัเมืองอีสาน ถึงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20,”,63. 

21 พิเศษ เจียจนัทร์พงษ,์  “ค าน าเสนอ,” ใน อุรังคธาตุต านานพระธาตุ ,วิทยาลยัครูมหาสารคาม 
และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, ผูจ้ดัพิมพ ์(กรุงเทพฯ: เรือนแกว้การพิมพ.์2521,พิมพ์
เน่ืองในการสมัมนาประวติัศาสตร์อีสาน 16-18 พฤศจิกายน 2521),14. 
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ใหเ้ห็นถึง ความเจริญรุ่งเรืองอยา่งถึงขีดสุดของลา้นชา้งในสมยันั้น22     
       ภายหลงัการส้ินพระชนม์ของพระเจา้สุริยวงศาธรรมิกราชในปี พ.ศ.2238 อาณาจกัร
ลา้นชา้งประสบกบัปัญหาความขดัแยง้ภายใน โดยกลุ่มพระราชวงศท่ี์อยู่ตามหัวเมืองไดแ้ยกตน
ออกมาเป็นอิสระจากนครเวียงจนัทร์  เร่ิมจากในปี พ.ศ.2250 ไดมี้การตั้งหลวงพระบางข้ึนเป็น
ศูนยก์ลางอีกแห่งหน่ึง  ต่อมาในปี พ.ศ.2256 เจา้สร้อยศรีสมุทรพุทธางกูร (พ.ศ.2256-2280) ได้
สถาปนานครจ าปาศกัด์ิข้ึนเป็นราชธานีของลาวฝ่ายใต ้ แลว้ไดปั้นผูค้นเขา้มาสร้างบา้นแปงเมืองใน
เขตลุ่มน ้ าชี ภายใตก้ารน าของเจา้แก้วมงคล ขุนนางคนส าคญัของจ าปาศกัด์ิ โดยได้ตั้ งเมืองท่ง 
(อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็)ข้ึนก่อน ต่อมาในราวทศวรรษ 2310 ไดส่้งลูกหลานไปตั้งเมือง 
จนเกิดเมืองท่ีสืบเน่ืองต่อมาจนถึงปัจจุบนั เช่น เมืองร้อยเอด็ เมืองมหาสารคาม เมืองขอนแก่น เป็น
ตน้23 ดงันั้นจะเห็นไดว้่า ในช่วงน้ีท่ีอีสานตอนกลางเร่ิมมีชุมชนลาวเกิดข้ึนบา้งแลว้ แมมี้ส านึกทาง
การเมืองต่างไปจากชาวลาวทางตอนเหนือท่ีตั้งอยูภ่ายใตป้กครองของเวียงจนัทร์ และหลวงพระบาง 
แต่ชาวลาวทั้งหมดต่างยึดมัน่ใน“ความเป็นลาว”ทางวฒันธรรมร่วมกนั เพราะไดมี้“ภาษา”ท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้ งภาษาพูดและภาษาเขียน24 ตลอดจนมีธรรมเนียมประเพณียึดถือเป็นแนว
เดียวกนั ท าให ้
 
 

                                                  
22 ท่ีส าคญัคือ คณะของฟอน วสูฮอฟ(Van Ustoff) พอ่คา้บริษทัอินเดียตะวนัออกของฮอลนัดา

ท่ีไดเ้ดินทางเขา้มาติดต่อทางการคา้กบัลาวในปี พ.ศ.2184 และคณะบาทหลวงมาริน่ี โรแมน (Marini 
Roman) ชาวอิตาลีเดินทางเขา้มาเผยแพร่คริสตศ์าสนายงันครเวียงจนัทร์ ระหวา่งปี พ.ศ.2185-2190 
ชาวต่างชาติทั้งสองคณะไดท้ ารายงานการบนัทึกสภาพทัว่ไปของพระราชอาณาจกัรลา้นชา้งไว ้ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมใน ดารารัตน ์เมตตาริกานนท,์ ประวติัศาสตร์ลาวหลายมิติ, 29-33. 
                   23 อุทยัทิศ บุญชู, “การเปล่ียนแปลงทางสงัคมในอีสานจากนโยบายของรัฐบาลระหวา่งปี พ.ศ.
2424-2475,”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต วิชาเอกประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม,2536),22. 

24 ภาษาพดูของคนลาวมีความคลา้ยคลึงกบัภาษาพดูของคนอีสานทัว่ไป และมีส าเนียง 
แตกต่างกนัออกไปในแต่ละถ่ิน ในส่วนของภาษาเขียนนิยมใช ้2 แบบคือ 1)อกัษรธรรม มีรูปแบบคลา้ย
อกัษรมอญและตวัเมืองของลา้นนา 2) อกัษรไทยนอ้ย มีรูปร่างคลา้ยกบัอกัษรลาวและอกัษรไทยสมยั
ปัจจุบนัผสมกนัใชอ้กัษรทั้งสองประเภทน้ีพบวา่มีการใชอ้ยา่งแพร่หลายในชุมชนชาวลาวทั้งสองฝ่ังแม่น ้า
โขง 
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คนลาวทุกกลุ่มเกิด “จินตภาพ”ของ”ความเป็นชุมชน”ร่วมกนั25 
                       อยา่งไรก็ตามภายหลงัจากท่ีราชอาณาจกัรลาวแบ่งแยกออกเป็น 3 อาณาจกัร ไดเ้ขา้สู่
ภาวะชะงกังนัทางดา้นการเมือง การปกครอง สงัคมและวฒันธรรม จนเม่ือถึงปี พ.ศ.2322 อาณาจกัร
ลา้นชา้งทั้งหมดตกเป็นประเทศราชของรัฐไทย อิทธิพลทางการเมืองและวฒันธรรมของรัฐในท่ีราบ
ลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาจึงเร่ิมเขา้มามีบทบาทต่อการก าหนดความเป็นไปในสังคมและวฒันธรรมของ
ชนพื้นถ่ินในแถบน้ี ซ่ึงหมายถึงการปรับเปล่ียนขนบการบนัทึก เน้ือหาของวรรณคดี นิทานพื้นเมือง 
และงานเขียนทางประวติัศาสตร์อีกวาระหน่ึง 
 

       2.1.2 “พืน้”: การบันทึกประวตัิศาสตร์แบบดั้งเดิมของคนอสีาน 
“พื้น”เป็นจารีตการบนัทึกท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินของกลุ่มชนลุ่มน ้ าโขง มีความหมาย

ว่า เร่ืองราว ต านาน พงศาวดาร ประวติั หรือภูมิหลงั26 จารุวรรณ ธรรมวตัร ไดใ้ห้ความหมายของ
“พื้น”หรือ“พื้นสืบ”วา่ เป็นเร่ืองเล่าท่ีคนในชุมชนเช่ือวา่เป็นเร่ืองจริงและเคยเกิดข้ึนมา โดยมีสถานท่ี
และบุคคลในชุมชนรองรับ  “พื้น”เป็นเร่ืองของบุคคลส าคญั ผูน้ าชุมชน หรือกษตัริยท่ี์มีบทบาทใน
การสร้างบา้นแปลงเมือง การท าสงคราม การท านุบ ารุงพระศาสนา “พื้น”ท่ีส าคญั เช่น พื้นขนุบรม
ราชาธิราช พื้นทา้วฮุ่งขนุเจือง พื้นสีโคตรบอง พื้นทา้วจนัทพานิช พื้นพระบาง พื้นพระแซกค า พื้น
พระแกว้ และพื้นสืบในสมยัหลงั เช่น พื้นเวียง พื้นเมืองอุบล เป็นตน้27  
                     ในส่วนของผูว้ิจยัมีความเห็นว่า“พื้น”มีความหมายในมิติวฒันธรรม โดยชาวอีสาน
เรียกการพูดถึงเร่ืองราวในอดีตของบุคคล หรือส่ิงต่างๆว่า“เวา้พื้น” ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ของ
ชาวอีสานท่ีนิยมสืบทอดเร่ืองราว และองคค์วามรู้ต่างๆในรูปแบบของค าบอกเล่า หรือมุขปาฐะ 
ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ งานเขียนประเภท“พื้น” มีลกัษณะเป็น“เทพนิยายเชิงประวติัศาสตร์”ท่ีผสมผสาน
ระหว่างนิทานปรัมปราคติท่ีมีมาแต่เดิม กบัขอ้เทจ็จริงทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงเป็นเร่ืองราวของความ

                                                  
25 เน่ืองจากภาษา(Language)มีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัการเมือง(Politics)อยา่งแนบแน่น 

เพราะภาษาไดย้ดึโยงมนุษยใ์หอ้ยูร่วมกนัเป็นชุมชน(Community)ท าใหม้นุษยมี์ความคิด มีเอกลกัษณ์ มี
การท ากิจกรรมต่างๆร่วมกนั ท าใหม้นุษยก์ลายเป็น“สตัวก์ารเมือง” หากไม่มีภาษาร่วมกนั ชุมชนกแ็ตก
สลาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ไชยรัตน ์เจริญสินโอฬาร, “ภาษากบัการเมือง” ใน รัฐศาสตร์สาร 31,2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม,2553) :139-169. 

26 บุญเกิด พิมพว์ราเมธากลุ และนภาพร พิมพว์ราเมธากุล, พจนานุกรมภาษาถ่ินอีสาน
(ขอนแก่น: โรงพิมพค์ลงันานาวิทยา,2545) ,614. 

27 จารุวรรณ ธรรมวตัร, วรรณกรรมทอ้งถ่ิน กรณีอีสานลา้นชา้ง (มหาสารคาม: มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม, มปป),72. 
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เป็นมาของบา้นเมือง ผูน้ าชุมชน หรือกษตัริย ์ ท าใหเ้น้ือหาของ“พื้น”จึงเตม็ไปดว้ยเร่ืองราวท่ี“เหนือ
จริง”ทั้งกฤษดาอภินิหารจากอ านาจของพระพุทธองค ์ผีฟ้าพญาแถน หรือพญานาคท่ีดลบนัดาลให้
สภาพภูมิประเทศ และส่ิงมีชีวิตต่างๆเกิดข้ึนบนผนืพิภพ หรือมีส่วนในการก าหนดความเป็นไปของ
มนุษยโลก นอกจากน้ี“พื้น”ยงัมีส่วนของคติธรรมค าสอน และฮีต-คองประเพณีปฏิบติัต่างๆแทรก
อยู่ดว้ย เช่น ในต านานพญาคนัคาก กล่าวว่า หากฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกนัให้พากนัจดัเคร่ืองเซ่น
สรวงบูชา รักษาศีล ความว่า“...คนัว่าฝนบ่ตกพื้น ธรณีผงะไง่ ฝงูขา้วกลา้ตายแหง้เห่ียวคา ใหค้่อยพา
กนัแต่งเคร่ืองฮอ้ยบูชาสูตรมุงคุงใหค้่อยทรงผา้ขาว รักษาศีลคนัว่า ฝงูนั้นรักษาศีลก่อน หาสิลุท่ีแมง้ 
โดยไดด้งัคะนึง...” 28การแทรกคติทางศาสนาเช่นน้ีเป็นการแสดงออกถึงความคิด ความเช่ือ ความ
เขา้ใจท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมของคนในกลุ่มสังคมวฒันธรรมดั้ งเดิมท่ียึดมั่นในความเช่ือเหนือ
ธรรมชาติเป็นสรณะ จึงน ามาสู่การสร้างค าอธิบายต่อชีวิต และส่ิงรอบตวั ซ่ึงเป็นระบบความรู้ทาง
ประวติัศาสตร์ของผูค้นในยคุนั้น  

 ในส่วนของแบบแผนการบันทึก“พื้น”อีสานก็เฉกเช่นวรรณกรรมล้านช้างทั่วไป 
กล่าวคือ นิยมเขียนดว้ยตวัอกัษรไทยน้อยหรืออกัษรธรรมตลอดทั้งเร่ืองอย่างใดอย่างหน่ึง มีแบบ
แผนการเขียนทั้งแบบร้อยแกว้ท่ีเป็นความเรียงธรรมดา เช่น “พื้นขุนบรม” “พื้นอุรังคธาตุ” “คมัภีร์
ปฐมกลัป์” และร้อยกรองท่ีผูกค าให้คลอ้งจองกนัตามแบบฉันทลกัษณ์ทอ้งถ่ินคือ โคลงสารหรือ
กลอนล า กาบ (กาพย)์ และฮ่าย (ร่าย)  การมีแบบแผนการบนัทึกท่ีหลากหลายเช่นน้ี นับไดว้่าเป็น
ความงดงามในภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมของชนชาติลาว ท่ีรู้จกัเลือกใชรู้ปแบบการเขียน
ใหเ้หมาะสมกบัเน้ือเร่ือง และมีกลวิธีในการเผยแพร่แตกต่างกนัออกไป กล่าวคือ วรรณกรรมชาดก
ในศาสนาท่ีใชใ้นการเทศน์จะประพนัธ์เป็น “ฮ่าย” ในส่วนเร่ืองท่ีมีเน้ือหายาวนิยมเขียนเป็น“โคลง
สาร”หรือ“กลอนล า”ใชข้บัในท่ีประชุมชน เช่น บุญงนัเฮือนดี(งานศพ) การเล่นหมอล า เร่ืองท่ีนิยม 
ไดแ้ก่ “ทา้วบาเจือง”(ทา้วฮุ่งขนุเจือง)“ผาแดงนางไอ่”“พื้นเวียง” ส าหรับ“กาบ”ใชแ้ต่งเร่ืองสั้นๆ และ
เน่ืองจากมีจงัหวะจะโคลนท่ีรวดเร็ว สนุกสนาน จึงเหมาะแก่การน าไปเซ้ิงในงานร่ืนเริง เช่น “กาบ
เซ้ิงบั้งไฟ” “กาบปู่ สอนหลาน” “กาบพระมุนี” เป็นตน้29  การท่ี“พื้น”และวรรณกรรมต่างๆมีวิธีการ
เผยแพร่หลายช่องทาง เร่ืองราวท่ีถูกบนัทึกไวภ้ายในจึงลงสู่การรับรู้ของคนในสงัคมไดอ้ยา่งง่ายดาย 
และได้ยึดโยงความรู้สึกนึกคิดท่ีมีอยู่หลากหลายให้กลายเป็นความทรงจ าท่ีมีอยู่ร่วมกัน ท าให้
วรรณกรรมลา้นชา้งสมยัจารีตเป็น“สมบติัของชุมชน”สองฝ่ังโขงอยา่งแทจ้ริง  

                                                  
28 โสภี อุ่นทะยา, “ระบบอุปถมัภใ์นสังคมลาวลา้นชา้ง.”,91. 
29 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ธวชั ปุณโณทก, วรรณกรรมอีสาน. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
25 

 

                       จากขา้งต้นเราได้ทราบถึง ความหมายโดยทัว่ไปของ“พื้น”แลว้ว่า เป็นจารีตการ
บนัทึกต านานทางศาสนา ซ่ึงสัมพนัธ์อย่างแนบแน่นกบัระบบความรู้ และวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 
โดย “พื้น”มีลกัษณะเป็นงานเขียนทางประวติัศาสตร์ท่ีคละเคลา้เจือปนกบัปรัมปราคติศาสนา ซ่ึง
เป็นระบบความคิด ความเช่ือ และความรู้ของสังคมดั้งเดิม ในส่วนแบบแผนของ“พื้น”ถูกบนัทึกข้ึน
เป็นลายลกัษณ์อกัษรตามจารีตวรรณกรรณลาว  ส่ิงน้ีนบัไดว้่าเป็นอตัลกัษณ์ทางดา้นภาษาของการ
เขียนประวติัศาสตร์ในยุคน้ี  ต่อไปเราจะพิจารณาถึงรายละเอียดของ“พื้น” ซ่ึงมีความแตกต่างกนั
ทางดา้นเน้ือหา และแนวการเขียนจดัแบ่งออกได ้2 ประเภท คือ “พื้นฝ่ายพุทธจกัร”เร่ืองราวเก่ียว
ประวัติของพระพุทธศาสนาในท้องถ่ิน และ“พื้นฝ่ายอาณาจักร”ท่ีบอกเล่าความเป็นมาของ
บา้นเมือง30 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
                        2.1.2.1พืน้ฝ่ายพุทธจักร                                                                                 

 “พื้น”ฝ่ายพุทธจกัรเป็นเร่ืองราวความเป็นมา หรือเร่ืองราวเก่ียวกบัอิทธิฤทธ์ิปาฎิหารย์
ของศาสนสถาน และศาสนวตัถุส าคญัในทอ้งถ่ิน มีล าดบัเน้ือหาเร่ิมตน้จากบทนมสัการ และระลึก
ถึงคุณพระรัตนตรัย ประวติัของพระพุทธศาสนา ตั้งแต่พระโคดมเจา้ไดบ้  าเพญ็บารมีทานก่อนสมยั
ภทัรกลัป์ จนมาประสูติ ตรัสรู้และดบัขนัฑป์รินิพพาน หรือบางคร้ังเร่ิมตน้ดว้ยการเผยแพร่ศาสนา
และการพยากรณ์ถึงสถานท่ีต่างๆท่ีพระพุทธองคไ์ดเ้สด็จผ่านไป งานเขียนประเภทน้ีท่ีส าคญัคือ 
“พื้นอุรังคธาตุ” ต  านานพระธาตุพนม ซ่ึงไดมี้ต านานของพระธาตุอ่ืนๆในเขตอีสานเหนือแทรกอยู่
ดว้ย เช่น พระธาตุภูเพก็ (อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร) พระธาตุนารายณ์เจงเวง (อ าเภอเมือง จงัหวดั
สกลนคร) ต านานพระธาตุหรือเจดียห์นองคาย เป็นตน้31 การผกูเร่ืองราวในทอ้งถ่ินใหเ้ขา้ต านานใน
ระดบัท่ีใหญ่กว่าเช่นน้ี เป็นความพยายามของคนทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการแสดงให้เห็นถึงความส าคญัท่ี
ทัดเทียมกัน32 เพราะพระธาตุพนมเป็นศาสนสถานท่ีส าคญัในระดับอาณาจักร มีความเป็นมา

                                                  
30 อรรถ นนัทจกัร, “ประวติัศาสตร์นิพนธ์อีสาน: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ประเพณีการจด

บนัทึกประวติัศาสตร์หวัเมืองอีสานถึงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20.”  
31เร่ืองเดียวกนั, 41. 
32 การสร้างต านานทอ้งถ่ินเช่นน้ีปรากฏทัว่ไปในภาคอีสาน เช่น ต านานผาแดงนางไอ่ ไดถู้ก

ชุมชนต่างๆเช่ือมโยงเขา้กบัความเป็นมาของทอ้งถ่ินต่างๆ เช่น บา้นเชียงเหียน จงัหวดัมหาสารคาม บา้นสี
แกว้ จงัหวดัร้อยเอด็ เมืองฟ้าแดดสงยาง จงัหวดักาฬสินธุ์ เป็นตน้ ดูเพิ่มเติมไดใ้น ณรงคฤ์ทธ์ิ สุมาลี, “วาท
กรรม “พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน”ในสงัคมไทย:ศึกษากรณีพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินในภาคอีสาน”(วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2550) :182-183. 
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ยาวนาน ชุมชนต่างๆจึงตอ้งการสร้างส านึกทางประวติัศาสตร์ร่วม ดงันั้นเพื่อให้เขา้ใจเน้ือหาของ
พื้นประเภทน้ีไดอ้ยา่งชดัเจน ในท่ีน้ีจึงยกตวัอยา่ง“พื้นอุรังคธาตุ”เป็นกรณีศึกษา 
                     พืน้อุรังคธาตุ: เนือ้หาและแนวการเขียน 

“พื้นอุรังคธาตุ” ฉบบัท่ีน ามาศึกษาน้ี เป็นฉบบัท่ีพิมพ์คร้ังล่าสุดเน่ืองในการสัมมนา
ประวติัศาสตร์อีสานในปี พ.ศ. 2521 ท่ีวิทยาลยัครูมหาสารคาม และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคามร่วมกนัจดัท าข้ึน เน่ืองจากมีตรวจช าระกบัฉบบัอ่ืนจนมีใจความท่ีสมบูรณ์33 ส าหรับ
ตน้ฉบบัเดิมนั้นเป็นใบลานถูกเรียบเรียงข้ึนในปี พ.ศ.2181 ในช่วงการพระราชพิธีราชาภิเษกของ
พระเจา้สุริยวงศาธรรมิกราช ฉะนั้นจึงพิจารณาไดว้่าพื้นฉบบัน้ีเขียนข้ึนเพื่อเสริมสร้างสิทธิธรรม
อ านาจใหก้บัสถาบนักษตัริย์34 

“พื้นอุรังคธาตุ” มีเน้ือหาเร่ิมจากการกล่าวถึง  การเสด็จเลียบโลกของพระพุทธเจา้ และ
การประทบัรอยพระพุทธบาทไว ้ณ สถานท่ีต่างๆ เช่น หนองคนัแทเส้ือน ้ า ดอยนนัทกงัรี ภูกเูวียน 
เมืองหนองหานหลวง จากนั้ นได้หยุดอยู่ท่ีภูก าพร้าแล้วทรงพยากรณ์ว่าพระพุทธศาสนาจะ
ประดิษฐานอย่างมัน่คงในสถานท่ีแห่งน้ี ต่อมาภายจากท่ีพระพุทธองค์ดับขนัปรินิพพาน พระ
มหากสัสปพร้อมดว้ยเหล่าพระสงฆไ์ดน้ าเอาพระอุรังคธาตุ(กระดูกส่วนหนา้อก)มาสถาปนาไวท่ี้ภู
ก าพร้า โดยการอุปถมัภ์ของกษตัริย ์5 พระองค ์คือ พญาสุวรรณภิงคาร เจา้เมืองหนองหานหลวง 
พญาค าแดง เจา้เมืองหนองหานน้อย พญาอินทรปัฐ เจา้เมืองอินทรปัฐนคร(เขมรโบราณ) พญาจุลนี
พรหมทตั เจา้เมืองจุลนีพรหมทตั(ญวน) และพญานนัทเสน เจา้เมืองศรีโคตรบูร ต่อมาในสมยัพระ
โพธิสาราชเจา้แห่งอาณาจกัรลา้นชา้ง โปรดฯให้มีการบูรณะพระธาตุพนม สร้างวิหารข้ึนหน่ึงหลงั 
และถวายขา้พระจ านวน 3,000 คน และในรัชกาลพระไชยเชษฐาธิราชไดโ้ปรดฯให้ท าการบูรณะ
พระธาตุพนมข้ึนอีกคร้ัง เน้ือหาทั้งหมดไดส้ิ้นสุดเพียงเท่าน้ี 

 หากพิจารณาดูความขา้งตน้แลว้ จะเห็นได้ว่า“พื้นฝ่ายศาสนจักร”ได้มุ่งน าเสนอถึง
เร่ืองราวการท านุบ ารุงพระศาสนาของกษตัริยล์า้นชา้ง “พระผูมี้บุญองคป์ระเสริฐ”ผูผ้า่นการบ าเพญ็
บุญกศุลมานบัตั้งแต่อดีตชาติ จนไดม้าเป็นทา้วพระยาธรรมมิกราชในภพชาติปัจจุบนั โดย“พื้น”ไดมี้
กลวิธีในการถ่ายทอดคติความน้ีไดอ้ยา่งแยบยล  ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ี “พื้น”ไดบ้อกเล่าเร่ืองราวท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละสมยัไล่เรียงลงมาเป็นล าดบั แต่มิไดใ้ห้ความส าคญักบัการระบุวนั เดือน ปีท่ีเกิด
เหตุการณ์นั้นเท่าใดนกั แต่ส่ิงท่ี”พื้น”ตอ้งการเนน้ย  ้าคือ รายละเอียดเร่ืองราวของการบ าเพญ็บุญกุศล
ท่ีถูกบอกเล่าอยา่งซ ้ าๆ หมุนเวียนกนัขา้มภพชาติ  เช่น ตอนท่ีกล่าวถึง พระยาศรีโคตรบูรณ์ไดก้ลบั

                                                  
33 พิเศษ เจียจนัทร์พงษ ์“บทน าเสนอ” ใน อุรังคธาตุ ต านานพระธาตุ, 5-6. 
34 เร่ืองเดียวกนั, 14. 
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ชาติมาเกิดเป็นกษตัริยล์า้นชา้งองคส์ าคญั ท่ีลว้นแต่ไดอุ้ปถมัภพ์ระธาตุพนม และประกอบพระราช
กรณียกิจอนัยิ่งใหญ่ คือ พระไชยจกัรพรรดิแผ่นแผว้ ผูน้ าอาณาจกัรลาวให้พน้จากความยุ่งยากอนั
เป็นผลจากการกุมอ านาจของพระมหาเทวี พระไชยเชษฐาธิราชผูส้ถาปนานครเวียงจนัทร์ข้ึนเป็น
เมืองราชธานีแทนเมืองหลวงพระบาง และพระเจา้สุริยวงศาธรรมิกราช กษตัริยผ์ูร้ะงบัความวุ่นวาย
ในการแยง่ชิงราชสมบติัในอาณาจกัร35  

การเล่าเร่ืองท่ีหมุนเวียนเป็นวงวฎัจกัร(Cycle) ดงักล่าว เป็นการแสดงออกถึงคติในเร่ือง
เวลาท่ีหมุนเวียนเป็นวงกลม ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัคติปัญจอนัตธานท่ีเช่ือในการดบัสูญ และการเกิดข้ึน
ใหม่ของพระศาสนา เม่ืออายุครบ 5,000 ซ่ึงในช่วงเวลาของการเปล่ียนผ่านดงักล่าว สังคมโลกจะ
เกิดเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆข้ึน ความเช่ือเช่นน้ีท าให้คนในสังคมเกิดความหวั่นวิตกต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน  การบนัทึกงานเขียนจึงไม่ให้ความส าคญักบัการระบุวนั เวลาท่ีจะท าให้
ทราบถึงสภาวะของสังคมท่ีเลวร้ายลงเร่ือยๆ แต่ตอ้งการน าเสนอเป็นส่ิงท่ีด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งถาวรแม้
ต่างภพชาติก็ตามที คือ เร่ืองราวการบ าเพ็ญบุญ และอิทธิฤทธ์ิปาฎิหารยท่ี์เกิดจากบุญบารมีของ
กษตัริยล์า้นช้างต่างหาก  ซ่ึงเป็นสาระท่ีชนทุกกลุ่มในอาณาจกัรของพระองค์ควรยึดมัน่ถือมัน่36 
ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่า“พื้นอุรังคธาตุ” มีจุดมุ่งหมายในการน าเสนอภาพลกัษณ์ความเป็นพระยาธรรม
มิกราชของกษตัริยล์า้นชา้งท่ีไดอุ้ปถมัภค์  ้าชูพระศาสนานั้นเอง 
 
                        2.1.2.2พืน้ฝ่ายอาณาจักร                                                                                     

 “พื้นฝ่ายบา้นเมือง”เป็นประวติัความเป็นมาของบา้นเมือง หรือเหตุการณ์ส าคญัเก่ียวกบั
ผูน้ าชุมชนกษตัริย ์หรือราชวงศ์ เช่น การข้ึนครองราชย ์การสงคราม การด าเนินความสัมพนัธ์
ระหวา่งรัฐ การอุปถมัภพ์ระศาสนา ตวัอยา่งของ“พื้น”ประเภทน้ี เช่น  “พื้นขนุบรม” “พื้นทา้วฮุ่งขนุ
เจือง” “พื้นเวียงจนัทร์”ท่ีเป็นเร่ืองราวของกษตัริยแ์ละวีระบุรุษทอ้งถ่ิน หรือต านานการก าเนิดโลก
และสงัคมมนุษยอ์ยา่ง“มูลปฐมปันนา” “มูลปฐมกลัป์”เป็นตน้  

                                                  
35 เร่ืองเดียวกนั. 
36ลกัษณะเช่นน้ีปรากฏใน“ต านาน”ของทางภาคเหนือดว้ยเช่นกนั เพราะทั้งสองภูมิภาคต่างมี

จารีตการบนัทึกแบบต านานทางศาสนา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน อานนัท ์กาญจนพนัธุ์,“ต านาน และ
ลกัษณะความคิดทางประวติัศาสตร์ในลานนาระหวา่งพทุธศตวรรษท่ี 20 และ21,” ใน ปรัชญา
ประวติัศาสตร์ ชาญวิทย ์เกษตรศิริ และสุชาติ สวสัด์ิศรี, บรรณาธิการ(กรุงเทพมหานคร:ไทยวฒันาพานิช 
จ ากดั, 2527),198-200. 
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 เน้ือหาของ”พื้นฝ่ายบา้นเมือง”มีลกัษณะนิทานปรัมปราผสมเขา้กบักรอบประวติัศาสตร์
ชาติวงศข์องกลุ่มชนทอ้งถ่ิน โดยไล่เรียงล าดบัเหตุการณ์ตั้งแต่อดีตอนัไกลโพน้มาจนถึงเหตุการณ์
ในสมยันั้นๆเป็นหลกั ดงัปรากฏใน“พงศาวดารลา้นชา้ง”ความวา่  
                       
                         ...อนัน้ีจกัจารึกดว้ยวงษาอนัเปนพระยายกัษผ์ดุแต่เมืองลงักามาเปนใหญ่ในนครศรี 
              สตันาคนหุตน้ีแต่ปฐมหวัที ยงัมีพระยายกัษต์นหน่ึงช่ือวา่นนัทาเมียช่ือพระมหาเทวีลูกช่ือ  
              นางการี(คือเมรี) เขาเจา้ผวันางตายก่อนเมียจึงไปเปนพระยาอินทปัตเกิดลูกช่ือเจา้พทุธเสน 

(พระรท)มาเอานางกางรีเปนเมียมีลูกผูช้ายผูห้น่ึงช่ือวา่ทา้วพศีิมีลูกหญิงผูห้น่ึงช่ือวา่นาง 
พิไสยเขาเจา้เอากนัเปนผวัเมียกนัจึงมีลูกชายผูห้น่ึงช่ือวา่อา้ยชะเลิกเอิก ลูกหญิงผูห้น่ึงช่ือ 
เอ้ือยชลึมฟ้าเขาเจา้พี่นอ้งเอากนัเปนผวัเมียจึงมีลูกชายผูห้น่ึงช่ือ  อา้ยเจตไหมีลูกหญิงผู ้
หน่ึงช่ือนางเกลา้ใหญ่ปากกวา้งหูรีเขาเจา้เอากนัเปนผวัเมียกนั เขาฝงูนั้นหากเปนวงษานนั- 
ทามหาเทวีแต่นางกางรีพูน้มาแล37 

 
                     การเช่ือมโยงเร่ืองราวปรัมปราคติเขา้กบัความเป็นมาของราชวงศท์อ้งถ่ินน้ี เป็นความ
พยายามในการเอาความเช่ือเหนือธรรมชาติมาเสริมสร้างความศกัด์ิสิทธ์ิให้กบัผูน้ า เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับอ านาจในหมู่คนทัว่ไป ซ่ึงเป็นลกัษณะส าคญัของ“พื้น”ฝ่ายอาณาจกัร มีขอ้น่าสังเกตอยูท่ี่ว่า
เน้ือหาอิงอยูก่บัคตินิยมทางศาสนาเช่นน้ี ปรากฏเฉพาะใน“พื้น”ท่ีบนัทึกข้ึนในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 
20-22 เท่านั้น คร้ันถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 24 เป็นตน้มา เน้ือหาของ“พื้น”ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
คือ น าเสนอเฉพาะเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงๆโดยไม่สอดแทรกคติทางศาสนาไวเ้ลย แต่ยงัมีลกัษณะ
ของการเป็นวรรณกรรมค าสอนอยู่“พื้น”แบบน้ีกล่าวถึง เหตุการณ์ในช่วงท่ีล้านช้างแตกแยก
ออกเป็น 3 อาณาจกัร หรือตรงกบัตอนปลายสมยั เช่น “พื้นเมืองอุบล” ไดบ้อกเล่าเร่ืองราวการอพยพ
ของคนลาวกลุ่มพระวอพระตาเขา้มาตั้งเมืองหนองบวัล าภู และดอนมดแดง(เมืองอุบลราชธานี) 
จากนั้นทพัลาวของพระเจา้สิริบุญสารไดต้ามเขา้มาตี ท าให้พระวอพระตาตายในท่ีรบ เป็นเหตุให้
เกิดความขดัแยง้ระหวา่งเวียงจนัทร์กบัธนบุรีข้ึน จนน าสู่การเขา้มามีอ านาจของรัฐไทย38 รายละเอียด

                                                  
37 “พงศาวดารลา้นชา้ง,” ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 1 ,หอพระสมุดวชิรญาณ, ผูจ้ดัพิมพ ์ 

(กรุงเทพฯ:โรงพิมพไ์ทย, 2457), 387. 
38 “พื้นเมืองอุบล”ท่ีกล่าวถึงน้ี เป็นฉบบัของวดัเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี ฉบบัวิทยาลยัครู

อุบลราชธานี และฉบบับา้นนาดี อ าเภอม่วงสามสิบ จงัหวดัอุบลราชธานี ทั้ง 3 ฉบบัเป็นเอกสารใบลานท่ี
คดัลอกมาจากท่ีเดียวกนั อา้งถึงใน อรรถ นนัทจกัร, “ประวติัศาสตร์นิพนธ์อีสาน: การศึกษาเชิงวิเคราะห์
ประเพณีการจดบนัทึกประวติัศาสตร์หวัเมืองอีสานถึงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ,” 48. 
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เก่ียวกับ“พื้น”ในยุคน้ีจะกล่าวต่อไปในภายหลัง โดยในท่ีน้ีขอน าเสนอเน้ือหาของ“พื้นฝ่าย
อาณาจกัร”ในสมยัลา้นชา้ง โดยยกตวัอยา่ง “พื้นขนุบรม” พงศาวดารของราชวงศล์าว 

       พืน้ขุนบรม: เนือ้หาและแนวการเขียน 
                        “พื้นขนุบรม” ฉบบัท่ีน ามาศึกษาเป็นฉบบัหอสมุด กรุงเทพฯท่ีนายสุด ศรีสมวงศไ์ด้
ปริวรรตจากฉบบัใบลาน และรวบรวมไวใ้นประชุมพงศาวดารภาคท่ี 7039“พื้นขุนบรม”ฉบบัน้ีมี
เน้ือหาส้ินสุดในรัชกาลพระเจา้วิชุลราช จึงสันนิษฐานว่าตน้ฉบบัเดิมท่ีแต่งข้ึนโดยพระมหาเทพ
หลวง กบัพระมหามงคลสิทธิ พร้อมดว้ยพระเจา้วิชุลราชไดร่้วมกนัแต่งข้ึนใน ซ่ึงฉบบัท่ีมีความ
เดียวกนั คือ ฉบบัวดัศรีษะเกษ เวียงจนัทร์40  

 “พื้นขุนบรม”เป็นเร่ืองราวประวติัศาสตร์ของอาณาจกัรลา้นชา้ง มีเน้ือหาเร่ิมจากการ
เสด็จเลียบโลกของพระพุทธเจา้เม่ือคร้ังด ารงพระชาติเป็นสมนัตรพรหม มาท่ีเชียงทอง(นครหลวง
พระบาง) จากนั้นกล่าวถึงพญาแถนให้แถนทั้งหลายลงมาสร้างสรรคส่ิ์งบนผนืโลก แลว้ส่งขนุบรม
มาเกิด ขุนบรมจดัการปกครองให้กบัมนุษย ์สอนให้รู้จกัการท ามาหากิน และยึดหลกัคุณธรรมใน
การด าเนินชีวิต เม่ือขนุบรมมีบุตรไดส่้งไปปกครองเมืองต่างๆ โดย“ขนุลอ”โอรสองคโ์ตไดไ้ปครอง
เมืองเชียงดง เชียงทอง(หลวงพระบาง) เช้ือวงศข์องขุนลอเป็นกษตัริยป์กครองอาณาจกัรลา้นชา้ง
เร่ือยมาจนส้ินสุดเน้ือหาในสมยัพระวิชุลราชธิปัติ โดย“พื้น” ไดบ้นัทึกเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนใน
แต่ละรัชสมยั เช่น การท าสงครามขยายอาณาเขตบา้นเมือง และการน าเอาพระศาสนาจากเมืองเขมร
เขา้มาในลาวของพระเจา้ฟ้างุม้ ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่ออาณาจกัรอยุธยา และการสงครามกบัญวนใน
สมยัพระไชยจกัรพรรดิแผน่แผว้ เป็นตน้ 

 จากเน้ือหาของ“พื้นขนุบรม”จะเห็นไดว้่า แกนหลกัของเร่ืองเป็นประวติัศาสตร์ราชวงศ์
ของกษตัริยล์าว ดงันั้น“พื้นขุนบรม”จึงถูกเขียนข้ึนเพื่อตอบสนองต่ออุดมการณ์ของรัฐจกัรวรรดิ
ลา้นชา้งอย่างชดัเจน  จารุวรรณ ธรรมวตัร(2529) ไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบัเร่ืองน้ีว่า“พื้นขุนบรม”
เขียนข้ึนดว้ยจุดประสงคท์างการเมืองใน 3 ประการ คือ ประการแรก เป็นการเสริมสร้างอ านาจของ
ผูน้ า โดย“พื้นขุนบรม”ไดน้ าเสนอต่อผูอ่้านว่า กษตัริยมิ์ใช่สามญัชนหากแต่สืบเช้ือสายมาจากผีฟ้า 
ถูกส่งมาใหท้ าหนา้ท่ีปกป้องคุม้ครอง ให้คุณให้โทษ และอบรมสั่งสอนมนุษย ์โดยใหย้ดึถือหลกัค า
สอนของขนุบรมเป็นดัง่ “อาชญา” หรือกฎหมายท่ีตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงสะทอ้นให้เห็น
ว่า กษตัริยใ์นต านานขุนบรมเป็นผูมี้อ  านาจสูงสุดในสังคม ประการท่ีสอง พื้นขุนบรมไดส้าน

                                                  
39 กรมศิลปากร, “ค าน า” ใน ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 70 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 

2484). 
40ทองสืบ ศุภะมาร์ค,พงศาวดารลาว(กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุ์รุสภา,2528),1-8. 
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สัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มชนภายในอาณาจกัรลาว ดว้ยการปลูกฝังมโนทศัน์ความเป็นพี่นอ้งระหว่างหมู่
ชนต่างๆว่าลว้นถือก าเนิดจากน ้ าเตา้ปุงลูกเดียวกัน ประการท่ีสาม เป็นการสานสัมพนัธ์ในหมู่
ประชาคมสองฝ่ังโขง โดยกล่าวถึง ความเป็นบา้นพี่เมืองน้องของแว่นแควน้ต่างๆท่ีสืบเช้ือสายมา
จากขุนบรมร่วมกนั คือ ลา้นช้าง สิบสองปันนา ญวน ลา้นนา อยุธยา ค  าม่วน และเชียงขวาง ซ่ึง
บา้นเมืองเหล่าน้ีได้เป็นทั้ งมิตรและศตัรูกัน แต่ในการท าสัญญาทางไมตรีแต่ละคร้ังต่างอา้งถึง
ความสัมพนัธ์เม่ือคร้ังขนุบรม41  

นอกจาก”พื้น”แลว้ ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของ“บั้งจุม้”ไวว้่าหมายถึง พงศาวดาร ซ่ึงเป็น
การน าเอาคมัภีร์ใบลานหรือกระดาษท่ีบนัทึกขอ้ความหลายอนัมดัรวมเขา้ดว้ยกนัแลว้ใส่ลงกระบอก
ไมไ้ผ่ แต่อรรถ นันทจกัร (2529) นักวิชาการด้านประวติัศาสตร์อีสานได้ปฎิเสธว่า บั้ งจุม้ หรือ
กระบอกไมไ้ผน่ั้น ไม่จ าเป็นตอ้งเก็บพงศาวดารอยา่งเดียว แต่หนงัสือหรือสาส์นตราต่างๆต่างนิยม
เก็บไวใ้นบั้งจุม้เช่นเดียวกนั42 ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่างานเขียนทางประวติัศาสตร์ดั้งเดิมของสังคม
อีสานพบเพียงการบนัทึกแบบ“พื้น”เท่านั้น   

จากทั้งหมดสรุปไดว้่า  การท่ีอีสานมีพฒันาการทางประวติัศาสตร์ร่วมมากบัอาณาจกัร
ลา้นชา้ง ท าให้คนในอีสานและคนในลาวมีความสัมพนัธ์ทางดา้นเช้ือชาติ ภาษา และวฒันธรรม 
รวมถึงการบนัทึกประวติัศาสตร์แบบ“พื้น” ซ่ึงเป็นจารีตการเขียนต านานทางศาสนา โดย“พื้น”มี
ลักษณะเป็น“เทพนิยายเชิงประวัติศาสตร์”ท่ีมีเ ร่ืองราวปรัมปราคติคละเคล้าเจือปนไปกับ
ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของบา้นเมือง ท่ีส าคญัคือ “พื้นอุรังคธาตุ”เป็นเร่ืองราวของการบูรณะ
ปฎิสังขรณ์พระธาตุพนมโดยกษตัริยล์าวในแต่ละยุคสมยั และ“พื้นขุนบรม”เป็นเร่ืองราวของการ
สร้างบา้นแปงเมืองของกษตัริยล์าว ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่โครงเร่ืองหลกัของ“พื้น”เป็นการมุ่งน าเสนอ
ความเป็นมาของกลุ่มคนลาว โดยมีสถาบนักษตัริย ์และคติความเช่ือทางศาสนาเป็นแกนกลางท่ียึด
โยงส านึกในหมู่ประชาคมลาวใหต้ระหนกัใน“ความเป็นลาว”ท่ีมีอยูร่่วมกนั  

นอกจากน้ียงัมีขอ้สังเกตว่า งานเขียนพื้นเมืองลา้นชา้งเร่ิมมีการอธิบายเร่ืองราวภายใต้
กรอบอ านาจรัฐไทยบา้งแลว้ ดงัจะเห็นไดจ้าก “พื้นขนุบรม”ท่ีกล่าวว่า เม่ือพระไชยพรรดิแผน่แผว้ 
กษตัริยล์าวส้ินพระชนมล์งในปีพ.ศ.2022 สมเด็จพระบรมไตรโลก กษตัริยอ์ยธุยาไดป้ระทานโลง
ทองค า และโลงไมจ้นัทร์กบัผา้แพร 500 มาถวายพระเพลิงพระบรมศพ และต่อมาในปี พ.ศ.2028 ได้

                                                  
41จารุวรรณ ธรรมวตัร, “ต านานขนุบรมกบัการเขียนพงศาวดารลาว,” ใน แลลอดพงศาวดาร

ลาว (มหาสารคาม: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2530), 79-80. 
42 อรรถ นนัทจกัร, “ประวติัศาสตร์นิพนธ์อีสาน: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ประเพณีการจดบนัทึก

ประวติัศาสตร์หวัเมืองอีสานถึงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20”, 36. 
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โปรดเกลา้ฯให้ราชทูตน าเคร่ืองราชาภิเษกมาแต่งตั้งให้พระยาหลา้แสนไตรภูวนาทข้ึนเป็นกษตัริย์
ลา้นชา้ง43 ส่ิงน้ีแสดงให้เห็นถึง เคา้เง่ือนของการยอมรับอ านาจรัฐไทยในประวติัศาสตร์นิพนธ์ลาว 
ซ่ึงเป็นความคิดท่ีน ามาสู่การรับเอาแบบแผนการเขียน“พงศาวดาร”ตามแบบราชส านกัไทยในเวลา
ต่อมา 

 
                    2.2พฒันาการทางประวตัิศาสตร์กบัประวัตศิาสตร์นิพนธ์อสีาน ในสมัยมณฑล
เทศาภิบาล (พ.ศ.2436 ถึงปีพ.ศ.2475)                   
                         การขยายอ านาจของรัฐไทยในดินแดนท่ีราบสูงเร่ิมตน้ข้ึนในราวทศวรรษ 2320 และ
สามารถผนวกหัวเมืองในบริเวณน้ีเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงไดส้ าเร็จในปี พ.ศ.2436 ดว้ยนโยบายการปฎิ
รูปมณฑลเทศาภิบาล โดยรัฐไทยได้เขา้มาจดัการปกครองแบบใหม่ เพื่อกระชับความสัมพนัธ์
ระหว่างหวัเมืองอีสานกบัส่วนกลางใหมี้มากข้ึน พร้อมกบัไดถ่้ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีจาก
ส่วนกลางให้คนพื้นเมือง เป็นผลให้“ความเป็นไทย”เร่ิมเขา้มามีบทบาทต่อวิถีชีวิต ความคิดและ
จิตส านึกของผูค้น รวมถึงการบนัทึกประวติัศาสตร์ท่ีปรับเปล่ียนเขา้สู่จารีตแบบ“พงศาวดาร”ตาม
แบบราชส านกัไทย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

       2.2.1 พฒันาการทางประวัติศาสตร์อสีานในสมัยมณฑลเทศาภิบาล 
ในสมยัอยุธยารัฐไทยมีการรับรู้เร่ืองอ านาจเหนือพื้นท่ีอีสานเฉพาะในเขตลุ่มน ้ ามูล

เท่านั้น นบัตั้งแต่รัชสมยัพระบรมราชาธิราชท่ี 2 ท่ีไดย้กให้เมืองนครราชสีมาเป็นเมืองพระยามหา
นครท าหน้าท่ีดูแลควบคุมหัวเมืองบริวารแถบน้ี44  ต่อมาในรัชสมยัพระท่ีนั่งสุริยาศอมรินทร์ไดมี้
การตั้งเมืองข้ึนใหม่ 4 เมือง แลว้แต่งตั้งให้หัวหน้าชาวส่วย(กุย)ข้ึนครอง เพื่อเป็นการตอบแทนท่ี
ติดตามพระยาชา้งเผือกคืนกลบัสู่กรุงศรีอยุธยาได ้คือ เมืองขุขนัธ์(อ าเภอขุขนัธ์ จงัหวดัศรีษะเกษ) 
เมืองสังขะ(อ าเภอสังขะ จงัหวดัสุรินทร์) เมืองปะทายสมนั(สุรินทร์) และเมืองรัตนบุรี(อ าเภอรัต
นบุรี จงัหวดัร้อยเอ็ด) โดยให้เมืองเหล่าน้ีข้ึนตรงต่อเมืองนครราชสีมา45 การท่ีพื้นท่ีแถบน้ีมีชาว

                                                  
43  “นิทานเร่ืองขนุบรมราชา” ใน ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 70 ,กรมศิลปากร (กรุงเทพฯ: โรง

พิมพพ์ระจนัทร์, 2484),128 
                   44 สุวิทย ์ธีรศาสวตั,รายงานการวิจยัประวติัศาสตร์อีสาน 2322-2488, (ขอนแก่น:ภาควิชา
ประวติัศาสตร์ และโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์,2549),17. 
      45 อุทยัทิศ บุญชู, “การเปล่ียนแปลงทางสงัคมในอีสานจากนโยบายของรัฐบาลระหวา่งปี พ.ศ.
2424-2475”,24. 
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เขมร-ส่วยเป็นชนพื้นเมือง และอยูภ่ายใตก้ารปกครองของรัฐไทยมานาน ท าใหมี้ลกัษณะทางสังคม
และวฒันธรรมต่างจากคนลาวทัว่ไป แต่ไดมี้การปรับตวัดว้ยการรับเอาธรรมเนียมประเพณีของลาว
เขา้มาใชใ้นการด าเนินชีวิต ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่าเป็น“ความเป็นลาว”เป็นนิยามท่ีบ่งบอกถึงอตั
ลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุของผูค้นในภาคอีสาน  

การเปล่ียนแปลงการรับรู้ถึงอ านาจเหนือพื้นท่ีอีสาน เร่ิมตน้ข้ึนในสมยัธนบุรีถึงสมยั
รัชกาลท่ี 2 ของกรุงรัตนโกสินทร์ เม่ือมีคนลาวจ านวนหน่ึงไดห้ลีกหลีหนีความวุ่นวายทางการเมือง
จากอาณาจกัรลาวเขา้มาตั้งถ่ินฐานในอีสาน แลว้ขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารกษตัริยรั์ฐไทย ซ่ึงได้
โปรดฯใหท้ าการตั้งบา้นเมืองข้ึน จ าแนกเป็นกลุ่มต่างๆ ดงัน้ี                   

กลุ่มพระวอพระตา เสนาบดีผูใ้หญ่ของเวียงจนัทร์ เกิดขดัแยง้กบัพระเจา้สิริบุญสาร(บิดา
เจา้อนุวงศ)์ เจา้ครองนครเวียงจนัทร์ จึงน าครัวขา้มโขงเขา้มาตั้งรกรากในอีสานในปี พ.ศ.2311 โดย
ไดต้ั้งเมืองนครเข่ือนขนัธ์กาบแกว้บวับาน (หนองบวัล าภู)ข้ึน ต่อมาทพัลาวไดต้ามมาตีคนกลุ่มน้ีจึง
ไดถ้อยร่นลงทางใตไ้ปตั้งถ่ินฐานท่ีเวียงดอนกอง เขตเมืองจ าปาศกัด์ิ และไดเ้ขา้สวามิภกัด์ิต่อพระ
กรุงธนบุรีในเวลาต่อมา ต่อมาทางฝ่ายเวียงจนัทร์ไดส่้งกองทพัตามมาตีอีกคร้ังในปี พ.ศ.2321 เม่ือ
ทางกรุงธนบุรีทราบข่าวจึงยกทพัเขา้มาหนุนช่วยฝ่ายพระวอ จนไดเ้มืองหลวงพระบาง เวียงจนัทร์ 
และจ าปาศกัด์ิมาหวัเมืองประเทศราช และไดคุ้มตวัเช้ือพระวงศล์าว อญัเชิญพระแกว้มรกต พระบาง 
พระคู่บา้นคู่เมืองของลาวมาไวท่ี้กรุงธนบุรี พร้อมทั้งกวาดตอ้นครัวลาวเป็นจ านวนมากเขา้มาไวใ้น
อีสาน46 นอกจากน้ีทางราชส านักไทยไดแ้ต่งตั้งให้ทา้วค าพง บุตรพระตาเป็นพระปทุมสุรราช คุม
กองลาวอยูท่ี่เวียงดอนกอง เขตเมืองจ าปาศกัด์ิ ต่อมาในปี พ.ศ.2334 พระปทุมสุรราช(ค าผง)จึงไดรั้บ
การแต่งตั้งเป็นเจา้เมืองอุบลราชธานี ส่วนทา้วฝ่ายหนา้เป็นเจา้พระวิไชยราชขตัติยวงศาครองเมือง
จ าปาศกัด์ิ หลงัจากนั้นไดแ้บ่งปันผูค้นออกไปตั้งเมืองต่างๆ เช่น เมืองยโสธร เมืองเขมราช เมืองโขง
เจียม 

กลุ่มเจา้ผา้ขาว-เจา้โสมพะมิต ไดอ้พยพมาจากเวียงจนัทร์ในคราวเดียวกบักลุ่มพระวอ
พระตา แต่ไดแ้ยกตวัออกไปตั้งบา้นเรือนอยู่ในแอ่งสกลนคร คือ บา้นหินโงม (อยู่ในเขตจงัหวดั
หนองคาย) และบา้นกะลึมเมืองพาน (อ าเภอบา้นผอื จงัหวดัอุดรธานี) ต่อมาไดอ้พยพหนีการรุกราน
จากเวียงจนัทร์ขา้มเทือกเขาภูพานลงมาทางดา้นทิศใต ้ตั้งบา้นแก่งส าโรงดงเปือยข้ึนใกลล้ าน ้ าปาว 

                                                  
     46 สุวิทย ์ธีรศาสวตั,รายงานการวิจยัประวติัศาสตร์อีสาน 2322-2488, 26-28. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
33 

 

ในปี พ.ศ.2336 ไดรั้บการยกข้ึนเมืองกาฬสินธ์ุ ต่อมาเช้ือสายของผูน้ ากลุ่มน้ีไดแ้ยกตวัออกไปตั้ง
เมืองสกลนครในท่ีเมืองหนองหารหลวงเดิม47 

กลุ่มทา้วแล อพยพจากนครเวียงจนัทร์เขา้มาตั้งถ่ินฐานท่ีบา้นหนองน ้ าขุ่น หนองอีจาน 
(อยู่ในพื้นท่ีอ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา) ต่อมามีผูค้นอพยพมาเพิ่มจึงไดย้า้ยครัวมาท่ีบา้นชี
ลอง (บา้นโนนน ้ าออ้ม ห่างจากศาลากลางจงัหวดัชยัภูมิประมาณ 6 กิโลเมตร) เจา้อนุวงศไ์ดแ้ต่งตั้ง
ให้ทา้วแลเป็นขุนภกัดีชุมพล ให้ดูแลการเก็บส่วยผา้ขาวส่งให้กบัทางเวียงจนัทร์ จนถึงในปี พ.ศ.
2365 ขนุภกัดีชุมพล (แล) เห็นว่าบา้นชีลองเป็นชุมชนใหญ่ จึงไดย้า้ยครัวไปตั้งท่ีบา้นหลวง (อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ) และขอข้ึนกบัทางกรุงเทพฯ ขนุภกัดีชุมพล (แล) ผูเ้ป็นหวัหนา้จึงรับแต่งตั้งเป็น 
เป็นพระยาภกัดีชุมพล เจา้เมืองชยัภูมิ ส่งส่วยเร่วใหก้บัส่วนกลาง48 

จะเห็นไดว้า่หากรวมกบักลุ่มจารยแ์กว้ท่ีเขา้มาก่อนหนา้นั้นแลว้ ในเวลาน้ีมีคนลาวตั้งถ่ิน
ฐานอยู่ในอีสาน 4 กลุ่มใหญ่ ซ่ึงทั้งหมดมีสาเหตุส าคญัของการอพยพคือ ความตอ้งการหลีกหนี
ความขดัแยง้กบัทางราชส านกัเวียงจนัทร์ และไดเ้ลือกพื้นท่ีอีสานเป็นท่ีตั้งบา้นเมืองใหม่ เพราะอยู่
ห่างไกลจากศูนยก์ลางอ านาจรัฐ ดงันั้นชนกลุ่มน้ีจึงมีเอกเทศทางการเมือง และวฒันธรรมพอสมควร  
อยา่งไรก็ตามดว้ยความจ าเป็นในการปกป้องตนเองให้ปลอดจากการคุกคามจากทางเวียงจนัทร์ จึง
จ าเป็นตอ้งพึ่งพาศูนยก์ลางอ านาจท่ีใหญ่กว่าเช่นรัฐไทย คนลาวในอีสานทุกกลุ่มจึงไดเ้ขา้สวามิภกัด์ิ
ต่อทางราชส านักกรุงเทพฯ โดยทางกรุงเทพฯไดใ้ห้ปกครองตนเองตามแบบประเพณีวฒันธรรม
ดั้งเดิม ซ่ึงมีระบบ”อญัญาส่ี”เป็นคณะปกครองสูงสุดของเมือง และไดใ้หห้วัเมืองเหล่าน้ีส่งส่วย และ
การเกณฑแ์รงงานบางเป็นคร้ังคราวเท่านั้น 

ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 3 เกิดเหตุการณ์เจา้อนุวงศ์ข้ึน ซ่ึงเอกสาร“พื้นเวียง”งานเขียน
ทอ้งถ่ินร่วมสมยั กล่าวว่า เหตุการณ์น้ีเกิดจากเจา้เมืองนครราชสีมาใชอ้  านาจในทางมิชอบ กดข่ีข่ม
เหงชาวบา้นอยูเ่สมอ จึงจ าเป็นท่ีเจา้อนุวงศแ์ห่งนครเวียงจนัทร์ตอ้งยืน่มือเขา้มาช่วย ดว้ยการยา้ยครัว
กลบัไปยงันครเวียงจนัทร์ จนน าไปสู่สงครามระหว่างกรุงเทพฯกบัเวียงจนัทร์ในปี พ.ศ.2369 และ
จบลงด้วยความปราชัยของฝ่ายลาว โดยกองทพัสยามได้ท าลายนครเวียงจนัทร์จนส้ินซาก ไม่
สามารถด ารงตนเป็นศูนยก์ลางอ านาจของชุมชนลุ่มน ้ าโขงไดอี้กต่อไป เจา้อนุวงศถู์กคุมตวัลงมารับ

                                                  
47 สุวิทย ์ธีรศาสวตั, “การตั้งถ่ินฐานระดบัเมืองในภาคอีสานสมยักรุงธนบุรีถึงรัชกาลท่ี 2(พ.ศ.

2322-2367)”ใน  ทอ้งถ่ินลุ่มน ้าโขง สามญัชนคนช่ือชอบ (ขอนแก่น:มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2547) :89-91. 
48 สุวิทย ์ธีรศาสวตั, รายงานการวิจยัประวติัศาสตร์อีสาน 2322-2488, 52. 
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โทษท่ีกรุงเทพฯและส้ินพระชนมล์งท่ีนั้น49  สงครามคร้ังน้ีก่อใหเ้กิดการกวาดตอ้นครัวลาวคร้ังใหญ่
เขา้มาไวใ้นเขตอีสาน โดยรัฐไทยไดใ้ห้รวมกลุ่มกนัตั้งเป็นบา้นเมืองข้ึน เพื่อป้องกนัมิให้ทางเวียง
จนัทร์สะสมก าลงัคน และตา้นทานการขยายอ านาจของรัฐญวณ ท าให้ในช่วงน้ีในอีสานมีเมือง
เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก โดยในปี พ.ศ.2369 มีจ  านวน 33 เมือง ในปี พ.ศ.2383 ไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 54 
เมือง ในปี พ.ศ.2403 ไดเ้พิ่มข้ึนอีกเป็น 70 เมือง และในอีกสองทศวรรษต่อมาจ านวนเมืองในอีสาน
เพิ่มข้ึนเป็น 100 กว่าเมือง50  โดยในการตั้งเมืองน้ีเป็นการแสดงถึงอ านาจของรัฐไทย ซ่ึงไดก้ระท า
ผา่นทางการตั้งช่ือเมือง โดยเปล่ียนช่ือจากภาษาถ่ินมาเป็นช่ือพระราชทาน ซ่ึงอยูภ่ายใตก้รอบวิธีคิด
ของความเป็นศูนยก์ลางท่ีมีทั้งอ านาจและความเจริญ”เหนือกว่า”ชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลออกไป เช่น 
วาปีไพรบูรณ์ พนมไพรแดนมฤค ชนบท จ าปาชนบท และความคิดน้ีไดน้ าสู่ความชอบธรรมของรัฐ
ไทยในการปกครองดูแลผูท่ี้ดอ้ยกว่า51 ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่านโยบายน้ีเป็นความพยายามในระยะ
เร่ิมแรกของรัฐไทยท่ีตอ้งการกลืนกลายหวัเมืองอีสานใหเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึง โดยไดส้ร้างส านึกของ
ผูค้นใหย้ดึโยงอยูก่บัพื้นท่ี ซ่ึงถูกก าหนดและนิยามความหมายจากส่วนกลาง 

 ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 5 ความเป็น“รัฐจารีต”ท่ีด าเนินมาหลายศตวรรษส้ินสุดลง เพราะ
รัฐไทยไดด้ าเนินการปฎิรูปประเทศ เพื่อสร้าง“รัฐชาติสมยัใหม่”ท่ีไดมี้การก าหนดเขตแดนท่ี
แน่นอน อนัเป็นหมุดหมายท่ีแสดงให้เห็นถึง ขอบเขตพระราชอ านาจท่ีแทจ้ริง ซ่ึงสัมพนัธ์กบัการ
จดัการปกครองท่ีรวบอ านาจจากหัวเมืองใหญ่นอ้ยเขา้มารวมศูนยไ์วท่ี้องคพ์ระมหากษตัริยเ์พียงผู ้
เดียว  นอกจากน้ีการสร้างรัฐสมยัใหม่ ยงัตอ้งกลืนกลายผูค้นหลากก๊กเหล่าให้เป็นหน่ึงเดียวทั้งใน
เร่ืองของการเมือง เช้ือชาติ และวฒันธรรม ในกระบวนการดงักล่าวน้ี ภูมิภาคอีสานเป็นพื้นท่ีส าคญั
แห่งหน่ึงท่ีถูกรัฐไทยน ามาผนวกรวมไว ้เพราะอยูติ่ดกบัดินแดนลาวท่ีตกเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส
ในปี พ.ศ.2436  การด าเนินนโยบายปฎิรูปอีสานในช่วงน้ี น ามาสู่การเปล่ียนแปลงของสังคมทอ้งถ่ิน

                                                  
       49 อรรถ นนัทจกัร์. “ประวติัศาสตร์นิพนธ์อีสาน: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ประเพณีการจด
บนัทึกประวติัศาสตร์หวัเมืองอีสานถึงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20”, 193. 
       50 สมชยั ภทัราธนานนัท,์ “อีสาน กบัรัฐไทย: ประวติัศาสตร์ และการเมือง” ใน เอกสารการ
สัมมนาวิชาการ ไท-ไทยศึกษา ชาติพนัธ์ุ อตัลกัษณ์ ประวติัศาสตร์ และการเมือง :ไท-ไทยศึกษาในกระแส
โลกาภิวตัน์ (มหาสารคาม: คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2548):5. 
       51อุศนา นาศรีเคน, “อีสานในการรับรู้ และทศันะของผูป้กครองกรุงเทพฯ ตั้งแต่หลงักบฏเจา้
อนุวงศ ์พ.ศ. 2367 ถึงการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขา
ประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,2548), 116. 
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คร้ังส าคญัอีกวาระหน่ึง52  โดยในท่ีน้ีตอ้งการพิจารณาว่า  รัฐไทยมีกระบวนการผนวกเอาอีสานเขา้
มาไวภ้ายใตก้รอบโครงอ านาจทางการเมือง และวฒันธรรมอยา่งไร และกระบวนการดงักล่าวส่งต่อ
การบนัทึกประวติัศาสตร์ของคนทอ้งถ่ินในลกัษณะใด โดยอธิบายใน 3 ประเด็นคือ ประเดน็แรก
การผนวกอีสานเขา้กบัภูมิศาสตร์รัฐไทยผา่นการปฎิรูปการปกครอง อนัมีผลต่อการก่อตวัของส านึก
ทอ้งถ่ินท่ีอิงอยู่กบัพื้นท่ีของรัฐ ประเดน็ท่ีสอง การสถาปนาอุดมการณ์ชาติ และปลูกฝังอุดมการณ์
ให้กับคนท้องถ่ิน ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ใน“ความเป็นไทย”และประเด็นท่ีสาม  การก่อเกิด
ประวติัศาสตร์ชาติ และการสร้างความทรงจ าร่วมกบัคนทอ้งถ่ิน ซ่ึงน ามาสู่การบนัทึกประวติัศาสตร์
แบบ“พงศาวดาร”ตามแบบราชส านกัไทย โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
               2.2.1.1การปฎิรูปการปกครองมณฑลเทศาภิบาล: การผนวก“อีสาน”เข้ากับ
ภูมิศาสตร์รัฐไทย 
                       ตามความคิดเร่ืองรัฐในสมยัจารีตท่ีอิงอยู่คติจกัรพรรดิราช เป็นส่ิงท่ีดูเลือนรางไร้
ขอบเขตท่ีแน่นอน เพราะข้ึนอยู่กบัพระราชอ านาจของกษตัริยท่ี์ศูนยก์ลาง ซ่ึงไดมี้การปรับเปล่ียน
เคล่ือนไหวไปมาตามพระปรีชาสามารถของกษตัริยแ์ต่ละพระองค ์ ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 5 การ
ขยายอิทธิพลของจกัรวรรดินิยมตะวนัตกเขา้มายงัดินแดนรอบขา้ง ท าให้ผูน้ ารัฐไทยจ าตอ้งก าหนด
ขอบเขตของรัฐท่ีแน่นอน โดยได้จัดท า“แผนท่ี”สมัยใหม่ข้ึน เพื่อยืนยนัอ านาจอธิปไตยเหนือ
ดินแดนตามระบบภูมิศาสตร์สมัยใหม่ ในงานศึกษาของธงชัย วินิจจะกุล (2533) ได้กล่าวว่า 
เหตุการณ์ ร.ศ.112 ท่ีไทยจ าตอ้งสละอ านาจเหนือดินแดนฝ่ังซา้ยแม่น ้ าโขงให้กบัฝร่ังเศส ท าให้
รัชกาลท่ี 5 ตอ้งจดัท าแผนท่ีข้ึนเพื่อก าหนด“ดินแดนและอาณาเขตท่ีแน่นอน” นบัตั้งแต่ตอนนั้น
“ตวัตน”(geobody)ของประเทศไทยจึงถือก าเนิดเป็นรูปเป็นร่างข้ึนอยา่งแทจ้ริงบนพื้นผวิโลก เพราะ
ไทย“ไดดิ้นแดน”ท่ีเคยมีอ านาจอย่างคลุมเครือในสมยัจารีตมาเป็นเจา้ของอย่างแทจ้ริง53 ความคิด
เก่ียวรัฐเชิงดินแดนสมยัใหม่น้ีมีส่วนสัมพนัธ์อย่างยิ่งกบัการปฎิรูปการปกครองในหัวเมืองอีสาน 
เพราะเป็นการจดัการอ านาจเชิงพื้นท่ีในการผนวกอีสานเขา้กบัภูมิศาสตร์รัฐไทย ทั้งทางกายภาพ 

                                                  
52 ดูรายละเอียดเก่ียวกบัการปฎิรูปมณฑลเทศาภิบาลในอีสานไดใ้น ไพฑูรย ์มีกุศล, การปฎิ

รูปการปกครองมณฑลอีสาน พ.ศ.2436-2453 (กรุงเทพฯ:กรมการศึกหัดครู,2517); อุทยัทิศ บุญชู, “การ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมในอีสานจากนโยบายของรัฐบาลระหวา่งปี พ.ศ.2424-2475”. 

53 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ธงชยั วินิจจะกุล, “การไดดิ้นแดนกบัความทรงจ าอ าพราง”ใน สมุด
สงัคมศาสตร์ 12,3-4(กมุภาพนัธ์-กรกฎาคม 2533) :101-106. 
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และความรู้สึกนึกคิดของผูค้นท่ีผกูพนักบัพื้นท่ีตามนิยามความหมายใหม่ของรัฐ อนัเป็นการลดทอน 
หรือสลาย”ตวัตน”ดั้งเดิมใหจ้างหายไป 

อนัท่ีจริงแลว้การด าเนินการปฎิรูปการปกครองในอีสานเร่ิมข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2425 แต่ยงั
ไม่เป็นระบบ โดยรัชกาลท่ี 5 ไดโ้ปรดเกลา้ฯให้พระเจา้นอ้งยาเธอ และขา้ราชการหลายนายไปเป็น
ขา้หลวงประจ ายงัหัวเมืองต่างๆ แต่ยงัมิไดด้ าเนินการเปล่ียนแปลงระบบการบริหารแต่อย่างใด 
ต่อมาในปี พ.ศ.2433 การด าเนินงานเร่ิมเป็นรูปเป็นร่างมากข้ึน เม่ือรัชกาลท่ี 5 ไดท้รงจดัการแกไ้ข
การปกครองหวัเมืองอีสานใหม่ โดยรวมหวัเมืองลาวตะวนัออกและเมืองแถบเขมรป่าดงเขา้ดว้ยกนั
เป็น 4 กองใหญ่ คือ หัวเมืองลาวตะวนัออก(กองว่าราชการอยู่ท่ีนครจ าปาศักด์ิ) หัวเมืองลาว
ตะวนัออกเฉียง เหนือ(กองวา่ราชการอยูท่ี่เมืองอุบลราชธานี)หวัเมืองลาวฝ่ายเหนือ(กองราชการอยูท่ี่
เมืองหนองคาย) และหัวเมืองลาวฝ่ายกลาง(กองว่าราชการอยู่ท่ีเมืองนครราชสีมา) ทั้ง 4 กองน้ีข้ึน
ตรงต่อพระยาอ ามาตยธิบดี(หรุ่น ศรีเพญ็)ขา้หลวงใหญ่ท่ีนครจ าปาศกัด์ิ จะเห็นไดว้่าในช่วงน้ีเร่ิมมี
การใชค้  าวา่“ตะวนัออกเฉียงเหนือ”เรียกพื้นท่ีทางการปกครองในอีสานแลว้  

ต่อมาในปีพ.ศ.2437 ภายหลงัการปักปันเขตแดนเสร็จส้ิน ไดมี้การแกไ้ขการปกครอง
ใหม่เพื่อใหรั้ดกมุ เป็นแบบ“มณฑลเทศาภิบาล”โดยรวมหวัเมืองต่างๆเขา้เป็นมณฑล แต่ละมณฑลมี
ขา้หลวงใหญ่ดูแลต่างพระเนตรพระกรรณ คือ 1) มณฑลลาวพวน พระเจา้น้องยาเธอฯกรมหม่ืน
ประจักษ์ศิลปาคมเป็นข้าหลวงใหญ่ประทับ ณ เมืองหนองคาย (ต่อมายา้ยมาเมืองอุดรธานี) 
ประกอบดว้ย 6 เมืองคือ อุดรธานี ขอนแก่น นครพนม สกลนคร เลย หนองคาย  2) มณฑลลาวกลาง 
พระเจา้นอ้งยาเธอฯกรมหม่ืนสรรพสิทธิประสงคเ์ป็นขา้หลวงใหญ่ประทบัอยู่ท่ีเมืองนครราชสีมา 
ประกอบด้วย 3 เมืองคือ นครราชสีมา ชัยภู มิและ และ บุรีรัมย์  3)มณฑลลาวกาว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
พระเจ้าน้องยาเธอฯกรมหลวงพิชิตปรีชากรเป็นขา้หลวงใหญ่ประทับอยู่ท่ีเมืองอุบลราชธานี 
ประกอบดว้ย 7 เมืองคือ อุบลราชธานี นครจ าปาศกัด์ิ ศรีษะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอด็ มหาสารคาม และ
กาฬสินธ์ุ54 

 ต่อมาในปีพ.ศ.2442 ไดท้ าการเปล่ียนช่ือมณฑล เพื่อลดทอนความแตกต่างทางชาติพนัธ์ 
ซ่ึงอาจน ามาสู่ปัญหาเร่ืองคนในบงัคบัของต่างชาติ เหตุดงักล่าวส่วนกลางจึงไดต้ดัค  าว่า“ลาว”ออก 
และใชช่ื้อทิศเรียกพื้นท่ีทางการปกครองต่างๆแทน โดยมีกรุงเทพฯเป็นศูนยก์ลาง เพื่อแสดงให้เห็น
ว่าบริเวณน้ีมิใช่“ลาว” แต่เป็นส่วนหน่ึงของ“สยาม” หรือ“ไทย” ดังนั้ นมณฑลลาวพวนจึง
เปล่ียนเป็น “มณฑลฝ่ายเหนือ” มณฑลลาวกาวเปล่ียนเป็น “มณฑลตะวนัออกเฉียงเหนือ” มณฑล

                                                  
        54 อุราลกัษณ์ สิถิรบุตร.“มณฑลอีสานและความส าคญัในทางประวติัศาสตร์”(วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2526),36-38. 
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ลาวกลางเป็น“มณฑลนครราชสีมา”55 พร้อมกันนั้ นในการส ารวจส ามะโนครัวประชากรของ
เจา้หนา้ท่ี ไดมี้การกรอกช่องสัญชาติว่า“ชาติไทยบงัคบัสยาม” ห้ามมิให้เขียนว่าเป็น“ชาติลาว เขมร 
ส่วย ผูไ้ทย”56 ฉะนั้นในทางกฎหมายประชาชนในอีสานจึงเป็น“ไทย”ตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา ต่อมา
ในปี พ.ศ.2443 ไดมี้การเปล่ียนช่ือมณฑลอีกรอบ โดยเปล่ียนมณฑลฝ่ายเหนือเป็น“มณฑลอุดร” 
มณฑลตะวนัออกเฉียงเหนือเป็น “มณฑลอีสาน” แต่ในส่วนมณฑลนครราชสีมาใหค้งช่ือเดิม   

และในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัน้ีในปี พ.ศ.2442 รัฐบาลไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัศกัดิ
นาเจา้นาย พระยา ทา้วแสนเมืองประเทศราช ให้ยกเลิกระบบอาญาส่ีท่ีสืบทอดอ านาจตามสาย
ตระกูลของผูน้ าทอ้งถ่ิน โดยเปล่ียนเป็นต าแหน่งผูว้่าราชการเมือง ปลดัเมือง ยกบตัรเมือง และผูว้่า
ราชการเมืองแทน และพระราชบญัญติัน้ีไดก้ าหนดศกัดินาของขนุนางทอ้งถ่ินให้เป็นแบบเดียวกบั
ขา้ราชการไทย เช่น เจา้เมืองถือศกัดินา 2,000 ไร่ เทียบเท่าพระองค์เจา้ และเจ้ากรมมา้ขวาซ้าย 
อุปราชถือศกัดินา 1,200 ไร่เทียบเท่าจางวางขวา จางวางซา้ย เป็นตน้ การด าเนินการเช่นน้ีเป็นการ
สร้างระเบียบกฎเกณฑ์ทางการปกครองให้เป็นแบบแผนเดียวกนั และการสร้างส านึกทางการเมือง
ในการเป็น“ขา้ราชการ”ของรัฐใหก้บัผูน้ าทอ้งถ่ิน 

การด าเนินงานปฎิรูปมณฑลอีสานด าเนินเร่ือยมา มีหน่วยงานของรัฐเกิดข้ึนเป็นจ านวน
มาก เม่ือระบบราชการเร่ิมขยายตวัมากข้ึน ท าให้การติดต่อราชการเป็นไปอย่างล่าชา้ ดงันั้นเพื่อ
ความสะดวกในการบริหารราชการ ในปี พ.ศ. 2455 จึงไดมี้การแยกมณฑลอีสานออกเป็น 2 มณฑล 
คือ “มณฑลร้อยเอ็ด” และ “มณฑลอุบล” คร้ันถึงรัชสมยัสมยัพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ไดมี้การ
ปรับปรุงการปกครองอีกคร้ัง โดยจดัให้พื้นท่ีตั้งแต่ 2 มณฑลข้ึนไปรวมตวัเป็น“ภาค” มีอุปราชภาค
เป็นหัวหน้าในการบริหารภาคละหน่ึงคนข้ึนตรงต่อพระมหากษตัริย ์และให้ขา้หลวงเทศาภิบาล
มณฑล ท่ีเปล่ียนช่ือต าแหน่งเป็นสมุหเทศาภิบาล อยู่ภายใตอ้  านาจของอุปราชภาคอีกต่อหน่ึง57 
ดงันั้นในปี พ.ศ.2465 รัฐบาลกรุงเทพฯจึงไดร้วมมณฑลทุกแห่งในอีสานยกเวน้มณฑลนครสีมา 
รวมเขา้เป็น“ภาคอีสาน”โดยไดมี้พระราชนุกลูวิบูลภกัดี(อวบ เปาโรหิต ภายหลงัเล่ือนเป็นเจา้พระยา
มุขมนตรี)เป็นอุปราชภาคคนแรก ประจ าการอยูท่ี่เมืองอุดรธานี  

                                                  
      55ทวีศิลป์ สืบวฒันะ. “‘ลาว’ในทศันะของผูป้กครองไทยในสมยัรัตนโกสินทร์,”ใน จดหมาย
ข่าวสงัคมศาสตร์ 11,1(สิงหาคม-ตุลาคม2531):104-121.  
      56 เติม วิภาคพจนกิจ, ประวติัศาสตร์อีสาน (กรุงเทพมหานคร:ส านกัพิมพส์มาคมสังคมศาสตร์
แห่งประเทศไทย,2513),464. 
      57 อุทยัทิศ บุญชู, “การเปล่ียนแปลงสังคมทางอีสานจากนโยบายรัฐบาลระหว่างปี พ.ศ.2434-
2475”, 104. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
38 

 

อยา่งไรกต็ามต่อมารูปแบบการปกครองแบบภาคประสบปัญหาในเร่ืองความไม่คล่องตวั 
และรัฐบาลมีความจ าเป็นตอ้งยบุหน่วยงานเพื่อลดค่าใชจ่้าย ดงันั้นในปี พ.ศ.2468 จึงมีค  าสั่งยบุการ
ปกครองแบบภาคทั้งหมด พร้อมกนันั้นไดยุ้บมณฑลอุบล และมณฑลร้อยเอ็ดให้มาข้ึนกบัมณฑล
นครราชสีมา จนถึงเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 รัฐบาลไดอ้อกพระราชบญัญติัระเบียบ
ราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม ปี พ.ศ.2476 จึงได้มีการยกเลิกการปกครองมณฑล
เทศาภิบาลทั้งหมด จดัแบ่งพื้นการปกครองเป็นออกจงัหวดัต่างๆ พื้นท่ีในภาคอีสานทั้งหมดจึง
รวมกนัเป็น“ภาคอีสาน”มาตั้งแต่ตอนนั้น58  

นอกจากในระดับภูมิภาคแล้ว ในส่วนของการปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐไทยได้
ด าเนินการปฎิรูปดว้ยเช่นกนั  โดยในปี พ.ศ.2440 ไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการปกครอง
ทอ้งท่ี ร.ศ.116 เป็นผลให้มีการแบ่งเขตการเป็นปกครองเป็นหมู่บา้น ต าบล อ าเภอ และจงัหวดั 
พร้อมทั้ งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีของรัฐท าหน้าท่ีปกครองลดหลัน่กันไปเป็นล าดับขั้น โดยในระดับ
หมู่บา้นมีผูใ้หญ่บา้น ระดบัอ าเภอมีนายอ าเภอ ระดบัจงัหวดัมีผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูป้กครองข้ึน
ตรงต่อขา้หลวงเทศาภิบาล และตามกฎหมายฉบบัน้ีไดก้ าหนดใหป้ระชาชนในพื้นท่ีท าการเลือกตั้ง
ผูใ้หญ่บา้น และก านันเอง นับไดว้่าเป็นการเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินคร้ังแรกในประวติัศาสตร์การ
เมืองไทย59 ซ่ึงในทางหน่ึงไดส้ร้างส านึกความเป็นส่วนหน่ึงของรัฐไทยให้เกิดข้ึนในหมู่ประชาชน
ดว้ย   

การจดัแบ่งส่วนราชการตามระบบมณฑลเทศาภิบาล เป็นการสร้างความมัน่คงในพระ
ราชอ านาจให้เกิดข้ึน เพราะเป็นการหลอมรวมอ านาจท่ีเคยกระจดักระจายมาไวท่ี้สถาบนักษตัริย ์
นอกจากน้ีไดส่้งผลใหเ้กิดการก่อตวัของส านึกทอ้งถ่ินนิยมหรือภูมิภาคนิยมของคนอีสาน ดงัจะเห็น
จาก ตามหนา้หนงัสือพิมพไ์ดเ้ร่ิมมีผูแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาอีสานหลายดา้น 
เช่น ผูใ้ชน้ามปากกาว่า “ณ โคราช” ไดส่้งจดหมายลงในหนงัสือพิมพห์ลกัเมือง 2 คร้ังคือ ฉบบัวนั
ศุกร์ท่ี 14/6/2471 และฉบบัวนัองัคารท่ี 14/2/2472 และมีผูใ้ชน้ามว่า“ชาวบา้นดง”จงัหวดัขอนแก่น 
เขียนลงในหนังสือพิมพศ์รีกรุง9/3/2471 เร่ือง การเกณฑ์แรงงานราษฎรในจงัหวดัขอนแก่นมิได้
เป็นไปตามพรบ.เกณฑจ์า้ง เป็นตน้60 ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่า การปฎิรูปการปกครองมณฑลเทศาภิบาล

                                                  
      58 อุราลกัษณ์ สถิรบุตร, “มณฑลอีสานและความส าคญัในทางประวติัศาสตร์”(วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.2526),140-147 
      59 ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, “การรวมกลุ่มทางการเมืองของ “ส.ส.อีสาน” พ.ศ.2476-
2494”,56. 

60 เร่ืองเดียวกนั, 57-58. 
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เป็นการผนวกเอาอีสานท่ีเคยเป็นพื้นท่ีซ ้ าซอ้นของศูนยก์ลางอ านาจลาวและไทย มาไวภ้ายในอาณา
เขตของรัฐไทยอยา่งสมบูรณ์ และไดแ้สดงอ านาจเหนือพื้นท่ีอยา่งเขม้ขน้ผา่นการจดัการปกครองท่ี
รัดกุม ซ่ึงน ามาสู่การเร่ิมตน้ของส านึกในหมู่คนอีสานถึงเป็นกลุ่มคนท่ีอยู่ภายในรัฐอนัเดียวกนักบั
คนในภูมิภาคอ่ืน โดยได้นิยาม“ตัวตน”อิงอยู่พื้นท่ีการปกครองของรัฐ ซ่ึงส่งผลต่อการเขียน
ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินให้อยู่ภายใตก้รอบประวติัศาสตร์ชาติด้วยเช่นกัน โดยเป็นเร่ืองราวของ 
“เมือง”หรือ“มณฑล”ท่ีสมัพนัธ์กบัศูนยก์ลางอ านาจรัฐไทย 
 
                         2.2.1.2กระบวนการถ่ายทอดอุดมการณ์“ความเป็นไทย”ให้กบัคนอสีาน 
                        การหลอมรวมส านึกของผูค้นท่ีมีอยู่หลากหลายกลุ่ม มิอาจเกิดข้ึนไดโ้ดยสมบูรณ์
เพียงเพราะการสร้างส านึกของ“ชาติ”เฉพาะมิติทางกายภาพเท่านั้น แต่ตอ้งสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ
ใหค้นทุกกลุ่มยดึถือร่วมกนั เพื่อใหต้ระหนกัถึง“ความเป็นไทย” โดยในสมยัสมบูรณาญาสิทธิราชย ์
สัญลกัษณ์ท่ีส่ือถึงความหมายและลกัษณะของรัฐออกมาไดดี้ท่ีสุดคือ องคพ์ระมหากษตัริย ์ซ่ึงมี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว เป็นผูส้ถาปนาสถาบนัแห่งน้ีให้เป็นหลกัของชาติ โดย
พระองคไ์ดใ้ห้ความหมายผ่านพระราชพิธีทั้งหลายท่ีถูกก าหนดให้จดัข้ึน โดยทรงแสดงให้เห็นว่า
“การปกครองแบบไทย”ท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นผูน้ าสูงสุดนั้น เป็นการปกครองท่ีเหมาะสมกับ
เมืองไทย ทรงให้ความส าคญัแก่พระราชกรณียกิจทางพระพุทธศาสนาเพื่อเนน้สถานะการเป็นองค์
อคัรศาสนูปถมัภกท่ีส าคญัท่ีสุดของโลกในสมยันั้น อีกทั้งยงัทรงน าเอาศีลธรรมทางศาสนามาช่วย
ในการจดัระเบียบและควบคุมสังคม ดงันั้น “พระพุทธศาสนา”จึงเป็นหัวใจอีกหน่ึงอยา่งของ“ความ
เป็นไทย” โดยพระองคท์รงท าให้“พระมหากษตัริย”์มีความส าคญัเหนือกว่า“พระพุทธศาสนา” ใน
ส่วนการใหค้วามส าคญัต่อ“ชาติ”นั้น พระองคโ์ปรดเกลา้ฯใหจ้ดัตั้ง“โบราณคดีสโมสร” เพื่อใหเ้ป็น
ศูนยก์ลางในการศึกษาคน้ควา้เร่ืองราวความเป็นมาของ“ชาติสยาม”หรือ“ชาติไทย”ท่ีประกอบไป
ดว้ยกลุ่มบา้นเมืองต่างๆท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองอยูใ่นช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในอดีตท่ีผา่นมา61 ดงันั้นจึง
กล่าวไดว้า่ อุดมการณ์หลกัของรัฐไทยในเวลาน้ีคือ “ชาติ” “ศาสนา” และ“พระมหากษตัริย”์ 

 ความคิดในเร่ืองอุดมการณ์ของชาติดงักล่าว เป็นส่ิงท่ีจรรโลงโครงสร้างทางการเมือง
แบบรวมศูนยอ์  านาจของรัฐสมบูรณาญาสิทธ์ิราชยใ์หด้ ารงอยูไ่ด ้โดยผูน้ ารัฐไดส่้งผา่นความคิดน้ีสู่
สังคม ผ่านปฏิบติัการทางอ านาจในรูปแบบต่างๆ ท่ีส าคญัคือ มาตรการทางกฎหมายท่ีปรับเปล่ียน

                                                  
         61 สายชล สัตยานุรักษ์,“ประวติัศาสตร์การสร้าง‘ความเป็นไทย’กระแสหลัก,”ใน 

จินตนาการความเป็นไทย กฤตยา อาชวนิจกุล,บรรณาธิการ(นครปฐม:สถาบนัวิจยัประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลยัมหิดล,2551),62. 
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ประเพณีทอ้งถ่ินให้เป็นแบบแผนเดียวกบัส่วนกลาง และการจดัการศึกษาของรัฐให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกนัทั้งประเทศ ซ่ึงการด าเนินนโยบายในสองประการน้ี เป็นการลดทอน“ความเป็นลาว”ของคน
อีสานใหเ้จือจางลง และเป็นการสร้างส านึก“ความเป็นไทย”ลงไปดว้ยพร้อมๆกนั 
           1) การปรับเปลีย่นธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น 
                       ในช่วงน้ีรัฐบาลได้ออกกฎหมาย หรือระเบียบขอ้บังคับต่างๆ เพื่อก าหนดจารีต 
ประเพณีในทอ้งถ่ินให้เป็นแบบแผนเดียวกนักบัส่วนกลาง เร่ิมจากปฎิรูปองคก์รสงฆ ์ซ่ึงมีบทบาท
ในการถ่ายทอดวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ดว้ยการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัลกัษณะปกครองคณะสงฆ ์ร.
ศ.121 ในปี พ.ศ.2445 ก าหนดให้มีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีปกครองลดหลัน่กนัลงมาจากส่วนกลาง
จนถึงส่วนภูมิภาค คลา้ยกบัการบริหารราชการของฝ่ายอาณาจกัร โดยมีองคก์รสูงสุด คือ มหาเถร
สมาคม รองลงมา คือ เจา้คณะมณฑล เจา้เมือง เจา้คณะแขวง อธิการหมวด และอธิการวดั ตามล าดบั 
นบัตั้งแต่ประกาศใชก้ฎหมายน้ีท าใหค้ณะสงฆอี์สานยกเลิกธรรมเนียม “พระครองลาว”ท่ีเคยปฏิบติั
กนัมา62 นอกจากน้ียงัไดใ้ห้พระสงฆทุ์กระดบัชั้นมีหนา้ท่ีในการบ ารุงการศึกษา ท าให้ความรู้แบบ
สมยัใหม่และความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมไทยแพร่หลายลงสู่ทอ้งถ่ิน ภายใตก้ารด าเนินงานของคณะ
สงฆ ์

และเพื่อให้ประชาชนรู้สึกถึงความเป็นราษฎรของพระมหากษตัริยไ์ทย ไดก้ าหนดให้
ประชาชนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์เ น่ืองในวาระต่างๆ เช่น งานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั สมเดจ็พระพระบรมราชเทวี และสมเดจ็พระบรมโอรสาธิ
ราชสยามมกุฎราชกุมาร พิธีถือน ้ าพิพฒัน์สัตยาของขา้ราชการในแต่ละเมือง ท่ีจดัให้มีปีละ 2 คร้ัง63 
เป็นตน้ นอกจากน้ีบางเมืองท่ีผูน้ าทอ้งถ่ินมีสถานภาพสูงเป็น“เจา้นายพื้นเมือง” รัฐไดส้ั่งยกเลิก
ประเพณีบางอยา่ง เพื่อลดทอนสถานภาพให้เป็นราษฎรของกษตัริยเ์ฉกเช่นประชาชนทัว่ไป เช่น ท่ี
เมืองอุบลราชธานีสั่งให้ประชาชนยกเลิกการนับถือผีมเหศกัด์ิ ท่ีเป็นผีประจ าตระกูลของเจา้เมือง 
ยกเลิกบุญบั้งไฟ ซ่ึงเจา้เมืองมีบทบาทส าคญัในการสืบทอดประเพณี และใหย้กเลิกประเพณีการเผา
ศพตระกูลเจา้เมืองท่ีทุ่งศรีเมือง เน่ืองจากคลา้ยพระราชพิธีออกพระเมรุท่ีทอ้งสนามหลวงของพระ

                                                  
       62 นาฎนภา ปัจจงัคะโต, “บทบาทคณะสงฆใ์นหวัเมืองอีสานในการสนบัสนุนการปกครอง
ของรัฐ ระหวา่ง พ.ศ.2435-2505” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2536),57. 
      63 เอ่ียมกมล จนัทะประเทศ, “สถานภาพเจา้นายพื้นเมืองอุบลราชธานี ระหวา่งปี พ.ศ.2425-
2476”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,2538),108-111. 
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ราชวงศก์รุงเทพฯ64 การด าเนินนโยบายทั้งหมดดงักล่าว เป็นความพยายามของรัฐในการสร้าง“ความ
เป็นไทย”ลงสู่การรับรู้ของคนอีสาน  

       2)การสร้างความเป็นเอกภาพผ่านนโยบายการจัดการศึกษา  
ในสมยัรัชกาลท่ี 5 รัฐไทยไดเ้ขา้มามีบทบาทในการจดัการศึกษาในอีสานและภูมิภาค

ต่างๆเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นเอกภาพเดียวกนั นโยบายการจดัศึกษาของรัฐท่ีส าคญัต่อ
ภูมิภาคอีสาน คือ “ประกาศจดัการเล่าเรียนในหัวเมือง ร.ศ.117”ในปี พ.ศ.2441 ตามนโยบายน้ีได้
ประกาศจดัใหมี้การศึกษาข้ึนทัว่ทั้งราชอาณาจกัร ท าให้การศึกษาสมยัใหม่ในอีสานขยายตวัมากข้ึน 
โดยอาศยัคณะสงฆส์ายธรรมยติุนิกายท่ีไดเ้ขา้มาตั้งในอีสานตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 4 ซ่ึงพระเถระท่ีมี
บทบาทส าคญัคือ พระครูอุบาลีคุณูมาจารย ์(จนัทร์ สิริจนัโท ในขณะนั้นเป็นท่ีพระญาณรักขิต) 
ผูอ้  านวยการศึกษามณฑล65  โดยท่านผูน้ี้ไดส่้งลูกศิษยอ์อกไปตั้งโรงเรียนข้ึนตามหัวเมืองต่างๆ เช่น 
พนานิคม นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์66 การจดัการศึกษาในระยะแรกประสบกบัปัญหาไม่ค่อยมี
นกัเรียน เพราะชาวบา้นไม่เห็นความจ าเป็นในการใชว้ิชาการสมยัใหม่ และไม่นิยมใชภ้าษาไทยใน
ชีวิตประจ าวนั พระครูอุบาลีคุณูมาจารยจึ์งแกปั้ญหาดว้ยการอนุโลมใหท้างโรงเรียนสอนภาษาไทย
ควบคู่ไปกบัภาษาถ่ิน และท่านไดแ้ต่งหนังสือแบบเรียนภาษาอีสานท่ีเขียนดว้ยตวัอกัษรไทย ไว้
ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน เช่น “กาพยป์าฎิโมกข์และค าย่อปาฎิโมกข์” ท าให้คนอีสานได้
เรียนรู้ภาษาถ่ินและภาษาไทยควบคู่กนัไป67 ดว้ยการจดัการศึกษาเช่นน้ี ท าใหก้ารศึกษาแผนใหม่เร่ิม
เป็นท่ีนิยมในหมู่ประชาชนมากข้ึน โดยเฉพาะภายหลงัการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัประถมศึกษา 
พ.ศ.2464  ท่ีไดก้ าหนดให้ผูป้กครองส่งบุตรหลานทุกคนเขา้เรียนในระดบัประถมศึกษา ท าให้
จ  านวนนกัเรียนในมณฑลอีสานเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยในปี พ.ศ.2456 มีจ านวน 6,986 คน  ปีพ.ศ.
2466 มีจ  านวนนกัเรียนเพิ่มข้ึนเป็น 100,578 คน และในปี พ.ศ.2475 มีจ  านวน 240,766 คน68  

การท่ีรัฐไทยด าเนินนโยบายพฒันาการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ท าให้คนอีสานมีความรู้
แบบสมยัใหม่ในการประกอบอาชีพ ฉะนั้นในช่วงน้ีจึงเร่ิมมีอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมเกิดข้ึน เช่น 
ครู เสมียน ขา้ราชการทางการปกครอง และอาชีพอิสระอ่ืนๆท่ีใชค้วามช านาญเฉพาะอยา่ง เช่น ช่าง
                                                  
      64 เร่ืองเดียวกนั,115-117. 
         65 วีระศกัด์ิ จารุแพทย,์ “ชีวิต และผลงานของพระอุบาลีคุณูมาจารย(์สิริจนัโท จนัทร์) ,”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต วิชาเอกไทยศึกษา(เนน้มนุษยศาสตร์) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม, 2533),82. 
        66 เร่ืองเดียวกนั ,88 

       67 เร่ืองเดียวกนั. 
        68สุวิทย ์ธีรศาสวติั, รายงานการวิจยัประวติัศาสตร์อีสาน 2322-2488, 563. 
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ไม ้ช่างก่อสร้าง เป็นตน้ นอกจากน้ีการเรียนวิชาภาษาไทย และวิชาพงศาวดาร ท าให้คนอีสานได้
เรียนรู้และรับรู้ถึง“ความเป็นไทย”ท่ีมีภาษา วฒันธรรม และความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ร่วมกบั
กลุ่มคนอ่ืนๆท่ีอยู่ภายใน“ชาติ” ดงัจะเห็นไดจ้าก การเร่ิมมีผูแ้สดงออกถึงความ”รักชาติ”ผ่านทาง
หนังสือพิมพ ์ฎีการ้องทุกข์ หรือหนังสือต่างๆ เช่น พระครูอุบาลีคุณูปมาจารย(์จนัทร์ สิริจนัโท)
เขียนเร่ือง“หลักชูชาติ”ว่าด้วยการประกอบอาชีพท่ีเป็นการสร้างชาติให้เจริญ อันได้แก่ การ
เพาะปลูก การช่าง และการคา้ขาย เป็นตน้ 69 อยา่งไรก็ตาม ในประเด็นเร่ือง“ความเป็นไทย”ของคน
อีสานน้ี ดูเหมือนวา่มีการผสมผสานวฒันธรรมดั้งเดิมรวมอยูด่ว้ย เน่ืองจากการจดัการศึกษาของรัฐท่ี
สอนภาษาถ่ินควบคู่ไปกบัภาษาไทย ท าให้กระบวนการเรียนรู้ธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินเป็นไป
อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการบนัทึกขนบการบนัทึกประวติัศาสตร์แบบ“พื้น”ท่ีสืบเน่ืองมาในสมยัน้ีโดย
ไดป้รับให้เขา้กบั“พงศาวดาร”ของราชส านักไทย ส่ิงเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ของคนใน
ภูมิภาคน้ีท่ีมี“ความเป็น(ลาว)อีสาน”อยูภ่ายใตก้รอบของ“ความเป็นไทย”ทางวฒันธรรม  

 
                    2.2.1.3การก่อตัวของประวตัศิาสตร์ชาติในหมู่ชนช้ันน าไทย และการส่งผ่าน
ความรู้กบัการสร้างความทรงจ าทางประวตัิศาสตร์ร่วมกบัคนอสีาน 
                      การสถาปนารัฐชาติสมยัใหม่ใหเ้กิดข้ึนจนประสบผลส าเร็จ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีผลกัดนั
ใหเ้กิดส านึกแห่งอดีตท่ีใหค้วามส าคญัต่อ“ชาติ” หรือประวติัศาสตร์แห่งชาติ (National History) ซ่ึง
หมายถึง ปรากฏการณ์แห่งความเป็นมาของอดีตในระดบัชาติท่ีเคล่ือนไหว หรือมีบทบาทอยูภ่ายใต ้
“ขอบเขต”ของรัฐชาติไทย แต่ส านึกแห่งอดีตท่ีเกิดข้ึนน้ีมีความต่างไปจากความทรงจ าแบ“ต านาน”
หรือ“พงศาวดาร”ของสมยัจารีตท่ีมีมาก่อนหนา้น้ี เพราะส านึกแห่งอดีตน้ีชุดใหม่ตอ้งมีพื้นท่ีในการ
รองรับอุดมการณ์ของรัฐท่ีขยายขอบเขตจากเร่ืองราวของพระมหากษตัริย ์มาสู่เร่ืองของ“รัฐ” “ชาติ” 
และ”พลเมือง” อีกทั้งตอ้งสอดคลอ้งกบัความคิดแบบวิทยาศาสตร์ท่ีก าลงัแพร่หลายในเวลานั้น ทั้ง
การรับรู้เชิงประจกัษ ์แนวคิดมนุษยนิยม และเหตุผลนิยม ซ่ึงหากการเขียนประวติัศาสตร์ของรัฐอิง
อยู่กบัความคิดเหล่าน้ี ย่อมไดรั้บความนิยมจากคนในสังคมท่ีเช่ือมัน่ในขอ้เท็จจริงท่ีถูกบนัทึกไว ้ 
จนน ามาสู่การยนิยอมใหผ้นวกความทรงจ าไวร้วมกนั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเหล่าน้ีชนชั้นน า 
 
 

                                                  
69 วีระศกัด์ิ จารุแพทย,์ “ชีวิต และผลงานของพระอุบาลีคุณูปมาจารย”์,64. 
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จึงรับเอา“วิธีการทางประวติัศาสตร์”ตามแบบสากลเขา้มาปรับฐานความรู้ใน“พงศาวดาร”70                                                                                                                                     
   การศึกษาคน้ควา้อย่างเป็นระบบ และการรู้จักใช้ขอ้มูลหลกัฐานท่ีหลากหลาย ได้

เพิ่มเติมเน้ือหาสาระของงานเขียนในยคุน้ีใหมี้มากกวา่“พงศาวดาร”แบบเดิม โดยไดมุ่้งแสดงใหเ้ห็น
ว่า ทุกคนต่างเป็นหน่วยภายใน“ชาติ” ต่างมีพนัธะกิจท่ีตอ้งปฏิบติัต่อ“ชาติ”คือการสร้างสรรคค์วาม
เจริญรุ่งเรือง โดยมี“พระมหากษตัริย”์ในฐานะ“มหาราช”เป็นผูน้ าในการปฏิบติัพนัธะกิจนั้นใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ เช่น “...ในศิลาจารึกของพระเจา้ขนุรามค าแหงนั้นท่ีส าคญัท่ีสุดคือ 
เร่ืองคิดแบบหนงัสือไทยข้ึน เร่ืองน้ี...ไดท้  าประโยชน์อยา่งยิง่ใหแ้ก่ไทยจนทุกวนัน้ี...”71  
                      นอกจากน้ีโครงเร่ืองของประวติัศาสตร์ชาติ ยงัไดเ้น้นถึงความสืบเน่ืองของราชธานี
ในแต่ละอาณาจกัร โดยมีศูนยก์ลางอยู่ท่ีราชวงศต่์างๆท่ีร้อยเช่ือมพฒันาการของรัฐไทยไม่ให้ขาด
ตอน ส านึกการสร้างประวติัความเป็นมาท่ีต่อเน่ืองเป็นสายโซ่น้ีน่าจะเร่ิมข้ึนตั้งแต่ตน้รัตนโกสินทร์ 
โดยเป็นผลมาจากการรับรู้เร่ืองเวลาแบบใหม่ในทางกา้วหน้าตามมาตรฐานสากล ต่อมาในสมยั
รัชกาลท่ี 5 ส านึกแห่งอดีตดงักล่าวไดถู้กสร้างสรรคอ์ยา่งเป็นระบบมากข้ึน โดยสมเด็จฯกรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ เร่ิมจดัอดีตให้อยู่ในกรอบกวา้งๆของ“สยามประเทศ”ในเอกสารต านานพุทธ
ศาสนา และต่อมาใน“พงศาวดารฉบบับริติชมิวเซียม”จดัให้“กษตัริยก์รุงสยาม”เป็นศูนยก์ลาง และ
เร่ิมจดัล าดบั“สยามวงศ”์ใน“จุลยทุธการวงศ”์ “เทศนาจุลยทุธกาลวงศ์” “จุลยทุธการวงศค์วามเรียง” 
โดยจดัล าดบักษตัริยเ์ขา้เป็น“วงศ”์เดียวกนั มีราชธานีเป็นตวัคงความสืบเน่ืองนบัตั้งแต่กรุงสุโขทยั 
กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จนกระทัง่กรุงรัตนโกสินทร์72  การจดัความสัมพนัธ์ทางเครือญาติและ
สายโลหิตของกษตัริยใ์หเ้รียงร้อยต่อกนัมาเช่นน้ี เป็นการปฎิเสธแนวคิดผูป้กครองท่ีมาจาก“ผูมี้บุญ”
ตามคติดั้งเดิม โดยใหค้วามส าคญัต่อ“ชาติก าเนิด”ในการมีสิทธิธรรมเหนือราชสมบติั โดยนยัน้ีงาน
เขียนจึงตอ้งการแสดงใหเ้ห็นวา่ พระมหากษตัริยแ์ห่งมหาจกัรีวงศมี์ความชอบธรรมในการปกครอง
สยามประเทศ เพราะสืบเช้ือสายโดยตรงมาจากบรรพกษตัริยใ์นอดีต 

 องคค์วามรู้เร่ืองประวติัศาสตร์ชาติดงักล่าว ถูกชนชั้นน าสยามผลิต และส่งผ่านไปสู่
สังคมผ่านการจดัการศึกษา และการกล่อมเกลาทางวฒันธรรมในแบบต่างๆตามท่ีกล่าวมาแลว้นั้น 
                                                  

     70 การเปล่ียนแปลงความคิดทางประวติัศาสตร์ของชนชั้นน าไทยในสมยัรัชกาลท่ี4-5 ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในงานศึกษาประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทยหลายช้ิน เช่น ยุพา ชมจนัทร์, “ประวติัศาสตร์
นิพนธ์ไทย พ.ศ.2475-พ.ศ.2516”;ราม วชัรประดิษฐ์, “พฒันาการของประวติัศาสตร์ชาติในประเทศไทย 
พ.ศ.2411-2487,”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2539) 

71 สมเด็จฯกรมด ารงด ารงราชานุภาพ อา้งถึงใน ราม วชัรประดิษฐ์, “พฒันาการของ
ประวติัศาสตร์ชาติในประเทศไทย พ.ศ.2411-2487”, 190. 

      72 เร่ืองเดียวกนั ,190-192. 
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ส่งผลให้คนอีสานเขียนอดีตของแว่นแควน้แดนตนให้สัมพนัธ์ และอยู่ภายใตก้รอบโครงเร่ืองของ
ประวติัศาสตร์แห่งชาติ โดยมีสาระส าคญัอยูท่ี่พระราชกรณียกิจของกษตัริยไ์ทยท่ีมีต่อทอ้งถ่ิน การ
สืบทอดอ านาจของผูน้ าท่ีด าเนินควบคู่ไปกบัล าดบัสันติวงศข์องราชวงศท่ี์กรุงเทพฯ โดยไดพ้ยายาม
น าเสนอว่า เน้ือหาสาระเหล่าน้ีเป็น“ความจริง”ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตท่ีพิสูจน์ช้ีวดัได้ตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ดงัจะเห็นไดว้่า การเขียนเร่ือง“ท าเนียบสมณศกัด์ิ ชาวเวียงจนัทร์โบราณ”(2468)ของ
สมเด็จพระมหาวีรวงศ(์อว้น ติสโส)ปราชญค์นส าคญัแห่งยคุสมยั ท่าน“...ไม่ไดต้อ้งการแต่งต านาน
พระศาสนาทัว่ไป...” แต่ “...มุ่งจะแต่งระเบียบท่ีบ ารุงพระศาสนาและการยกยอ่งสงฆส์าวกผูศ้าสน
ทายาท...”  ความตอ้งการ“แต่งระเบียบ”เป็นการจดัการขอ้มูลท่ีอยู่อย่างกระจดักระจายให้เขา้ท่ีเขา้
ทางดว้ยวิธีการท่ีเป็นระบบ ซ่ึงท่านยดึหลกั 3 ประการ คือ “...ไดแ้ลเห็นภาพอนัเหลืออยู ่๑ ท่ีไดย้นิ
ไดฟั้งจากผูห้ลกัผูใ้หญ่ ๑ ท่ีสันนิษฐานโดยเหตุผล ๑...”73อนัหมายถึง การสร้างองคค์วามรู้จาก
หลกัฐานหรือร่องรอยของอดีตท่ีมีอยู่ การไดรั้บความรู้จากบุคคล(ชนชั้นน ากรุงเทพฯ)ท่ีน่าเช่ือถือ 
จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ตามหลกัเหตุ-ผล นอกจากน้ีสมเดจ็พระมหาวรีะวงศไ์ดต้ระหนกัถึง
ปัญหาในสืบคน้ขอ้เทจ็จริงจากหลกัฐาน ซ่ึงอาจมีผูตี้ความแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัความรู้และ
ความเช่ือของแต่ละคน ความวา่“...ถึงกระนั้นกไ็ม่กลา้รับรองการแต่งน้ีว่า ถูกตอ้งทั้งหมดและไม่ปฎิ
เสธว่าผดิทั้งหมด เพราะเหตุการณ์ทั้งมวลนั้นไดมี้อยูจ่ริง...”74 ปัญหาในขอ้น้ีเป็นส่ิงท่ีพระครูอุบาลี
คุณูปมาจารย ์(จนัทร์ สิรินจนัโท)ต่างยอมรับเช่นกนั ดงันั้นท่านจึงไดแ้นะน าในเร่ืองการใชห้ลกัฐาน
วา่ “...ถือเอาแต่แก่นส่ิงท่ีตนตอ้งการจากการอ่านหนงัสือหลายเร่ือง...”75   

อยา่งไรก็ตาม แมมี้การรับเอาวิธีวิทยาแบบสมยัใหม่เขา้มาใช ้แต่การเขียนประวติัศาสตร์
ของสังคมอีสานในช่วงน้ียงัไม่มีความกา้วหนา้มากนกั ส่วนใหญ่เป็นการเรียบเรียง“พื้น”ท่ีมีมาแต่
เดิมข้ึนมาใหม่ และสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูท่ี้อยู่ร่วมสมยักบัเหตุการณ์เท่านั้น เพื่อมุ่งน าเสนอ
ขอ้เทจ็จริงใหไ้ดม้ากท่ีสุด  การเขียนประวติัศาสตร์สมยัใหม่เร่ิมเป็นท่ีนิยมภายหลงัปี พ.ศ.2475 ไป
แลว้ โดยเร่ิมมีการใชค้  าว่า“ประวติั”หรือ“ประวติัศาสตร์”มาเรียกงานประวติัศาสตร์นิพนธ์แทนท่ีค า
วา่ “พื้น” “ต านาน” หรือ “พงศาวดาร” ซ่ึงรายละเอียดในส่วนน้ีจะกล่าวถึงในบทต่อไป 

                                                  
73 สมเด็จพระมหาวีระวงศ์, “ท าเนียบสมณศกัด์ิชาวเวียงจนัทร์โบราณ,”ใน นิพนธ์ต่างเร่ือง

(มปท,2499.อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพเจา้พระคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ ์ณ เมรุวดัพระศรีมหาธาตุ
, 2499), 281-282. 

74 เร่ืองเดียวกนั. 
75 พระครูอุบาลีคุณูปมาจารย(์จนัทร์ สิริจนัโท) อา้งถึงใน ทองพูล ครีจกัร, อุบติับรมจกัรลาว 

และวิเคราะห์ศพัทค์  าวา่ “ลา้นชา้ง”(กรุงเทพฯ:โรงพิมพส์ยามวิทยากร,2579), 84-86. 
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การเขียนประวติัศาสตร์ท่ีมุ่งน าเสนอ“ความจริง”ก าลงัแพร่หลายอยู่ในสังคม พร้อมกบั
การปฎิเสธต านาน นิทานปรัมปราคติท่ีเป็นความทรงจ าของระบบวฒันธรรมดั้งเดิม โดยมองว่าเป็น
เร่ืองเหลวไหล ไร้สาระ หรือหา”ความจริง”มิไดต้ามหลกัการวิทยาศาสตร์76  อีกทั้งยงัมองว่าความ
เช่ือเช่นน้ีก่อใหเ้กิดการต่อตา้นนโยบายรวมศูนยอ์  านาจของกรุงเทพฯ เช่น การเกิดกบฏผูมี้บุญ ในปี 
พ.ศ.2444-2445 ซ่ึงกลุ่มผูก่้อการได้น าเอาต านานพื้นเมืองมาใช้ในการปลุกระดมมวลชน เช่น 
“ต านานพระยาอินทร์” “ต านานพื้นเมืองกรุง” “ทา้วพระยาธรรมิกราช” งานเขียนเหล่าน้ีกล่าวถึง 
การจุติของผูมี้บุญเพื่อมาขจดัปัดเป่าความทุกขย์ากใหก้บัมวลมนุษย ์ท าใหช้าวบา้นเช่ือตามท่ีต านาน
กล่าวอา้ง ยอมเขา้ร่วมขบวนการเป็นจ านวนมาก77  ภายหลงัเม่ือรัฐไทยปราบกบฏเสร็จส้ิน ไดท้  าลาย
ต านานเหล่าน้ีไม่ให้เหลือเศษซาก และไดป้ระกาศห้ามมิให้ราษฎรนบัถือผีสางในปี พ.ศ.2448  ซ่ึง
เป็นการเบียดขบัความรู้ท่ีอยูน่อกระบบมาตรฐานความคิดทางวิทยาศาสตร์ใหก้ลายเป็นความรู้แบบ
ชายขอบไปโดยปริยาย  

พร้อมกนันั้นรัฐไทยไดท้ าการดึงความทรงจ าของผูค้นตามถ่ินต่างๆให้มารวมอยูภ่ายใน
กรอบประวติัศาสตร์ชาติ เพื่อให้คนในชาติเกิดส านึกแห่งอดีตร่วมกัน โดยในการน้ีรัฐได้ให้
ขา้ราชการทอ้งถ่ินท าการเรียบเรียง รวบรวม ต านานพงศาวดารเมืองของตน แลว้จดัส่งมาให้กบั
ส่วนกลาง ซ่ึงมีขอ้น่าสังเกตอยูว่่า ไดมี้การลดความส าคญัของเร่ืองราวปรัมปราคติทางศาสนา และ
มุ่งน าเสนอเฉพาะสัมพนัธภาพระหว่างส่วนกลางกบัทอ้งถ่ิน เช่น การตั้งเมือง การแต่งตั้งเจา้เมือง 
การเสียส่วย เป็นตน้ ส่ิงน้ีแสดงใหเ้ห็นถึง การปฎิเสธการรับรู้อดีตแบบเดิมในหมู่ชนชั้นน าไทย และ
ไดส้ร้างความทรงจ าใหม่สวมทบัลงไปในการรับรู้คนทอ้งถ่ิน ตวัอย่างงานเขียนประเภทน้ี ไดแ้ก่ 
“พงศาวดารนครจ าปาศกัด์ิ” (ฉบบัพระยามหาอ ามาตย ์ฯ) “พงศาวดารยโสธร” “พงศาวดารเมือง
กาฬสินธ์ุและเมืองข้ึน” (ฉบบัพระราษฎรบริหาร) เป็นตน้  “พงศาวดารเมือง”เหล่าน้ีต่อมาไดถู้กรวม
เป็นเล่มไวใ้น“ประชุมพงศาวดาร”  ดงันั้นภาพอดีตของชาติไทยจึงมีเร่ืองราวของประวติับา้นต านาน

                                                  
76 ตวัอย่างท่ีเห็นเด่นชดัเช่น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้อยู่หัวทรงพระราชวิจารณ์

พงศาวดารเหนือไวว้า่ “...มีก าหนดพทุธศกัราชและจุลศกัราชเลอะเทอะจะมีสอบสวนอยา่งไรก็ไม่ไดค้วาม
จะรับเอาเป็นแน่แทจ้ริงก็ไม่ไดด้ว้ยเร่ืองราวนั้นก็มีแต่เหาะเหิรเดินอากาศท าฤทธิเดช และอศัจรรยต่์างๆ
มากไปจนเกินไม่ควรเช่ือ...” อา้งถึงใน ก าพล จ าปาพนัธ์, “ขนุเจือง: วีรบุรุษในเทวต านานตามแบบฉบบั
วฒันธรรมไท-ลาว” ใน เมืองโบราณ 34, 1(มกราคม-มีนาคม,2551);52,60. 

     77 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน นงลกัษณ์ ล้ิมศิริ เร่ือง “ความส าคญัของกบฏหวัเมืองอีสาน พ.ศ.
2325-2445,”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ภาควิชา
ประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2542). 
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เมืองต่างๆมาประกอบร้อยเรียงเขา้ดว้ยกนั โดยมีศูนยก์ลางอยูท่ี่องคพ์ระมหากษตัริยท่ี์กรุงเทพฯ และ
โดยอาศยัเทคโนโลยกีารพิมพไ์ดส่้งผา่นใหค้วามรู้เร่ืองอดีตชุดน้ี ออกสู่ปริมณฑลสาธารณะไดอ้ยา่ง
กวา้งขวา้ง 

จะเห็นได้ว่า การปฎิรูปมณฑลเทศาภิบาลในหัวเมืองอีสานเม่ือปี พ.ศ.2435 เป็น
กระบวนการในการรวมอ านาจเขา้สู่ส่วนกลางกรุงเทพฯ โดยเร่ิมจากการจดัการปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาลท่ีเป็นรวมอีสานเขา้กบัภูมิศาสตร์รัฐไทย ท าให้คนทอ้งถ่ินมีความผกูพนักบัพื้นท่ีทางการ
ปกครองท่ีถูกก าหนดข้ึนโดยรัฐ และเพื่อเป็นการลดทอนส านึกใน“ความเป็นลาว”ให้ลดนอ้ยลง รัฐ
ไทยจึงไดป้ลูกฝัง“ความเป็นไทย”ผา่นทางนโยบายจดัการจดัการศึกษาท่ีเป็นแบบแผนเดียวกบัคนใน
ภูมิภาคอ่ืน โดยจดัใหมี้การสอนภาษาไทย คุณธรรมและหนา้ท่ีของพลเมืองไทย ตลอดจนความรู้ใน
ศาสตร์สมยัใหม่ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นอกจากน้ีรัฐไดพ้ยายามสร้างส านึกร่วมกบัคนใน
ทอ้งถ่ิน ดว้ยการถ่ายทอดความรู้และวิธีการของประวติัศาสตร์กระแสหลกัเขา้ไปแทนท่ีความทรงจ า
แบบเดิมของชาวบา้น สภาวะแวดลอ้มเหล่าน้ีไดน้ ามาสู่การปรับเปล่ียนโครงเร่ืองของประวติัศาสตร์
นิพนธ์อีสานใหอ้ยูภ่ายในกรอบของประวติัศาสตร์แห่งชาติ  

 
       2.2.2ประวัติศาสตร์นิพนธ์อสีานสมัยมณฑลเทศาภิบาล  

การขยายอ านาจของรัฐไทยเข้าสู่ดินแดนอีสานในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 ท าให้
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนกลางกรุงเทพฯกบัทอ้งถ่ินแห่งน้ีกระชบัแน่นมากข้ึน ซ่ึงการรับรู้ในส่วน
น้ีไดแ้สดงออกผ่านงานเขียนทางประวติัศาสตร์ดว้ยเช่นกนั โดยมีการปรับเปล่ียนจารีตการบนัทึก
จาก“พื้น”ท่ีเป็นต านานพื้นเมืองของอาณาจกัรลา้นชา้ง มาเป็นเร่ืองราวของทอ้งถ่ินภายใตอ้  านาจของ
รัฐไทย งานเขียนช้ินแรกๆท่ีมีลกัษณะเช่นน้ี คือ “พื้นเวียง”เร่ืองราวการเคล่ือนไหวของเจา้อนุวงศ์
เมืองเวียงจนัทร์ ระหว่างปี พ.ศ.2367 ถึง พ.ศ.236978 โดยกล่าวถึง ความพยายามของเจา้อนุวงศใ์น
การช่วยเหลือชาวพื้นเมืองในหวัเมืองอีสานท่ีถูกกดข่ีจากเจา้เมืองนครราชสีมา ซ่ึงไดรั้บค าสั่งจากรัฐ
ไทยให้มาดูแลหัวเมืองแถบน้ี แต่ไดใ้ช้อ  านาจในทางมิชอบข่มเหงรังแกไพร่ทาสให้ไดรั้บความ
เดือดร้อนอยู่เสมอ เจา้อนุวงศจึ์งน าทพัเขา้ตีเมืองต่างๆแลว้กวาดตอ้นครัวลาวกลบันครเวียงจนัทร์ 
เม่ือทางกรุงเทพฯทราบข่าวเขา้ใจว่าเจา้อนุวงศเ์ป็น“กบฏ”จึงยกทพัไปปราบ เป็นเหตุให้นครเวียง
จนัทร์ล่มสลาย และเจา้อนุวงศต์อ้งส้ินพระชนมใ์นท่ีสุด 

                                                  
78 อรรถ นนัทจกัร, “ประวติัศาสตร์นิพนธ์อีสาน: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ประเพณีการจดบนัทึก 

ประวติัศาสตร์หวัเมืองอีสานถึงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ”,189. 
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แมว้่า“พื้นเวียง”เป็นงานเขียนช้ินแรกท่ีแสดงเคา้เง่ือนของเปล่ียนแปลง แต่ยงัคงพบ
ลกัษณะของความเป็น“พื้น”ดั้งเดิมอยู่บา้ง ทั้งในเร่ืองของการผสมผสานระหว่างนิทาน นิยาย กบั
ขอ้เท็จจริง ดงัจะเห็นไดจ้ากการแปลงบุคคลในประวติัศาสตร์ให้เป็นช่ือตวัละคร เช่น เจา้อนุวงศ ์
เป็น พระอนุรุธราช, เจา้พระยาดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นพระยามุนินทร หรือเจา้ลือชา เป็นตน้ 
และบทบาทของอ านาจเหนือธรรมชาติท่ีมีในเน้ือหา รวมถึงเร่ืองรูปแบบการเขียนท่ียงัคงใช้
ภาษาไทยนอ้ย และค าประพนัธ์แบบโครงสาร ซ่ึงเป็นฉนัทลกัษณ์แบบลาว  ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือพิจารณา
ร่วมกบัเน้ือหาท่ีไม่พอใจ เสียดสี เหน็บแหนมต่อรัฐไทยแลว้ สรุปไดว้่า“พื้นเวียง”เป็นงานเขียนเร่ือง
แรกท่ีแสดงถึงการต่อตา้นของคนทอ้งถ่ินท่ีมีต่ออ านาจรัฐไทยท่ีก าลงัยา่งกรายเขา้มา79 และภายหลงั
จากน้ีคนพื้นเมืองไดเ้ร่ิมยอมรับอ านาจของรัฐไทยมากข้ึน ซ่ึงความคิดน้ีไดส้ะทอ้นออกมาจากการ
เขียน“พงศาวดาร”ของคนพื้นเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นภาษา ขนบการเขียน และเน้ือหาท่ี
เนน้ท่ีสมัพนัธภาพระหวา่งทอ้งถ่ินกบัรัฐไทย 

การปฎิรูปมณฑลอีสานในสมยัรัชกาลท่ี 5 ส่งผลอย่างยิ่งต่อการเปล่ียนแปลงงานเขียน
ประวติัศาสตร์ในภูมิภาคแห่งน้ี ทั้งในรูปแบบการบนัทึกและความรู้สึกนึกคิดท่ีอยู่ภายในนั้น โดย
การด าเนินนโยบายของรัฐเพื่อผนวกอีสานเขา้กบัรัฐไทย ไดส่้งผา่นอ านาจและความรู้จากส่วนกลาง
กรุงเทพฯท่ีถือเป็นมาตรฐาน ให้เขา้มาแทนท่ีระบบสังคมและวฒันธรรมดั้ งเดิมของทอ้งถ่ิน ซ่ึง
รวมถึงองค์ความรู้ทางประวติัศาสตร์แบบ“พงศาวดาร”ท่ีผ่านการดัดแปลงเปล่ียนรูปให้เขา้กับ
สภาวะสมยัใหม่  การใหค้วามส าคญัต่อการอธิบายเพื่อใหเ้ห็นภาพอดีตอยา่งชดัเจน เป็นส่ิงท่ีไม่อาจ
น าเสนอผา่นโคลงกลอนโบราณได ้งานเขียนช่วงน้ีจึงเร่ิมมีการเปล่ียนแบบแผนการบนัทึกเป็นความ
เรียงร้อยแกว้ เพื่อให้บนัทึกรายละเอียดไดม้ากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้าก“พงศาวดารเมือง”ส่วนใหญ่ท่ี
เป็นความเรียงแบบร้อยแกว้ภาษาไทยทั้งส้ิน ท่ีชดัเจนคือ “พงศาวดารเมืองกาฬสินธ์ุ” (ฉบบัพระ
ราษฎรบริหาร) “ต านานเมืองนครจ าปาศกัด์ิ”(ฉบบัพระยามหาอ ามาตยาธิบดี) เป็นตน้ นอกจากน้ีเรา
ยงัเห็นไดถึ้งจ านวนท่ีลดนอ้ยลงของ“ผญา”สุภาษิตต่างๆท่ีเป็นค าคลอ้งจอ้ง ซ่ึงเคยปรากฏอยูด่าษด่ืน
ในเน้ือหาของ“พื้น”สมัยจารีต ส่ิงเหล่าน้ีเป็นความพยายามคนท้องถ่ินในการสร้างความรู้
ประวติัศาสตร์ให้สอดคลอ้งกบัความรู้ตามระบบมาตรฐานของรัฐ ดว้ยแบบแผน“ภาษาไทย”ท่ีเป็น
ทางการ   

                                                  
79

 เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ “พื้นเวียง” ไดถู้กรวบรวมข้ึนอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2479 ในช่ือ“เพช็รพื้นเมือง

เวียงจนัทร์” โดยทองพลู ครีจกัร ปัญญาชนชาวนครพนม การท่ีงานเขียนช้ินน้ีถูกเขียนข้ึนในบริบททาง
การเมืองใหม่แบบประชาธิปไตยท่ีใหค้วามส าคญักบัสิทธิ เสรีภาพทางการเมือง ช้ีใหเ้ห็นถึงการประกาศ
ตวัตน“ความเป็นลาว”ของคนอีสานอยา่งชดัเจน ซ่ึงรายละเอียดในส่วนน้ีจะกล่าวในบทต่อไป 
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อย่างไรก็ตาม การเขียนดว้ยโคลงกลอนยงัคงมีความจ าเป็นต่อสังคมอีสานท่ีคุน้ชินกบั
กระบวนการเรียนรู้แบบ“มุขปาฐะ”มานาน งานเขียนท่ีเป็นโคลงกลอนจึงยงัพอมีอยู่บา้งในหมู่
วรรณกรรมทัว่ไปท่ีเผยแพร่ในหมู่ชาวบา้น แต่ไดป้รับเปล่ียนให้เขา้กบักระแส“ความเป็นไทย”ทาง
ภาษาท่ีก าลงัถาโถมมา โดยไดน้ าเอาตวัอกัษรไทยเขา้มาบนัทึกเป็นโคลงกลอนทอ้งถ่ิน เช่น “สิริจนั
โทวาทยอดค าสอน” “ค ากลอนพระยาฉันททนัต์” “กาพยร์ถไฟหลวง”ของพระครูอุบาลีคุณูปมา
จารย(์จนัทร์ สิริจนัโท) หรือการน าเอาทั้งตวัอกัษร และฉนัทลกัษณ์ภาษาไทยมาใชใ้นการแต่งอยา่ง
“นิราศเมืองอุบล”ของขนุมหาวิไชย(จนัทร์ อุตรนคร) ซ่ึงเป็นนิราศบอกเล่าการเดินทางจากอุบลถึง
กรุงเทพฯ วรรณกรรมลกัษณะ“ลูกคร่ึง”เช่นน้ีเป็นลกัษณะเฉพาะของวรรณกรรมอีสานท่ีแพร่หลาย
ในช่วงทศวรรษ 2460-2510 และเร่ิมซบเซาในช่วงทศวรรษ 2520 ซ่ึงเป็นช่วงท่ี“ภาษาไทย”เร่ิมมี
บทบาทในสังคมอีสานมากแลว้ 
       ในส่วนของเน้ือหา และแนวการเขียนของประวติัศาสตร์นิพนธ์ไดเ้กิดการปรับเปล่ียน
ดว้ยเช่นกัน เพราะขอ้จ ากัดของงานเขียนประเภท“พื้น”ต านานทางศาสนาท่ีมีมาแต่เดิม ไม่อาจ
สอดคลอ้งกับวิทยาการสมยัใหม่ อุดมการณ์รัฐ แนวคิด และความรู้ประวติัศาสตร์กระแสหลกั 
ดงันั้นจึงไดรั้บเอาแบบแผนการจดบนัทึกแบบ“พงศาวดาร”เขา้มา จนเกิดการผสมผสานกบัจารีตการ
บนัทึกท่ีมีมาแต่เดิมเป็น“พื้น/พงศาวดาร”ท่ีอธิบายเร่ืองราวของทอ้งถ่ินภายใตก้รอบอ านาจรัฐ โดยมี
เร่ืองราวปรัมปราคติทางศาสนาแทรกซึมอยูด่ว้ย  นอกจากน้ีคนอีสานยงัไดส้ร้างการรับรู้อดีตแบบ
ใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบับริบทของสังคมและการเมือง โดยเร่ิมมีการเขียนประวติัศาสตร์ชุมชน
และชาติพนัธ์ ในรูปแบบของการส ารวจเชิงชาติพนัธ์วรรณา และบนัทึกการเดินทาง เพื่อสนองตอบ
ต่อการใคร่รู้ของคนในสงัคม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

       2.2.2.1งานเขยีนประเภท“พืน้/พงศาวดาร”: การเร่ิมต้นของการบนัทึก 
ประวัติศาสตร์ในกรอบอ านาจรัฐไทย 
                       นโยบายของผูป้กครองกรุงเทพฯในการส่งเสริม และสนบัสนุนใหข้า้ราชการทอ้งถ่ิน                     
ท าการเรียบเรียง รวบรวม“พงศาวดารเมือง” ไดก้ระตุน้ให้ชนชั้นน าอีสานท่ีต่างไดรั้บโอกาสทาง
การศึกษาสมยัใหม่  ท าการเขียนประวติัศาสตร์พรรณาสาแหรกวงศข์องตนเองข้ึน ซ่ึงไดส้ะทอ้นให้
เห็นถึง การขยายตวัของส านึกในหมู่สามญัชนท่ีตอ้งการมีท่ีทางในประวติัศาสตร์ชาติไทย แต่ในทาง
หน่ึง เป็นการละเลยต่อส านึก“ความเป็นลาว”ท่ีเคยถูกยึดโยงดว้ยต านานทางศาสนาพื้นบา้นท่ีมี
ร่วมกนัให้แหลกละเอียดเป็นกลุ่มย่อยๆ นั้นคือความประสงคข์องชนชั้นกรุงเทพฯท่ีตอ้งการบัน่
ทอนส านึกร่วมของคนทอ้งถ่ิน เพื่อใหม้าสวามิภกัด์ิต่อตนเพียงผูเ้ดียว ท่ามกลางบริบททางการเมือง
ดงักล่าว ต าแหน่งแห่งท่ีของความเช่ือพื้นบา้นจึงมีอยา่งตีบตนัในหนา้ประวติัศาสตร์ของยุคน้ี โดย
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เราแทบไม่พบ”พื้นฝ่ายพทุธจกัร”ท่ีเคยมีอยา่งอุ่นหนาฝาคัง่ในสมยัจารีต ส าหรับ“พื้นฝ่ายอาณาจกัร”
เร่ืองราวทางศาสนาไดถู้กลดทอน หรือถูกแทนท่ีดว้ยความคิดแบบ“พงศาวดาร”จากกรุงเทพฯท่ี
อธิบายการพฒันาการของแต่ละหัวเมืองภายใตอ้  านาจรัฐ เป็นผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงแนวการ
เขียนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม80 คือ 

กลุ่มแรก มีแนวการเขียนท่ียงัผกูติดกบัคติทางศาสนาเช่นเดิม โดยพยายามโยงเร่ืองราว
ใหส้อดคลอ้งกบัการเสดจ็กลบัมายงัดินแดนต่างๆของพระพุทธองค ์และบางคร้ังมีการน าเอาประวติั
ของพระพุทธเจา้มากล่าวก่อนท่ีจะด าเนินเร่ือง ดงัขอ้ความท่ีปรากฏใน“ต านานเมืองทรายฟอง” 
ความวา่    

 ...นโมตสสตถฺ ดูราโสดุชนะสปัปฺริสสทั้งหลายจงโสตประสาทฟังยงัต านานนิทาน  
             พระยาอินทาธิราชอนัน้ีเทอญ สตัถาอนัวา่สพัพญัญูพระพทุธเจา้แห่งเฮา จกัเขา้สู่นิพพาน 
             พระพทุธเจา้กไ็ปเท่ียวโผดมนัสตัวท์ั้งหลายในสากลชมพทูวีปทั้งมวล81 
 

     หรือขอ้ความใน“พงศาวดารเมืองหลวงพระบาง”ท่ีกล่าววา่  
    
  ...ขา้พระพทุธเจา้ ขอพระราชทานเรียงพงศาวดารเมืองหลวงพระบาง แต่คร้ังศกัราช  

           236 พระวสัสามีพระอรหนัตอ์งคห์น่ึง82 
 

กลุ่มท่ีสอง ได้ลดเน้ือหาท่ีเก่ียวกับปรัมปราคติลง และให้ความส าคญัในส่วนของ
ขอ้เท็จจริงประวติัศาสตร์บา้นเมืองให้มากข้ึน ดงัปรากฏใน“ประวติัทา้วสุวอเจา้เมืองหนองคาย” 
ความวา่    
                    ...เดิมทา้วสุวอ เปนอุปฮาด เมืองยโสธรเปนหลานเจา้ปาศกัด์ิคนเก่า คร้ันเจา้อนุเปน 
            กบถ83   

 

                                                  
80 อรรถ นนัทจกัร, “ประวติัศาสตร์นิพนธ์อีสาน: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ประเพณีการจดบนัทึก 

ประวติัศาสตร์หวัเมืองอีสานถึงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ”,243-246. 
81 “ต านานเมืองทรายฟอง”ใน ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 70, กรมศิลปากร(กรุงเทพมหานคร:

โรงพิมพท่์าพระจนัทร์,2484), 183. 
82 พงศาวดารเมืองหลวงพระบาง, ใน ประชุมพงศาวดารเล่ม 4 ,หอพระสมุดวิชรญาณ

(กรุงเทพมหานคร:โสภณพิพรรฒธนากร,2458),70-71. 
83“ประวติัทา้วสุวอเจา้เมืองหนองคาย”ใน ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 70, 213. 
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หรือขอ้ความใน“พงศาวดารเมืองยโสธร”ความวา่   

 
                  ...จุลศกัราช 1259 ตรงกบัวนัท่ี 28 พฤศจิกายน ร.ศ.116เร่ืองพงศาวดาร และแผน่ 

ศิลาท่ีท่านไดจ้ารึกไวแ้ต่ก่อนไดค้วามวา่เดิมราชสกลุท่ีมาตั้งเมืองยโสธร มีพอ่ตา- 
แม่ยายช่ือพระวอ-พระตา84 

 
อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาอยา่งละเอียดจะพบว่า คติแบบ“พื้น”ดั้งเดิมยงัคงซ่อนเร้นอยู่

ภายในเน้ือหาของงานเขียน เช่น “ต านานพงศาวดารเมืองสกลนคร” ไดแ้ทรกเร่ืองพระพุทธเจา้เลียบ
โลก และต านานการเกิดหนองหารหลวงไวต้อนตน้เร่ือง และจากงานเขียนช้ินเดียวกนั หากพิจารณา
ช่ือเร่ืองจะเห็นไดว้่ามีการเรียกทั้ง“ต านาน”และ“พงศาวดาร”ปะปนกนั85 ส่ิงน้ีแสดงให้เห็นว่า การ
รับเอาวฒันธรรมการจดบนัทึกแบบ“พงศาวดาร”นั้น ชาวอีสานไม่ไดรั้บเอาแบบแผนจากราชส านกั
กรุงเทพฯมาทั้งหมด แต่ไดป้รับเปล่ียนผสมผสานเขา้กบัจารีตของ“พื้น”ลา้นชา้ง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ผูบ้นัทึกตอ้งการใหง้านเขียนท่ีเกิดข้ึนใหม่เป็นท่ียอมรับจากคนทอ้งถ่ิน ท่ีเช่ือว่าโลกของต านานยงัมี
ความหมายและความส าคญัต่อชีวิตอยู่ ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงควรจดัประเภทงานเขียนทั้ง“พื้น”และ
“พงศาวดาร”ไวร้วมกนัภายใตค้วามหมายอยา่งกวา้งๆว่า “เป็นเร่ืองราวความเป็นมาของชุมชน ผูน้ า 
หรือวีระบุรุษของบ้านเมือง” ดังจะเห็นได้จาก“พื้นเมืองอุบล” และ “ต านานพงศาวดารเมือง
สกลนคร”ท่ีไดน้ าเสนอต่อไปน้ี  

 
   พืน้เมืองอุบล: เนือ้หาโดยสังเขป 
 “พื้นเมืองอุบล” ฉบบัท่ีน ามาศึกษาคือ “ประวติัเมืองอุบลราชธานี” รวบรวมโดยนาย

ปรีชา พิณทอง ตีพิมพ์คร้ังท่ีสองในปี พ.ศ.2535 ซ่ึงคร้ังแรกตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2530 ในงานกุศล
สมโภชอายคุรบ 6 รอบของพระราชรัตโนบล เจา้คณะจงัหวดัอุบลราชธานี86 งานเขียนช้ินน้ีเดิมเป็น
เอกสารใบลาน จารดว้ยภาษาไทยน้อย ประพนัธ์ตามแบบฉันทลกัษณ์ลาวทั้งโครงสาร และกาพย ์

                                                  
84 พงศาวดารเมืองยโสธร,ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 70,134. 
85สุรัตน ์วรางครั์ตน์,บรรณาธิการ, ต านานพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบบัพระยาประจนัต

ประเทศธานี (สกลนคร:ภาควิชาประวติัศาสตร์ วิทยาลยัครูสกลนคร,2523),4-10. 
86 ปรีชา พิณทอง,ผูร้วบรวม,ประวติัเมืองอุบลราชธานี(อุบลราชธานี:โรงพิมพศิ์ริธรรมอ๊อฟ

เช็ท,2535). 
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ส าหรับอายุนั้นสันนิษฐานว่าถูกเขียนข้ึนในสมยัท่ีกรมหลวงพิชิตปรีชากรไดเ้สด็จไปเป็นขา้หลวง
ต่างพระองคป์ระทบัท่ีเมืองอุบลราชธานีในปี พ.ศ.2434 เพราะมีเน้ือหาส้ินสุดลงในสมยัน้ี87 

“พื้นเมืองอุบล” เป็นงานเขียนท่ีบอกเล่าเร่ืองราวการสร้างบา้นแปงเมืองของคนลาวกลุ่ม
พระวอพระตา นับตั้งแต่การอพยพหนีราชภยัจากพระเจา้สิริบุญสารกษตัริยเ์วียงจนัทร์ มาตั้งเมือง
หนองบวัล าภู ต่อมาเม่ือรัฐไทยไดรั้บชยัชนะจากการท าสงครามกบัเวียงจนัทร์ คนกลุ่มน้ีไดต้ั้งเมือง
อุบลราชธานี แลว้ส่งบุตร-หลานไปตั้งเมืองเขมราฐ เมืองยโสธรข้ึนตามล าดบั กลุ่มผูน้ าเช้ือสายพระ
วอพระตาได้ปกครองเมืองอุบลราชธานีเร่ือยมา จนมาถึงในสมยัรัชกาลท่ี 5 การปฎิรูปมณฑล
เทศาภิบาลท าให้เมืองอุบลเกิดการขยายตวั มีการตั้งบา้นเรือนมากข้ึน มีตลาด สถานท่ีราชการ และ
การตดัถนนภายในตวัเมือง นอกจากน้ีส่วนกลางไดย้กเลิกการปกครองระบบอาญาส่ี แลว้ไดส่้ง
ขา้หลวงต่างพระองคม์าท าหนา้ท่ีปกครอง เพื่อใหป้รับตวัทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ี ผูบ้นัทึก
ไดแ้นะน าให้ลูกหลานปฏิบติัตามหลกั 4 ประการ คือ การมีความรู้ ความมีน ้ าใจ ความซ่ือสัตย ์และ
ความเพียร  

 
ต านานพงศาวดารเมืองสกลนคร: เนือ้หาโดยสังเขป 

                     งานเขียนช้ินน้ีมีแบบแผนเป็นร้อยแกว้ บนัทึกลงบนกระดาษดว้ยตวัอกัษรไทยมีบาง
ส านวนท่ีเป็นค าลาว เขียนข้ึนในปีพ.ศ.2460 โดยคณะกรมการเมืองสกลนคร ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น ตน้ฉบบัของงานเขียนเร่ืองน้ีมีอยู่ 2 ฉบบั คือ ฉบบัของพระยา
บริบาลศุภกิจ (ค  าสาย ศิริขนัธ์) และฉบบัของพระยาประจนัตประเทศธานี (โง่นค า พรหมสาขา ณ 
สกลนคร) ทั้งสองฉบบัมีความแตกต่างตรงท่ีฉบบัหลงัไดใ้หร้ายละเอียดท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินมากกว่า 
และยงัคงใช้ส านวนถ้อยค าพื้นเมืองแบบเดิม88 ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงเลือกงานเขียนฉบับน้ีมาใช้ใน
การศึกษา 

เน้ือหางานเขียนช้ินน้ีไดเ้ร่ิมเล่าเร่ืองโดยเร่ิมจาก การเสด็จเลียบโลกของพระพุทธองค์
เพื่อประทบัรอยพระบาท ต านานพระธาตุเชิงชุม และต านานหนองหานหลวง จากนั้นกล่าวถึงการ
ตั้งเมืองสกลทวาปีข้ึนท่ีเมืองหนองหารหลวงเดิม โดยผูน้ าเช้ือวงศเ์มืองกาฬสินธ์ุ แต่ในช่วงสงคราม
เจ้าอนุวงศ์ในปีพ.ศ.2370 เจ้าเมืองขดัอาญาทัพถูกจับประหารชีวิต เมืองจึงถูกปล่อยท้ิงร้างชั่ว

                                                  
87 อรรถ นนัทจกัร, “พื้นเมืองอุบล: ขอ้วินิจฉยับางประการ และภาพสะทอ้น” ใน รวมบทความ

ทางวิชาการอีสานศึกษา (ภาควิชาประวติัศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม,2530 ):60. 
      88 สุรัตน ์วรางครั์ตน์,เร่ืองเดียวกนั, 1. 
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ขณะหน่ึง จนเม่ือสงครามส้ินสุดลงรัชกาลท่ี 3จึงโปรดเกลา้ฯให้เช้ือสายเมืองนครพนมเขา้มาตั้ง
เมืองข้ึนใหม่ ผูน้ ากลุ่มน้ีไดป้กครองเมืองเร่ือยมาจนมาส้ินสุดเน้ือหาในสมยัรัชกาลท่ี 6 ซ่ึงไดมี้การ
บนัทึกเหตุการณ์ส าคญัหลายอย่าง เช่น การเปล่ียนตวัผูน้ า การตั้งเมืองใหม่ การขยายตวัของเมือง 
การปฎิรูปการปกครองสมยัรัชกาลท่ี 5 ภยัธรรมชาติ การนบัถือศาสนาคริสตข์องประชาชนบางกลุ่ม 
เป็นตน้  

จะเห็นไดว้า่ งานเขียนประเภท“พื้น/พงศาวดาร”มีเน้ือหาเป็นประวติัศาสตร์“เมือง”ในแต่
ละสมยัท่ีไล่เรียงกนัมา ตามล าดบัการสืบสาแหรกวงศข์องผูน้ าชุมชนในแต่ละยุค และไดมี้การผูก
เร่ืองให้เขา้กบัศูนยก์ลางอ านาจท่ีกรุงเทพฯ โดยแสดงให้เห็นว่า พระราชกรณียกิจของกษตัริย ์และ
นโยบายของรัฐก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในทอ้งถ่ิน โดยเร่ืองราวเหล่าน้ีได้ถูกขบัเน้นให้มี
ความส าคญัมากกว่านิทานปรัมปราคติท่ีมีมาแต่เดิม อย่างไรก็ตามการผสมผสานระหว่างเร่ืองราว
ของ “ประวติัศาสตร์เมือง”และคติทางศาสนาเขา้ดว้ยกนั ช้ีให้เห็นถึงการปรับแบบแผนการเขียน
ประวติัศาสตร์ของคนพื้นเมืองให้สอดคลอ้งกบัระบบความรู้และอ านาจรัฐ โดยไดมี้ความพยายาม
ในการคงแบบแผนดั้งเดิมอนัเป็น“ความทรงจ าร่วม”ของชุมชนท่ีมีมาก่อนให้ด ารงอยู่ได ้การเขียน
ประวติัศาสตร์เช่นน้ีถือไดว้า่เป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนอีสานท่ีสืบเน่ืองเร่ือยมาจนถึงทศวรรษท่ี 2520  
ดงัจะเห็นไดจ้ากผลงานของพระอาริยนุวตัร เขมจารี ซ่ึงจะกล่าวต่อไปในภายหลงั   
 

        2.2.2.2งานเขยีนประเภท“บันทกึการเดินทาง”และ“บันทกึชาติพนัธ์ุวรรณา”  
       การสร้างประวติัศาสตร์แห่งชาติของชนชั้นน าสยาม นอกจากเนน้ไปท่ีเร่ืองราวของชน  

ส่วนใหญ่แลว้ยงัจ าเป็นตอ้งสร้างประวติัศาสตร์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆเป็นองคป์ระกอบดว้ย เพราะ
การสืบคน้ถึงประวติัศาสตร์ และอตัลกัษณ์ของกลุ่มชนชาติอ่ืน จะน าไปสู่การสร้างประวติัศาสตร์
ชาติไทยให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน นอกจากน้ีการรับรู้เร่ืองราวของกลุ่มชาติพนัธ์ท่ีอยู่อาศยัภายในประเทศ 
ยงัเป็นประโยชน์ต่อการจัดการปกครองของรัฐ ด้วยเหตุดังกล่าว ผูน้ ารัฐยงัได้สนับสนุนให้
ขา้ราชการ และพระเถระในอีสานสืบคน้เร่ืองราวของชนพื้นเมืองกลุ่มอ่ืนท่ีนอกเหนือจาก“ลาว”ไป
พร้อมกบัการเขียน“พงศาวดารเมือง” ในช่วงน้ีจึงมีเร่ิมมีรายงานการเดินท่องเท่ียว และบนัทึกเชิง
ชาติพนัธ์ุวรรณาท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบั“ประวติัศาสตร์ชุมชน”ของกลุ่มชาติพนัธ์ต่างๆ ซ่ึงผูบ้นัทึกได้
เขียนข้ึนจากประสบการณ์โดยตรงท่ีไดเ้ขา้ไปสัมผสักลุ่มชนเหล่านั้น ทั้งการเก็บความจากการบอก
เล่าของชาวบา้น และการมีโอกาสเขา้ร่วมประเพณีพิธีกรรมต่างๆของทอ้งถ่ิน 
                        1) บันทกึการเดินทาง 

      บนัทึกการเดินทาง เป็นการท่องเท่ียวหรือเคล่ือนยา้ยทั้งในกายภาพและจินตนาการไป
ในดินแดนท่ีเต็มไปดว้ยคนอ่ืนและวฒันธรรมความเป็นอ่ืน เน่ืองจากการเดินทางไปการน าพาผู ้
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บนัทึกหลุดออกจากโลกท่ีตนเองคุน้ชิน ในบนัทึกการเดินทางจึงบอกเล่าเหตุการณ์ สถานท่ี และ
ผูค้นในดินแดนท่ีไดย้่างกรายไปถึง รวมทั้งความทรงจ าความประทบัใจอนัเป็นประสบการณ์ และ
ความคิดค านึงท่ีเกิดข้ึนกบัผูบ้นัทึกหรือนกัเดินทาง89 งานเขียนท่ีจดัอยูใ่นประเภทน้ี คือ “นิราศเมือง
อุบล” ของขนุมหาวิไชย (จนั อุตรนคร) และ “กาพยร์ถไฟหลวง”ของพระครูอุบาลีคุณูปมาจารย ์ซ่ึง
ในท่ีน้ีไดน้ าเสนอเน้ือหาเฉพาะกรณี “กาพยร์ถไฟหลวง” ดงัน้ี  

 
                      กาพย์รถไฟหลวง: เนือ้หาและแนวการเขียน 
                     ผูท่ี้สร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ีข้ึน คือ พระครูอุบาลีคุณูปมาจารย(์จนัทร์ สิริจนัโท)ปราชญ์
ทอ้งถ่ินคนส าคญัของอีสาน เขียนข้ึนในช่วงปี พ.ศ.2473- 2475 งานเขียนช้ินน้ีมีลกัษณะการเขียนท่ี
น่าสนใจ กล่าวคือ เป็นค าประพนัธ์ประเภทกาพย์ และส านวนภาษาท่ีเป็นแบบลาว แต่ใช้ตัว
อกัษรไทยในการเขียน ท าใหผู้อ่้านท่ีเป็นคนทอ้งถ่ินสามารถเรียนรู้ตวัหนงัสือไทยได ้
                     “กาพยร์ถไฟหลวง”มีเน้ือหาพรรณนาถึงการเดินทางโดยทางรถไฟของผูเ้ขียนจาก
สถานีหัวล าโพง กรุงเทพฯ ถึงจงัหวดัอุบลราชธานี กล่าวถึง ช่ือบา้นนามเมือง ประวติัความเป็นมา
ของสถานท่ีต่างๆ วิถีชีวิตของผูค้นตลอดทั้งสองฟากท่ีรถไฟแล่นผา่น เช่น ท่ีมาของช่ือ“ปากช่อง”ท่ี
หมายถึง ชุมชนท่ีตั้งอยูป่ากทางเขา้ป่าดงพญาไฟ ซ่ึงเป็นจุดส้ินสุดของเขตแดนอีสานก่อนเขา้สู่ภาค
กลาง90 “บา้นหินดาด” หมายถึง ชุมชนท่ีตั้งอยู่บริเวณท่ีมีลานหินราบเป็นแผ่น(ดาด หมายถึง 
ราบเรียบเสมอกนั)91 จากขอ้มูลเหล่าน้ีท าใหท้ราบถึง ขนบการขนานนามช่ือสถานท่ีของคนอีสานท่ี 
นิยมตั้งช่ือตามสภาพภูมินิเวศในทอ้งถ่ิน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงส านึกทางประวติัศาสตร์ของชาวบา้นท่ี
มีความผกูพนัอยูก่บัสภาพแวดลอ้มในชุมชน ทั้งน้ีเน่ืองจากวิถีชีวิตของชาวบา้นท่ีอาศยัพึ่งพิงแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีพ นอกจากน้ี“กาพยร์ถไฟหลวง”ยงัให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทัว่ไป
ของชุมชน เช้ือชาติ ประเพณีของแต่ละกลุ่มชน เช่นกล่าวถึง ผูค้นในเมืองอุบลท่ีประกอบดว้ยเช้ือ
ชาติต่างๆทั้งแขก จีน ลาว ไทย ซ่ึงคนเหล่าน้ีมีการแต่งกายท่ีแตกต่างกนัออกไป โดย หญิงลาวนิยม
นุ่งผา้ถุงลาย หญิงจีนไวผ้มยาว นุ่งกางเกง ส่วนหญิงไทยเหน็บผา้เต่ียว92   

                                                  
89 พฒันา กิติอาษา, “มานุษยวิทยาแบบคนมองคน: ขอ้สงัเกตเบ้ืองตน้วา่ดว้ยก าเนิดและ

พฒันาการของงานชาติพนัธ์นิพนธ์ในสยาม”,187. 
90 พระครูอุบาลีคุณูปมาจารย,์ “กาพยร์ถไฟหลวง” ใน ประวติัพระเทพวรคุณ และผลงานของ

ท่าน กบัอตัตประวติั(พระครูอุบาลีคุณูปมาจารย)์ พร้อมดว้ยกาพย ์และค ากลอนภาษาอีสาน,58. 
91 เร่ืองเดียวกนั, 66 . 
92 เร่ืองเดียวกนั, 78. 
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       2) บันทกึเชิงชาติพนัธ์ุวรรณา 
งานเขียนเชิงชาติพนัธ์วรรณาเป็นขอ้เขียนท่ีน าเสนอเน้ือหาทัว่ไปเก่ียวกบัความเป็นมา 

สภาพสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆ โดยใช้ข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์และ
ประสบการณ์โดยตรงของผูเ้ขียน รวมถึงการคน้ควา้จากขอ้เขียนอ่ืนๆท่ีมีผูศึ้กษามาก่อนแลว้ จากนั้น
น าขอ้มูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์แลว้เรียบเรียงข้ึน ดว้ยวิธีการท่ีเป็นระบบงานเขียนเชิงชาติพนัธ์วรรณา
จึงแบ่งแยกออกไดอ้ยา่งชดัเจนกบังานเขียนในรูปแบบนวนิยาย หรือบนัทึกการเดินทางทัว่ไปท่ีเขียน
ตามอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด93 ลกัษณะการบนัทึกนิยมเขียนเฉพาะเร่ืองท่ีสนใจ เช่น ความ
เป็นมาของกลุ่มชน จารีต ประเพณี ภาษาของชนพื้นเมือง โดยไม่ได้เคร่งครัดต่อการเล่าเร่ือง
ตามล าดบัเหตุการณ์ เช่น “พื้น/พงศาวดาร” และ“บนัทึกการเดินทาง” งานเขียนท่ีจดัอยูใ่นประเภทน้ี 
คือ“ลทัธิธรรมเนียมต่างๆ”ซ่ึงมีทั้งหมด 26 ภาค แต่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอีสานมีอยู่สามภาค คือ94 ภาคท่ี 1 
“ลทัธิธรรมเนียมราษฎรภาคอีสาน” เขียนโดย หลวงผดุงแควน้ประจนัต์ (จนั อุตรนคร) ภาคท่ี 2 
“ประเพณีเล้ียงลูก บวชนาค และการแต่งงานของบ่าวสาว” เขียนโดย พระยาราชวรานุกูล (อ่วม) 
และภาคท่ี 18 มีสามเร่ือง คือ “ประวติัชนชาติภูไท” “ประวติัชนชาติญอ้” และ”วา่ดว้ยการล่าโคป่าใน
ทอ้งท่ีจงัหวดักาฬสินธ์ุ” เขียนโดย พระโพธิวงศาจารย ์(อว้น ติสโส) แห่งวดัสุปัฎนารามวรวิหาร 
จงัหวดัอุบลราชธานี เพื่อให้เขา้ใจลกัษณะโดยทัว่ไปของงานเขียนประเภทน้ีไดดี้ยิ่งข้ึน ในท่ีน้ีขอ
น าเสนอเฉพาะกรณีของ“ลทัธิธรรมเนียมราษฎรภาคอีสาน” ของหลวงผดุงแควน้ประจนัทร์ (จนั 
อุตรนคร) ดงัน้ี 
 

ลทัธิธรรมเนียมราษฎรภาคอสีาน: เนือ้หาและแนวการเขียน 
                     เป็นผลงานของหลวงผดุงแควน้ประจนัต(์จนั อุตรนคร)ตีพิมพค์ร้ังแรกในหนงัสือวชิ
รญาณวิเศษในสมยัรัชกาลท่ี 5 ต่อมาสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพจึงทรงน ามารวมใน “ลทัธิ
ธรรมเนียมภาค 1” งานเขียนเร่ืองน้ีแตกต่างจากงานเขียนช้ินอ่ืน ตรงท่ีเป็นความเรียงใชส้ านวน 
ภาษาไทยทั้งหมด เช่นเดียวกบังานเขียนอีกเร่ืองหน่ึงของท่านคือ “นิราศเมืองอุบล” ท่ีในปี พ.ศ.2443 
แสดงใหเ้ห็นวา่ท่านผูน้ี้มีความรู้ทางดา้นภาษาไทยเป็นอยา่งดีท่านหน่ึง ดว้ยลกัษณะเช่นน้ีท าใหง้าน

                                                  
     93 Cifford, Jame "introduction”In Writing Culture:The Poetics and Politics of Ethnography. 

อา้งใน พฒันา กิติอาษา, “ ‘มานุษยวิทยาแบบคนมองคน’:ขอ้สงัเกตเบ้ืองตน้วา่ดว้ยก าเนิดและพฒันาการ
ของงานชาติพนัธ์นิพนธ์ในสยาม” ใน สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 20,2(2551), 169. 
      94 กรมศิลปากร,ลทัธิธรรมเนียมต่างๆ เล่ม 1-2(กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพบ์รรณาคาร,2515). 
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เขียนของท่านสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวของ“คนใน”ทอ้งถ่ินให้“คนนอก”เขา้ใจได ้งานเขียนของ
ท่านจึงเป็นคู่มือท่ีขา้ราชการจากส่วนกลางใชใ้นการปฏิบติังานในทอ้งถ่ิน95  

“ลทัธิธรรมเนียมราษฎรภาคอีสาน” มีเน้ือหาท่ีจดัแบ่งไดอ้อกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรก
เป็นเร่ืองเก่ียวกบังานบุญประเพณีของชาวอีสาน เช่น งานบุญสงกรานตใ์นเดือน 5 งานบวชนาคใน
เดือน 6 งานบุญขา้วประดบัดินในเดือน 7 ส่วนท่ีสองเป็นเร่ืองเก่ียวกบัจารีตประเพณีการปกครองใน
อีสาน ประกอบไปดว้ยเร่ืองการตั้งเมือง การแต่งตั้งกรมการเมือง และอ านาจหน้าท่ีของกรมการ
เมือง และในส่วนท่ีสามส่วนสุดทา้ยเป็นเร่ืองเก่ียวกบัธรรมเนียมเก่ียวกบัการแต่งงาน การครองเรือน 
และการประกอบอาชีพของราษฎรอีสาน  

 “การเขียนประวติัศาสตร์แบบนกัส ารวจ”เหล่าน้ี แมพ้ยายามน าเสนอ“ความรู้”ในแง่มุม
ของ“คนใน” แต่ดว้ยความมุ่งหมายในการเขียนท่ีมุ่งตอบสนองการรังสรรคอ์  านาจของรัฐสมบูรณา
สิทธ์ิราชยไ์ทย ผูบ้นัทึกจึงมอง“คนอ่ืน”แบบยดึตวัเองเป็นศูนยก์ลาง โดยผา่นแว่นของจกัรวาลวิทยา
แบบกรุงเทพฯ และแนวคิดวิทยาศาสตร์เชิงวิวฒันาการ ซ่ึงน ามาสู่การสร้างภาพของคนพื้นเมืองใน
ลกัษณะ“ดอ้ย”กวา่ชนส่วนใหญ่ ทั้งในทางกายภาพท่ีมีรูปร่างหนา้ผดิแผกไปจากมนุษยก์ลุ่มอ่ืน และ
สภาพสังคมและวฒันธรรมอนัลา้หลงัจนถึงใกลจุ้ดเส่ือมเตม็ที การเขียนรายงานเช่นน้ีเป็นจารีตแบบ
เดียวกบับนัทึกการเดินทางของนกัล่าอาณานิคมจากโลกตะวนัตก ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 25 และชน
ชั้นน าไทยไดสื้บทอดความคิดน้ีเพื่อน ามาสนบัสนุนระบอบอาณานิคมภายในของรัฐสยาม96  แต่ใน
กรณีของสงัคมอีสานนั้น การท่ีคนอีสานไดเ้ขียนอดีตของทอ้งถ่ินโดยวางต าแหน่งแห่งท่ีไวใ้นความ
ทรงจ าระดบัชาติของรัฐไทยนั้น ยอ่มแสดงให้เห็นถึงการยอมรับโดยนยัถึงการเป็นส่วนหน่ึงระบบ
จกัรวาลคติของรัฐไทยนั้นเอง 

จะเห็นไดว้่า งานเขียนทางประวติัศาสตร์ของสังคมอีสานในช่วงสมยัแห่งการปฎิรูป
มณฑลเทศาภิบาลในช่วง พ.ศ.2436 ถึงพ.ศ.2475 นั้น เกิดข้ึนในบริบทของการผนวกอีสานเขา้กบัรัฐ
ไทย การถ่ายทอด“ความเป็นไทย”ทั้ งทางด้านภาษา วัฒนธรรม และองค์ความรู้ทางด้าน
ประวติัศาสตร์ ไดส่้งผลใหง้านเขียนทางประวติัศาสตร์ของคนอีสานเกิดการเปล่ียนแปลง โดยไดรั้บ
                                                  

95 หลวงผดุงแควน้ประจนัต,์ “ลทัธิธรรมเนียมราษฏรภาคอีสาน,” ใน ลทัธิธรรมเนียมต่างๆ 
เล่ม 1,5. 

96 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้น พิพฒัน ์กระแจะจนัทร์, “การสร้างภาพลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ 
“ชาวเขา”ในสงัคมไทยระหวา่งทศวรรษ 2420-2520” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขา
ประวติัศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2550), 105-131 ; ก าพล จ าปาพนัธ์, “รัฐและ
ความเป็นไทยในประวติัศาสตร์นิพนธ์ลาว(พ.ศ.2429-2484) ใน วารสารเมืองโบราณ 35 ,2 (เมษายน-
มิถุนายน,2552),62. 
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เอาแบบแผนการบนัทึกแบบ“พงศาวดาร”ตามแบบราชส านกักรุงเทพฯเขา้มา ท าให้มีเน้ือหาบอกเล่า
ประวติัศาสตร์ของบา้นเมืองภายใตอ้  านาจรัฐไทย โดยมีโครงเร่ืองเนน้ถึงบทบาทของสถาบนักษตัริย์
ท่ีกรุงเทพฯในฐานะผูก้ระท าการให้เกิดการเปล่ียนแปลงหลายส่ิงอยา่งข้ึนในสังคม อยา่งไรก็ตาม
ภายในเน้ือหาเหล่าน้ีเรายงัพบนิทานปรัมปราคติ ซ่ึงเป็นรูปแบบ“พื้น”สอดแทรกอยู่ ส่ิงน้ีแสดงให้
เห็นวา่ในกระบวนการเร่ิมตน้ของการอธิบาย“ประวติัศาสตร์อีสาน”ในกรอบประวติัศาสตร์ไทยนั้น 
ส านึกดั้งเดิมของคนอีสานยงัคงเคล่ือนไหวไปมาอยูเ่สมอ “ความเป็นไทย”ในส านึกของคนอีสานจึง
ไม่อาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 

    2.3 การรับรู้ในเร่ือง“ท้องถิน่”และ“ชนกลุ่มอืน่”ในประวตัิศาสตร์นิพนธ์อสีานก่อนปี 
พ.ศ.2475 
                  เน่ืองจากประวติัศาสตร์นิพนธ์เป็นผลงานท่ีถูกสร้างสรรคข้ึ์นภายใตร้ะบบวฒันธรรม
ของแต่ละสงัคม ฉะนั้นจึงเป็นส่ิงท่ีสามารถสะทอ้นภาพของความคิดของคนในสงัคมท่ีมีต่อสังคม 
และส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่ายรอบไดเ้ป็นอยา่งดี  ในท่ีน้ีจึงตอ้งการศึกษาวา่ ในประวติัศาสตร์นิพนธ์
อีสานไดส้ะทอ้นถึง การับรู้ของในเร่ืองของ“ตวัตน”ของทอ้งถ่ิน หรือ“ความเป็นเรา”ในลกัษณะใด 
และมีทศันะต่อชนกลุ่มหรือ“คนอ่ืน”อยา่งไร ดงัน้ี 

          2.3.1.ส านึกในเร่ือง“ท้องถิ่น”ของคนอสีาน  
    จากภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์จะเห็นไดว้่า กลุ่มชนส่วนใหญ่ในอีสานไดป้ฎิเสธอ านาจ

รัฐลาว และไดอ้พยพเขา้มาตั้งรกรากในดินแดนฝ่ังขวาแม่น ้ าโขง เพื่อขออยูภ่ายใตก้ารปกครองของ
รัฐไทยในราวทศวรรษ 2320 น้ีเอง แต่ส่ิงส าคญัท่ีไดรั้บการสืบเน่ืองมาจากสมยัจารีตคือ อตัลกัษณ์
“ความเป็นลาว”ทางดา้นวฒันธรรม ท่ีมี“ฮีต-คอง”และหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาเป็น
หลกัในการด าเนินชีวิต ดงัจะเห็นไดจ้าก ใน“พื้นเมืองอุบล”(2435)ท่ีกล่าวถึง ค  าสั่งเสียของพระตา
ก่อนส้ินใจวา่ ใหลู้กหลานประพฤติตนอยูใ่นหลกั“ฮีต-คอง” ผูเ้ป็นนายอยา่ไดก้ดข่ีข่มเหงไพร่ “...ให้
เจา้ท าใจกวา้ง กรูณาพวกไพร่ อยา่สุเห็นแก่ได ้มนัสิฮอ้นไพร่เมือง ลูกเอย...” และผูเ้ป็นไพร่ควรอยู่
โอวาทของนาย “...ผูท่ี้มีปัญญาน้อย คอยฟังผูเ้ป็นใหญ่ อย่าได้ท าอาจอ้าง หัวด้ือว่าแต่โต...” 
นอกจากน้ียงัเน้นย  ้าให้คนในสังคมพากนัยึดมัน่ในหลกัศีลธรรม  ถือศีล 5 เป็นหลกัในการด าเนิน
ชีวิต “...จงใหมี้สติตั้งระวงัตนยา้นบาป ศีลหา้หมั้น จ าไวเ้ท่ียงธรรมลูกเอย...” 97 

อยา่งไรกต็าม“ความเป็นลาว”ของกลุ่มชนในอีสานไม่ไดเ้อกภาพเดียวกนั เพราะต่างแยก
ยา้ยกนัตั้งชุมชนตามระบบเครือญาติ ซ่ึงมีความผูกพนักนัค่อนขา้งสูง ในส่วนของความสัมพนัธ์

                                                  
97 ปรีชา พิณทอง, ประวติัศาสตร์เมืองอุบล, 82-83. 
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ระหว่างกลุ่มมีหลากหลายรูปแบบทั้งการเก่ียวดองเป็นเครือญาติ การมีความขดัแยง้ในการแย่งชิง
ไพร่เลก และดินแดน ดงันั้นส านึกของผูค้นในอีสานเวลาน้ีจึงเป็นเร่ืองของ“ความเป็นลาว”ในแต่ละ
กลุ่ม  ในเน้ือหาของงานเขียนพื้นเมืองไดส้ะทอ้นความคิดน้ีออกมาอย่างชดัเจน โดยส่วนใหญ่เป็น
เร่ืองราว“เฉพาะกลุ่ม”ไม่ใช่เร่ืองราวของเช้ือชาติลาวทั้งหมด  ดงัจะเห็นไดจ้าก “พื้นเมืองอุบล”เป็น
เร่ืองของการสร้างบา้นแปงเมืองของกลุ่มพระวอพระตา “ต านานพงศาวดารเมืองสกลนคร”เป็นเร่ือง
ของเช้ือวงศเ์มืองสกล เป็นตน้  

ส านึกในเร่ืองทอ้งถ่ินดงักล่าวไดมี้การปรับเปล่ียนในสมยัรัชกาลท่ี 5 การปฎิรูปการ
ปกครองมณฑลเทศาภิบาลท่ีแบ่งเขตการปกครองซอยตามพื้นท่ี เป็นการสร้างส านึกของผูค้นให้
สัมพนัธ์กบัพื้นท่ีทางการปกครอง“ความเป็นเรา”ท่ีผกูพนัอยู่กบักลุ่มเครือญาติจึงถูกครอบทบัโดย
“ความเป็นเมือง”หรือ“ความเป็นมณฑล” ดงันั้นคนอีสานในช่วงน้ีนอกจากนิยามตนเองวา่เป็น“ลาว”
แลว้ ไดเ้รียกตนเองใหม่วา่ เช่น “คนเมืองอุบล”“คนเมืองร้อยเอด็” หรือ “คนมณฑลอุดร” เป็นตน้ ดงั
จะเห็นไดจ้าก“ช่ือ”ของพงศาวดารต านานเมืองท่ีเขียนข้ึนโดยคนในเขตพื้นท่ีการปกครองต่างๆ เช่น 
“ต านานพงศาวดารเมืองสกลนคร”เป็นงานเขียน “คนสกลนคร” “พงศาวดารเมืองกาฬสินธ์ุ”งาน
เขียนของ“คนกาฬสินธ์ุ” และท่ีน่าสังเกต คือ มีค  าว่า“อีสาน”ปรากฏในงานเขียนบางแลว้ เช่น 
“พงศาวดารภาคอีสาน”ของพระยาขตัติยวงษา(เหลา ณ ร้อยเอ็ด)เจา้เมืองร้อยเอด็ หรือใน“พื้นเมือง
อุบล”ท่ีมีขอ้ความว่า“ฝ่ายลาวอีสานก ้ า”98 แสดงให้เห็นว่าส านึกของ“ความเป็นอีสาน”ของคน
ทอ้งถ่ินไดเ้ร่ิมเกิดข้ึนแลว้ เพียงแต่ว่าในช่วงเวลาน้ี“อีสาน”หมายถึง ผูค้น และดินแดนในเขตพื้นท่ี
ทางการปกครองของมณฑลอีสานเท่านั้น99 มิใช่“ความเป็นอีสาน”ทั้งหมดตามท่ีรับรู้ในปัจจุบนั ซ่ึง
ส านึกในเร่ืองน้ีจะเด่นชดัข้ึนเร่ือยๆในยคุต่อมา 
        2.3.2 “คนอืน่”ในความคดิค านึงของคนอสีาน                                                         

จากการศึกษางานเขียนพื้นเมืองอีสานก่อนปีพ.ศ.2475 ท าให้ทราบว่า การรับรู้ถึงการ
ด ารงอยู่ของกลุ่มชนอ่ืนไดป้รับเปล่ียนไปตามบริบททางสังคมในแต่ละช่วงเวลา โดยในสมยัจารีต
ไดมี้การรับรู้ถึงดินแดนชมพทูวีปคือ ลงักา และอินเดีย ในการเป็นศูนยก์ลางของโลกพระศาสนา ซ่ึง
ลา้นช้างไดเ้ป็นผูสื้บทอดมรดกทางวฒันธรรมน้ี โดยใน“พื้นขุนบรม”ไดก้ล่าวถึง การรับเอา
พระพุทธรูปพระบาง พระคมัภีร์ และ“เคร่ืองหล่ินหนงัรามเกียรต์ิ”จากเขมรพระนครท่ีไดรั้บมาจาก

                                                  
98 เร่ืองเดียวกนั, 210. 
99 มณฑลอีสานมีพื้นท่ีครอบคลุมจงัหวดัต่างๆในภาคอีสาน ไดแ้ก่ อุบลราชธานี ศรีษะเกษ 

มหาสารคาม ร้อยเอด็ กาฬสินธุ์ ยโสธร และแขวงจ าปาศกัด์ิ ในสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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ลงักาอีกต่อหน่ึง100 ในส่วนกลุ่มบา้นเมืองอ่ืนนั้นไดมี้การรับรู้ถึงแควน้ญวน ลา้นนา เขมร และพม่า 
ในการเป็น“มิตร”และ “ศตัรู”สลบัสับเปล่ียนหมุนเวียนกนัไปมาในแต่ละช่วงเวลา ต่อมาในสมยัปฎิ
รูปมณฑลเทศาภิบาล การปรับปรุงประเทศเขา้สู่ภาวะสมยัใหม่ ไดท้  าให้คนอีสานรับรู้ถึง ความ
เจริญกา้วหนา้ในวิทยาการของชาติตะวนัตก โดยเฉพาะการรับรู้ถึงการมีอ านาจท่ี“เหนือกว่า”ของ
ฝร่ังเศสมากกว่าทุกชาติ ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีฝร่ังเศสยึดครองดินแดนฝ่ังซา้ยของแม่น ้ าโขงในปี 
พ.ศ.2436  นอกจากน้ีคนอีสานในสมยัปฎิรูปมณฑลเทศาภิบาลยงัไดแ้สดงออกถึง การปฎิเสธอ านาจ
รัฐลาวอย่างชดัเจน ดงัปรากฏใน“พื้นเมืองอุบล”ท่ีกล่าวถึง ความเป็นอยู่ท่ีสุขสงบของคนลาวกลุ่ม
พระวอพระตาในเมืองหนองบวัล าภู ซ่ึงตั้งอยู่ในบริเวณท่ีอ านาจจากเวียงจนัทร์ไม่อาจยา่งกรายเขา้
มาถึง และในงานเขียนช้ินเดียวกนัยงัไดก้ล่าววิพากยก์ษตัริยล์า้นชา้งอยา่งร้ายแรง ถึงพฤติกรรมท่ีไม่
ถูกต้องตามท านองคลองธรรม ท่ีมักมากในกามตัณหาใคร่อยากได้ธิดาพระตาไปเป็นสนม 101 
ความคิดเช่นน้ีอธิบายไดว้่า เน่ืองจากบรรพชนของชาวอีสานมีความขดัแยง้กบักษตัริยล์าวมาก่อน 
แลว้ไดห้ลบหนีมาพึ่งราชส านักไทย ท าให้ส านึกแห่งความภกัดีต่อศูนยอ์  านาจท่ีเวียงจนัทร์เส่ือม
คลายลง 

ในขณะท่ีความคิดของคนอีสานท่ีมีต่อชนกลุ่มอ่ืนมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ แต่ในส่วน
การรับรู้เก่ียวกบัรัฐไทยไดมี้มาอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะในเร่ืองอ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจท่ีมี
อยา่งมหาศาล ซ่ึงทอ้งถ่ินจ าเป็นตอ้งพึ่งพา ดงัปรากฏใน“พื้นอุรังคธาตุ”ท่ีกล่าววา่ กษตัริยอ์โยธิยาได้
ท าพิธีราชาภิเษกราชบุตรของพระองค ์คือ เจา้สุริยะกมุารใหเ้ป็นกษตัริยค์รองเมืองสาเกตุนคร และ
ไดน้ าบา้นเมืองมาประทานใหเ้ป็นจ านวนร้อยเอด็เมือง ซ่ึงท าใหเ้มืองสาเกตุนครมีอ านาจเป็นท่ี
ประจกัษใ์นหมู่นานาประเทศ102 งานเขียนช้ินน้ีถูกเขียนข้ึนในรัชกาลพระเจา้สุริยวงศาธรรมมิกราช 
ซ่ึงเป็นสมยัท่ีลา้นชา้งมีความเฟ่ืองฟทูางดา้นการคา้กบัต่างประเทศ การท่ีกล่าวเช่นน้ีจึงช้ีใหเ้ห็นถึง
ผลดีต่อการคบหากบัรัฐเมืองท่าอยา่งอยธุยา เพราะลา้นชา้งจ าเป็นตอ้งหาแหล่งระบายสินคา้ออกสู่
ตลาดภายนอก ในทางตรงกนัขา้มหากลา้นชา้งเลือกเป็น“ศตัรู”กบัอยธุยา ความเจริญรุ่งเรืองท่ีเกิด
จากการคา้ภายในอาณาจกัรกไ็ม่สามารถมีข้ึนได ้

เม่ือเขา้สู่สมยัแห่งการปฎิรูปการรับรู้ถึงอ านาจรัฐไทยไดป้รากฏชดัเจนข้ึน เพราะอ านาจ
รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยไ์ดแ้ทรกซึมลงสู่ทอ้งถ่ินอยา่งเขม้ขน้ ทุกกลุ่มชนในอีสานจึงยอมรับในการ

                                                  
100 “นิทานเร่ืองขนุบรมราชา” ใน ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 70 ,92. 
101 ปรีชา พิณทอง, ประวติัเมืองอุบลราชธานี, 100. 

        102 วิทยาลยัครูมหาสารคาม และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, ผูจ้ดัพิมพ,์ 
ต านานพระธาตุ,50. 
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เป็นส่วนหน่ึงทางการเมืองของรัฐไทย“เมืองลาวทงัคีคา้ย โฮมนอ้มส่วยกรุง”103 และการท่ีงานเขียน
ในช่วงน้ีไดเ้นน้ถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินนโยบาย หรือพระราชกรณียกิจของกษตัริยรั์ฐไทย
ท่ีมีต่อทอ้งถ่ิน และพนัธะท่ีทอ้งถ่ินตอ้งปฏิบติัต่อพระองค ์แสดงให้เห็นถึงการยอมรับอ านาจรัฐ
ส่วนกลางอยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ีความคิดดงักล่าว ไดส้ะทอ้นผา่นสมญัญานามท่ีคนทอ้งถ่ินใชเ้รียก
แทนพระนามกษตัริยไ์ทยดว้ย เช่น “พื้นเมืองอุบล”ปรากฎค าว่า “พระบาทเจา้มหาราชองคก์ษตัริย”์ 
“องคพ์ระราชเรงโญ” “สมเด็จเจา้ยงักระหม่อมเมืองหลวง” “พระบาทเจา้ตนเอกมหาวงศ์” ค าเหล่าน้ี
มีความหมายในเชิงยกยอ่งเทิดทูนต่อความเป็นพระเจา้แผน่ดิน เจา้มหาชีวิตของอาณาจกัร แมแ้ต่ใน
“พื้นเวียง”งานเขียนท่ีได้ช่ือว่ามีเน้ือหาท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐไทย ได้ปรากฏค าท่ีมีความหมายใน
ลกัษณะเดียวกนั โดยเรียกว่า “เจา้บุญกวา้ง” “พระบาทเจา้ย ั้งขม่อมองคก์ษตัริย”์ “ของหลวงเจา้กรุง
ศรี” 
              อย่างไรก็ตามการยอมรับอ านาจรัฐไทยเป็นไปในทางการเมืองเท่านั้น หากการด าเนิน
นโยบายของส่วนกลางกรุงเทพฯส่งผลต่อสังคมและวฒันธรรมมากเกินไป อาจสร้างความไม่พอใจ
ใหก้บัคนทอ้งถ่ินและน าไปสู่ปฏิกิริยาต่อตา้นในท่ีสุด ดงัปรากฏชดัเจนใน“หนงัสือลายแทง”ต านาน
ของกบฏผูมี้บุญ พ.ศ.2444-2545 ท่ีน าเสนอถึงเร่ืองราวความเลวร้ายของสังคม ในบริบทท่ีอ านาจ
ทางการเมืองของรัฐไทยก าลงัซึมลึกลงสู่ทอ้งถ่ิน ส่วน“ต านานพงศาวดารเมืองสกลนคร”แมไ้ม่ได้
อย่างตรงไปตรงมา แต่วิธีการเล่าเร่ืองท่ีชวนให้เช่ือไดว้่า การยกเลิกระบบอาญาส่ีในปี พ.ศ.2443 
แลว้ส่งขา้ราชการจากส่วนกลางเขา้มาแทน น ามาสู่การเกิดขบวนผูมี้บุญในปี พ.ศ.2444 โดยผูมี้บุญ
ไดป้ลุกระดมชาวบา้นให้“ฆ่าสุกร และกระบือเผือก...(และ) ให้ท้ิงเงินพดดว้ง และเหรียญเงินสยาม
เสีย”104 เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวัแทนของวฒันธรรมไทย เช่นเดียวกบั“พื้นเมืองอุบล” ท่ีไดแ้สดง
ถึงความโศกสลดต่อการยกเลิกระบบอาญาส่ีจารีตการปกครองแบบดั้งเดิม ความว่า“เหมิดญาแลว้ สิ
เป็นยาประสานโลก สาตี” 105(ญา หมายถึง อาญา.อาชญา-ผูว้ิจยั) ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นว่า คน
อีสานในช่วงก่อนปี พ.ศ.2475 ยอมรับถึงการเป็นส่วนหน่ึงทางการเมืองของรัฐไทย แต่ยงัคงมีความ
ตอ้งการธ ารงรักษา“ความเป็นลาว”ทางวฒันธรรมของตนไว ้เพราะ“ความเป็นลาว”ไดน้ ามาสู่การ
สร้างสัมพนัธภาพระหว่างกลุ่มคนต่างๆในการช่วยเหลือพึ่งพาอาศยักนัของสังคมอีสาน โดยเฉพาะ
ในบริบทของการสร้างบา้นแปงเมืองใหม่ภายใตอ้  านาจของชนกลุ่มอ่ืนอยา่งเช่นรัฐไทย ความจ าเป็น
ในการพึ่งพากนัยอ่มมีอยูสู่ง 

                                                  
      103 เร่ืองเดียวกนั,79. 

104 สุรัตน ์วรางครั์ตน์,ต านานพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบบัพระยาประจนัตประเทศธานี, 30. 
105 ปรีชา พิณทอง, ประวติัเมืองอุบลราชธานี,239. 
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 จากการศึกษาพฒันาการของงานเขียนทางประวติัศาสตร์ของสังคมอีสานก่อนปีพ.ศ.

2475 จะเห็นไดว้า่ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงแรกเป็นการบนัทึกแบบ“พื้น”การเขียนต านาน
ทางศาสนาของราชอาณาจกัร และช่วงท่ีสองไดรั้บเอาการจดบนัทึกแบบ“พงศาวดาร”จากราชส านกั
กรุงเทพฯเขา้มาผสมผสานก่อให้เกิดเป็น“พื้น/พงศาวดาร”ท่ีบอกเล่าความเป็นมาของบา้นเมือง
ภายใตโ้ครงเร่ืองประวติัศาสตร์แห่งชาติ  อยา่งไรก็ตามแมเ้ราจะเห็นถึงความแตกต่างของงานเขียน
ใน 2 ยุคสมยั แต่ยงัพบถึงความสืบเน่ืองบางประการท่ีงานเขียนมีร่วมกนัคือ เร่ืองราวปรัมปราคติ
ทางศาสนาท่ีเป็นแบบแผน“ความทรงจ าดั้ งเดิม”และบทบาทของอ านาจรัฐไทยท่ีมีต่อทอ้งถ่ิน 
ลกัษณะเช่นน้ีเป็นอตัลกัษณ์ของการเขียนประวติัศาสตร์ของกลุ่มชนในอีสานท่ีไดเ้ร่ิมเขา้มาอยู่
ภายใตก้ารปกครองของรัฐไทย และในเวลาต่อมาอิทธิพลของรัฐไทยท่ีปรากฏอยู่ในงานเขียน
พื้นเมืองไดเ้ร่ิมชดัเจนข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบักระบวนการปรับเปล่ียนทาง
ความคิดและจิตส านึกของคนทอ้งถ่ินในการเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของรัฐ  
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บทที่ 3 

                             ประวตัิศาสตร์นิพนธ์อสีาน สมัยการปรับปรนเข้าสู่รัฐประชาชาติ                                                      
                                   ตั้งแต่การ เปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ถึง พ.ศ.2500 
 
 
                       บนเส้นทางพฒันาการของรัฐไทยสมยัใหม่ คงไม่การปฎิเสธไดถึ้งความส าคญัของ
การเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2475 ท่ีมีต่อวิถีทางการเมืองและ
สังคมสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั การเคล่ือนไหวยึดอ านาจจากพระมหากษตัริยใ์นวนัท่ี 24 มิถุนายน
ในปีนั้น1  มาพร้อมกบัการมีบทบาทน าของกลุ่มคณะราษฎรในช่วงตลอดระยะเวลา 2 ทศวรรษ ได้
ปรับเปล่ียนรูปแบบ และความหมายของรัฐข้ึนมาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของ
การเมืองภาค”พลเมือง” กล่าวคือ การสถาปนารัฐธรรมนูญข้ึนเป็นหลกัในการปกครองประเทศนั้น 
เป็นการถ่ายโอนอ านาจทางการเมืองจากกลุ่มอ านาจเดิมใหล้งมาสู่ประชาชนทัว่ไป ผา่นการเลือกตั้ง
ผูแ้ทนเขา้ไปท าหนา้ท่ีในการบริหารประเทศ ซ่ึงเป็นหลกัการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยท่ีให้
ความส าคญัต่อสิทธิเสรีภาพของ“พลเมือง”ภายในรัฐอยา่งเท่าเทียมกนั  การเปิดกวา้งของพื้นท่ีทาง
การเมืองท่ีรวมเอาความคิด ความตอ้งการของคนในสังคมเอาไวภ้ายใน น ามาสู่การสร้างนิยามของ
“ชาติ”ข้ึนมาใหม่ จากท่ีเคยยึดติดผูกมัดอยู่กับสถาบันกษัตริย์ในระบบศักดินา ให้เปล่ียนเป็น
ความหมายในเชิงท่ีวา่“บา้นเมืองน้ีเป็นของราษฎร ไม่ใช่ของพระมหากษตัริยต์ามท่ีกล่าวอา้ง” ซ่ึงคือ
การเป็นท าให้“รัฐ”เป็นของประชาชนอย่างแทจ้ริง หรือท่ีเรียกว่า“รัฐประชาชาติ”(Nation state)
นั่นเอง ผูน้ าคนแรกๆของกลุ่มคณะราษฎรท่ีไดใ้ห้ความหมายในลกัษณะน้ีคือ หลวงประดิษฐ์มนู
ธรรม(ปรีดี พนมยงค์) โดยเขาได้กล่าวถึง“ชาติ”(nation)ว่า “...ชาติปัจจุบนัชนิดท่ีประกอบข้ึน
โดยรวมหลายกลุ่ม,เผ่าพนัธ์ุ,หลายกลุ่มชนชาติ,เป็นเวลานานชา้จนกระทัง่เผ่าพนัธ์ุและชนชาติต่อ

                                                  
1 ดูรายละเอียดเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวทางภูมิปัญญา และขบวนการทางสังคมต่างๆท่ีน าไปสู่

การเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 ไดจ้ากงานศึกษาของ อรรถจกัร สัตยานุรักษ ์“การเกิดแนวคิด
“หนา้ท่ีพลเมือง”ในรัฐไทยสมยัใหม่,” ใน รัฐศาสตร์สาร 14 , 3- 15 ,1(กนัยายน2531-เมษายน2532);ชาญ
วิทย ์เกษตรศิริ, ประวติัการเมืองไทย พ.ศ.2475-2500 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ , 
2544) ;นค รินท ร์  เ มตไตร รัตน์ , ก า รป ฎิวัติ สย าม  พ .ศ . 2475( ก รุ ง เทพมหานคร :ส านักพิ มพ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2535). 
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ไดมี้ความเคยชินและจิตส านึกวา่เป็นสมาชิกแห่งชาติเดียวกนั ชาติดงักล่าวนั้นกมี็ฐานะท่ีจะเป็นหรือ
เป็น‘รัฐ’อนัหน่ึงอนัเดียวของชาตินั้นได.้..”2 จะเห็นไดว้่าตามความหมายน้ีมองว่า“ชาติ”ประกอบไป
ดว้ยความหลากหลายของผูค้นและชาติพนัธ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพฒันาการของ”สยามประเทศ”ท่ีเต็ม
ไปดว้ยการผสมผสานทางเช้ือชาติและวฒันธรรมของกลุ่มคนหลายก๊กเหล่า3 แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่า 
ตวัตนของชาติตามความน้ีถูกท าให้ปรากฏอย่างเลือนราง เน่ืองดว้ยถูกบดบงัจากหมอกควนัของ
ความขดัแยง้ภายใน และลทัธิชาตินิยมท่ีถูกโหมกระพืออยา่งบา้คลัง่ตลอดทั้งทศวรรษ 2480 ในช่วง
ระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยจอมพลป. พิบูลสงครามได้รณรงค์ให้คนในชาติตระหนึกถึง
“ความเป็นไทย”ในทางเช้ือชาติ ท่ีมีภาระหนา้ท่ีในการยกยอ่งเทิดทูนชาติไวอ้ยา่งสูงสุดไวเ้หนือชีวิต 
ผา่นนโยบายหลากรูปแบบ โดยให้ถือเป็นส่ิงท่ีคนในสังคมจ าตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด เพื่อพฒันา
ตนเองและสร้างชาติให้เจริญวฒันาถาวร จะเห็นไดว้่าแมใ้นช่วงน้ี“ชาติ”มีความหมายท่ีเลก็แคบลง
จนเหลือเฉพาะท่ีทางของ“คนไทย” โดยไร้ซ่ึงกลุ่มชนชาติอ่ืนท่ีเคยเคล่ือนไหวอยูใ่นนั้น แต่การให้
ความส าคญัต่อ“ชาติของพลเมือง”ยงัคงมีอยูอ่ยา่งสืบเน่ือง และถูกท าใหเ้ป็นรูปธรรมเด่นชดัข้ึน จน
รู้สึกไดถึ้งการเกิดข้ึนของ“ระบบสังคมใหม่”ในสมยั“รัฐประชาชาติไทย” ซ่ึงต่างไปจาก “สังคมเก่า”
ของ “รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยส์ยาม”อยา่งส้ินเชิง4 
     ท่ามกลางบริบททางการเมืองของ“รัฐประชาชาติ”ดงักล่าวไดผ้ลกัดนัใหเ้กิดการ
เคล่ือนไหวทางการเมืองแบบ“พลเมือง”ในหมู่คนอีสานท่ีตอ้งการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายของรัฐท่ีถูกน ามาในใชใ้นทอ้งถ่ิน และไดพ้ยายามมีส่วนในการก าหนดนิยามความหมาย
ของ“ชาติ”ร่วมกบัคนกลุ่มอ่ืน โดยไดพ้ยายามต่อรอง ปรับปรนเอา“ตวัตน”ของทอ้งถ่ินเขา้แทรกไว้
ในนั้น  ส่ิงเหล่าน้ีกระตุน้ใหค้นอีสานเขียนประวติัศาสตร์เพื่อน าเสนอ“ตวัตน” ซ่ึงเก่ียวพนักบั“ความ
เป็นลาว”เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงประวติัศาสตร์ชาติไทย

                                                  
2 ปรีดี พนมยงค ์อา้งถึงใน โสภา ชานะมูล, ‘ชาติไทย’ในทศันะปัญญาชนหวักา้วหนา้

(กรุงเทพมหานคร:มติชน,2550),18 
3 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นงานศึกษาทางดา้นประวติัศาสตร์ และโบราณคดีหวักา้วหนา้หลาย

ช้ิน เช่น ศรีศกัร วลัลิโภดม, สยามประเทศ(กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพม์ติชน,2538) และสุจิตต ์วงศเ์ทศ, สยาม
ประเทศไทย(กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพม์ติชน,2547) 

4 ก าพล จ าปาพนัธ์, “การเมืองของการสมมตินามประเทศไทย: จากสยามและไทยกลายเป็น
ไทย(ระหวา่งทศวรรษ 2430-2480),” ใน อกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร26,1 (มิถุนายน-พฤศจิกายน
,2546):59. 
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1.บริบททางสังคมทีส่่งผลต่อการเขียนประวัติศาสตร์ของคนอสีาน 
การปฎิรูปมณฑลเทศาภิบาลในสมยัรัชกาลท่ี 5 นอกจากเป็นการผนวกอีสานเขา้มาเป็น

ส่วนหน่ึงของภูมิศาสตร์รัฐไทยอยา่งสมบูรณ์ ยงัก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้สึกนึกคิดของคน
ทอ้งถ่ินท่ีมีต่อตนเอง และส่ิงแวดลอ้มรอบตวั จนน ามาสู่การแสดงออกทางพฤติกรรมในดา้นต่างๆ
รวมถึงการเคล่ือนไหวทางการเมือง และภูมิปัญญาในช่วงภายหลงัการปฎิวติั 2475 ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีได้
สัมพนัธ์อย่างแนบแน่นกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมท่ีเกิดข้ึนภายในภูมิภาค ดงัจะ
กล่าวต่อไปน้ี 
                      เม่ือทางรถไฟเช่ือมโยงกรุงเทพฯกบัหัวเมืองต่างๆในอีสานเขา้ดว้ยกนั5 ไดก้ระตุน้ให้
คนพื้นเมืองท าการผลิตเพื่อการคา้ โดยมีขา้วเป็นสินคา้ออกท่ีส าคญั ในพ.ศ.2444 หน่ึงปีใหห้ลงัจาก
ท่ีรถไฟถึงนครราชสีมา ในเขตลุ่มน ้ ามูลส่งออกขา้วเปลือกทั้งหมด 3,589 ตนั หลงัจากนั้นปริมาณ
การส่งออกสูงตามล าดบั โดยในปี พ.ศ.2448 ส่งออก 11,675 ตนั เพิ่มข้ึนเป็น 3 เท่าจากปีแรก และใน
ปี พ.ศ.2467 ส่งออก 53,810 ตนั เพิ่มเป็น 14.8 เท่า นอกจากน้ียงัไดส่้งออกสินคา้อ่ืนในปริมาณท่ี
เพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั ไดแ้ก่ หมู ววั ควาย และของป่าจ าพวกไมท่้อน หนังสัตว ์เขากวาง เกลือ เส่ือ
หวาย คร่ัง เร่ว การขยายตวัทางการคา้ท าให้ชุมชนท่ีอยู่ติดเส้นทางคมนาคมกลายสภาพเป็น“เมือง
แบบใหม่”ท่ีมีตลาดย่านการคา้ของชาวจีนเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ มีสถานท่ีราชการศูนยก์ลาง
ทางการปกครองอยู่ภายในนั้น เช่น เมืองนครราชสีมา เมืองอุบลราชธานี อ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดั
ขอนแก่น6  
                       การขยายตวัของระบบเงินตราไดส่้งผลให้ชาวบา้นมีค่าครองชีพสูงข้ึน อีกทั้งยงัเสีย
ภาษีให้กับรัฐ จ่ายค่าศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลาน ท าให้ชาวบา้นหันไปท าอาชีพอ่ืนนอกภาค
เกษตรกรรม เช่น ท าการคา้ขาย หรือท างานบริการในสังคมเมืองท่ีก าลงัเติบโตทั้งในและนอก
ภูมิภาค บางส่วนไดอ้าศยัการศึกษาเป็นช่องทางในเล่ือนชั้นทางสงัคม เช่น นายจ าลอง ดาวเรือง ส.ส.
มหาสารคามในช่วงปีพ.ศ.2480-2490 มีพื้นเพจากครอบครัวชาวนาไดบ้วชเรียน แลว้ลาสิกขาบท
ออกมาเป็นขา้ราชการ นายเปล้ือง วรรณศรี นกัเขียนคนส าคญั เรียนจบมธัยมจากโรงเรียนสุรวิทยา
คาร จงัหวดัสุรินทร์ และไดเ้ขา้ศึกษาต่อดา้นกฎหมายจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และการเมือง 

                                                  
                    5 การสร้างทางรถไฟเร่ิมจากเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมาในปีพ.ศ.2443 เส้นทาง
อุบลราชธานีในปีพ.ศ.2473 ถึงบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่นในปี พ.ศ.2475 และสุดทา้ยส้ินสุดท่ีหนองคายในปี 
พ.ศ.2499 
       6 สุวิทย ์ธีรศาสวตั,เศรษฐกิจอีสานหลงัมีทางรถไฟ (พ.ศ.2443-2488) (ขอนแก่น:คณะ
มนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2551), 59, 66-75. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
     64 

 

ในส่วนของกลุ่มเจา้เมืองพื้นถ่ินเดิม ภายหลงัจากการยกเลิกระบบกินเมือง ไดป้รับตวั
ดว้ยการส่งบุตรหลานให้ไดรั้บการศึกษาแบบใหม่ ซ่ึงเม่ือจบการศึกษาแลว้ไดผ้ลกัดนัให้ท างาน
ราชการ เช่น รองอ ามาตยโ์ทขนุพรมประศาสน์ (วรรณ พรหมกสิกร) บุตรทา้วอินชมพผููน้ าทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัอุบลราชธานี นายจารุบุตร เรืองสุวรรณ ส.ส.ขอนแก่น เป็นบุตรของปลดัขวาช่ือเจริญ 
เรืองสุวรรณ (เป็นหลานชายของพระเจริญราชเดช เฮือง หรือฮึง เจา้เมืองมหาสารคาม) 7 นอกจากน้ี
บางส่วนไดผ้นัตวัเองไปประกอบธุรกิจ เช่น นายกอ้น สุวรรณกฎู ไดล้งทุนตั้งตลาดข้ึนในเมืองวาริน
ช าราบ เพื่อให้เป็นศูนยก์ารคา้แลกเปล่ียนสินคา้บนเส้นทางรถไฟ8 หรือบางกรณีไดผ้กูสัมพนัธ์กบั
พ่อคา้นายทุนจีน เพื่อช่วยเหลือเก้ือกูลกนั จนเกิดเป็นกลุ่มกอ้นพลงัอ านาจท่ีมีบทบาทสูงในทอ้งถ่ิน 
ดงัจะเห็นไดจ้าก การแต่งงานระหว่างญาแม่แกว้ประภาธิดาเจา้เมืองมหาสารคาม กบันายทองดี 
คหบดีชาวจีนจากเมืองวาปีปทุม ผูเ้ป็นตน้ตระกูลอตัถากร ซ่ึงเป็นตระกูลการเมืองของมหาสารคาม
ภายหลงัปี พ.ศ.24759  

การท่ีชนชั้นน าทอ้งถ่ินกลุ่มใหม่เหล่าน้ี เติบโตข้ึนมาในช่วงท่ีสังคมก าลงัเปล่ียนผา่น ท า
ใหไ้ดเ้รียนรู้ประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงมากข้ึน จึงเร่ิมมีความคิดท่ีหลุดออกจากโลกทาง
ศาสนา และเร่ิมตระหนกัถึงศกัยภาพของมนุษย ์ในฐานะผูท่ี้ด าเนินชีวิตอยูด่ว้ยความสามารถของตน 
มีสิทธิในการเลือกหรือก าหนดวิถีทางของชีวิตไดต้ามความตอ้งการ โดยอาศยัพลงัความสามารถท่ีมี
อยู่สร้างความก้าวหน้าให้เกิดข้ึนกับตนและสังคม ความคิดเหล่าน้ีเม่ือผนวกกับส านึกของ 
“พลเมือง”ท่ีปลูกถ่ายโดยรัฐ ท าให้ชนชั้นน าอีสานตระหนักถึงบทบาท และหนา้ท่ีของตนเองท่ีพึง
ปฏิบติัต่อชาติบา้นเมือง จึงเร่ิมมีการต่ืนตวัทางการเมือง โดยมีการจบักลุ่มพดูคุยกนัถึงเร่ืองการเมือง
ตามร้านกาแฟ และกลุ่มสมาคมของขา้ราชการ รวมถึงมีการแสดงความคิดเห็นถึงนโยบายของ
รัฐบาลผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆทั้ งวารสาร ฎีการ้องทุกข์ และหนังสือ จนถึงช่วงภายหลงัการ
เปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 การเคล่ือนไหวของชนชั้นน าอีสานไดเ้พิ่มสูงข้ึน ซ่ึงน ามา
สู่การก่อตวัของส านึกทอ้งถ่ิน โดยพวกเขาเหล่านั้นได้รวมกลุ่มกันภายในชุมชน เพื่อประสาน
ผลประโยชน์ร่วมกัน และช่วยกันพฒันาทอ้งถ่ิน ดังนั้ นจะเห็นได้ว่า ในปี พ.ศ.2491พ่อคา้และ
ประชาชนในจงัหวดัขอนแก่นไดเ้ร่ียรายเงินสร้างโรงพยาบาลประจ าจงัหวดั โดยมีผูบ้ริจาครายใหญ่
                                                  

7 ดารารัตน ์เมตตาริกานนท,์ “การรวมกลุ่มทางการเมืองของ “ส.ส.อีสาน” พ.ศ.2476-
2494”,71. 

8 เอ่ียมกมล จนัทะประเทศ, “สถานภาพเจา้นายพื้นเมืองอุบลราชธานี ระหวา่งปี พ.ศ.2425-
2476” ,136,138. 

9 นารีรัตน ์ปริสุทธวฒิุพร, รายงานการวิจยัคนจีนกบัการขยายตวัของชุมชนลุ่มน ้าชี
(กรุงเทพมหานคร:ส านกังานสนบัสนุนการวิจยั,2546), 37. 
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เป็นพ่อคา้ชาวจีนคือ “...นายเซ่ง แซ่หลี เจา้ของโรงสีหงส์แสงไทย นายซา แซ่โคว้ ยี่ห้อโคว้อยู่ฮะ, 
นายนกเทศ หงส์เทศ เจ้าของบริษทัสหไทยอีสาน , ลงฮะ, ตงอ่าว,ตั้ งง้ีหลี และนายเดิม แสงศิริ 
เจา้ของโรงสีทวีแสงไทย...”10 ในส่วนจงัหวดัสกลนครในปี พ.ศ.2492 ไดร่้วมกนัจดัตั้งหอสมุด
ประชาชนข้ึน โดยไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงาน และประชาชนภายในจงัหวดัท่ีไดร่้วมกนั
บริจาคเงินและหนงัสือ ท าใหก้ารด าเนินงานของหอ้งสมุดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย11   

       ดงันั้นจะเห็นไดว้่า การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของภาคอีสาน ก่อให้เกิด
การเติบโตของส านึกทอ้งถ่ิน อนัเป็นพลงัส าคญัในขบัเคล่ือนทางการเมือง และวฒันธรรมของคน
อีสาน ส่ิงน้ีเป็นทั้งเหตุและผลของการแสดงออกในพฤติกรรมหลายส่ิงอยา่งของคนอีสานในสมยัรัฐ
ประชาชาติ แต่ในท่ีน้ีกล่าวถึงเฉพาะปัจจยัท่ีมีผลต่อการบนัทึกประวติัศาสตร์ของคนทอ้งถ่ินใน 2 
ประเดน็ คือ ประเดน็แรก การเคล่ือนไหวแสดงออกถึงตวัตนของทอ้งถ่ินในบริบททางการเมืองของ
ระบบใหม่ ประเดน็ท่ีสอง การต่ืนตวัทางความคิด และภูมิปัญญาของคนอีสานท่ีสมัพนัธ์กบัความคิด
ชาตินิยมไทย และชาตินิยมลาว 

 
1.1การเมืองในระบอบประชาธิปไตยภายหลงัปีพ.ศ.2475กบัการมีส่วนร่วมของคนอสีาน 

สภาพการเมืองไทยภายหลงัวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 เตม็ไปดว้ยความสับสนวุ่นวาย 
เพราะเกิดเคล่ือนไหวของคนกลุ่มต่างๆท่ีพยายามช่วงชิงพื้นท่ีการเมืองในระบบใหม่ แม้ใน
ระยะแรกสถานการณ์โดยทัว่ไปสงบราบร่ืน เพราะกลุ่มอ านาจเดิมสามารถต่อรองกบัคณะราษฎร 
ขอมีส่วนร่วมในการบริหารบา้นเมืองได้12 แต่ภายหลงัการรัฐประหารของพระยาพหลพลพยหุเสนา
ในวนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.2476 คณะราษฎรตอ้งการใหร้ะบบประชาธิปไตยอยา่งเตม็รูปแบบเกิดข้ึน
โดยเร็ว  ท าให้บทบาทของกลุ่มอ านาจเดิมถูกลดทอนลงอย่างมาก การต่อตา้นรัฐบาลจึงเร่ิมเกิดข้ึน
โดยใชพ้ื้นท่ีภาคอีสานเป็นฐานท่ีมัน่ เร่ิมจากกบฏบวรเดชท่ีปักหลกัยึดครองเมืองนครราชสีมา ภาย
น าการน าพระองคเ์จา้บวรเดช โดยมีเป้าหมายในฟ้ืนฟูพระราชอ านาจให้กลบัมาอีกคร้ัง แต่รัฐบาล

                                                  
10 “เร่ืองจงัหวดัขอนแก่น รายงานเร่ืองการแสดงมหรสพเพื่อเก็บเงินสร้าง,”พ.ศ.2491,เอกสาร

กระทรวงมหาดไทย,มท 0201.2.1.43/46(1),ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
11 “คณะกรรมการจงัหวดัสกลนครขอความร่วมมือสร้างหนงัสือส าหรับหอ้งสมุดประชาชน,” 

พ.ศ.2492, เอกสารกระทรวงมหาดไทย, มท.0201.2.143/52 ,ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
12 เพื่อป้องกนัการต่อตา้นจากประชาชนท่ียงัคงยดึมัน่และศรัทธาในระบบกษตัริย ์คณะราษฎร

จึงไดพ้ยายามประนีประนอมกบักลุ่มอ านาจเดิม โดยเลือกเอาพระยามโนปกรณ์นิติธาดา (กอ้น หุตะสิงห์) 
ผูใ้กลชิ้ดกบัราชส านกัมาเป็นนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งขนุนางชั้นผูใ้หญ่ผูท่ี้เคยมีบทบาทในระบบเก่าให้
ด ารงต าแหน่งในคณะรัฐมนตรี ท าใหอ้ านาจการบริหารยงัคงอยูท่ี่สถาบนักษตัริยเ์ช่นเดิม  
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ไดป้ฎิเสธพร้อมทั้งน ากองก าลงัเขา้ปราบปราบจนสลายตวัไปในท่ีสุด สืบเน่ืองจากเหตุการณ์น้ีน ามา
สู่การเกิดกลุ่มกบฏยอ่ยๆในเวลาต่อมา เช่น กบฏหมอล านอ้ยชาดา จงัหวดัมหาสารคาม ท าการยยุง
ชาวบา้นให้ต่อตา้นอ านาจรัฐ โดยไดป้ระกาศจดัตั้งอาณาจกัรข้ึนใหม่ท่ีเป็นอิสระจากกรุงเทพฯ แต่
เม่ือทางการทราบข่าวไดส้ลายการชุมนุมจนลม้เลิก13 การเกิดข้ึนของขบวนการเหล่าน้ีสะทอ้นให้
เห็นถึง ความตอ้งการของคนอีสานในการเลือก หรือก าหนดวิถีการด าเนินชีวิตดว้ยตนเอง โดยอาศยั
ภาวะความผนัผวนท่ีเกิดข้ึนแสดงเจตจ านงน้ีออกมา ดงันั้นส่ิงท่ีคณะราษฎรตอ้งกระท าหลงัจากการ
จดัระเบียบทางสังคมให้เขา้ท่ีเขา้ทาง คือการผลกัดนัให้ระบบประชาธิปไตยเต็มรูปแบบเกิดข้ึน
โดยเร็ว เพื่อใหท้นัท่วงทีกบัส านึกของประชาชนท่ีเพิ่มข้ึนทุกขณะ 

มาตรการสร้างความมัน่คงของคณะรัฐบาลในระบอบใหม่ เร่ิมจากการรวมศูนยร์ะบบ
ราชการและการบริหารแผ่นดินให้รัดกุม  ดว้ยเห็นว่าจงัหวดัและอ าเภอเป็นหน่วยการปกครองท่ีมี
ความเหมาะสมเพียงพอท่ีจะสร้างบูรณาการให้ระบบบริหารราชการแผ่นดินระดบัชาติไดโ้ดยไม่
จ าเป็นต้องมีหน่วยงานระดับกลางเช่ือมโยงระหว่างจังหวดักับชาติ14 ดังนั้ นจึงได้ประกาศใช้
พระราชบญัญติัว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการสยาม พ.ศ.2476 ให้ยกเลิกการปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาลท่ีมีมาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 แลว้จดัแบ่งเขตออกเป็นใหม่ ให“้จงัหวดั”ส่วนภูมิภาคท่ีใหญ่
ท่ีสุด และให้รวมจงัหวดัท่ีอยู่ในบริเวณเดียวกนัเขา้“ภาค” นับตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา“ภาคอีสาน”
หรือ “ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ”จึงเป็นค าท่ีใชเ้รียกพื้นท่ีจงัหวดัต่างๆอนัประกอบไปดว้ยจงัหวดั
ขอนแก่น ขุขนัธ์(ศรีษะเกษ) ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย ์มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย 
สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย อุดรธานี และจงัหวดัอุบลราชธานี15 ท าใหก้ลุ่มชนท่ีอยูใ่นบริเวณน้ีถูก
เรียกโดยรวมวา่“คนอีสาน”ไปดว้ย 

ประดิษฐกรรมใหม่ท่ีรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยน ามาใช้ เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ การจัดให้มีการเลือกตั้ งผูแ้ทนราษฎรข้ึนมาบริหารการ
ปกครอง ทั้งในระดับชาติและระดบัทอ้งถ่ิน โดยในส่วนทอ้งถ่ินได้ประกาศใช้พระราชบญัญติั
เทศบาล พ.ศ.2476 ให้ประชาชนท าการเลือกตั้งคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดแ้บ่งเขตการปกครอง
                                                  

13 สุวิทย ์ธีรศาสวตั,รายงานวิจยัประวติัศาสตร์อีสาน 2322-2484, 529. 
14 ชาร์ล เอฟ คายส์, แนวคิดทอ้งถ่ินภาคอีสานนิยมในประเทศไทย,แปลโดยรัตนา โตสกุล

(อุบลราชธานี:ศูนยว์ิจยัสงัคมอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี.2552),73. 
15 ในระยะแรกมี 14 จงัหวดั ต่อมาในปีพ.ศ.2490 ไดแ้ยกจงัหวดักาฬสินธ์ุออกจากมหาสารคาม 

ยโสธรแยกจากอุบลราชธานี ในปี พ.ศ.2525 ไดแ้ยกมุกดาหารแยกจากนครพนม  และในปีพ.ศ.2436 ได้
แยกจงัหวดัอ านาจเจริญออกจากอุบล แยกหนองบวัล าภูออกจากอุดรธานี  และล่าสุดในปี พ.ศ.2454 ได้
แยกบึงกาฬออกมาจากจงัหวดัหนองคาย จนถึงในปัจจุบนัภาคอีสานมี 20 จงัหวดั 
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ออกเป็นเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และสหเทศบาล16  ส าหรับระดับชาติจดัให้
ประชาชนในแต่ละจงัหวดัเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือส.ส.เขา้มาในรัฐสภา เพื่อท าหนา้ท่ี
ในการบริหารปกครองประเทศ เม่ือการเลือกตั้งคร้ังแรกเสร็จส้ินในเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม พ.ศ.
2476 โฉมหน้าของผูแ้ทนจากทุกจงัหวดัรวมถึงผูแ้ทนจากภาคอีสานไดป้รากฏตวัข้ึน การท่ีพื้นท่ี
ทางการเมืองถูกเก็บกดปิดกั้นมานาน ท าให้ ส.ส.อีสานได้ปลดปล่อยพลงัทางความคิดของตน
ออกมาอยา่งเตม็ท่ี โดยไดร้วมตวักนัภายใตค้วามคิดภูมิภาคนิยม เรียกร้องใหรั้ฐบาลช่วยแกไ้ขปัญหา 
และปรุงปรุงทอ้งถ่ินใหดี้ยิง่ข้ึน17 ซ่ึงนบัเป็นคร้ังแรกท่ีเร่ืองราวของทอ้งถ่ินถูกน าเสนอ ณ ศูนยก์ลาง
อ านาจรัฐไทย ดงัปรากฏใน ค ากล่าวของนายบุญมา เสริฐศรี ส.ส.เลยท่ีขอให้รัฐช่วยพฒันาระบบ
สาธารณะสุขในพื้นท่ี เพราะเหตุวา่        
            
                         ...จงัหวดัเลยเป็นจงัหวดัซ่ึงตั้งอยูใ่นหุบเขา...มีไขป่้าชุกชุม คนต่างถ่ินท่ีเขา้ไปจงัหวดั 
         ใหม่ๆโดยมากมกัเป็นไขไ้ม่มากกน็อ้ยและถา้ไม่หายกต็ายเช่นน้ี จึงท าใหจ้งัหวดัเลยเป็นไซบี- 
          เรียของสยาม...พลเมืองของจงัหวดัน้ีไม่ค่อยรู้จกัแพทยห์ลวงประจ าจงัหวดั เพราะมีแพทย ์
          คนเดียว แพทยไ์ม่สามารถท่ีจะไปท าการรักษาพยาบาลไดทุ้กอ าเภอ ทุกต าบล ดงันั้นแพทย ์
          หลวงจึงมีประโยชนเ์ฉพาะขา้ราชการท่ีอยูภ่ายในจงัหวดัเท่านั้น18  

 
นอกจากน้ีกลุ่มนกัการเมืองอีสานยงัไดเ้คล่ือนไหวภายนอกสภา เร่ิมจากการแสดงความ

ไม่พอใจนโยบายของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามท่ีมีลกัษณะเป็นเผด็จการทหารและฝักใฝ่ลทัธิ 
“ชาตินิยม”อยา่งสุดโต่ง จนน าไปสู่การท าสงครามเรียกร้องดินแดนกบัฝร่ังเศสในอินโดจีน ระหว่าง

                                                  
16รอง ศยามานนท,์ประวติัศาสตร์ไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ:ไทยวฒันาพานิช, 

2520),79. 
17 ส านึกภูมิภาคนิยมของส.ส.อีสานแสดงออกผา่นการท ากิจกรรมร่วมกนัหลายประการ 

นบัตั้งแต่การสร้างเครือข่ายทางการเมืองกบันกัการเมืองทอ้งถ่ินและประชาชนในพื้นท่ี การสานสมัพนัธ์
ดว้ยการกินขา้วเหนียวร่วมกนั การน าเสนอประเดน็ปัญหาของประชาชนภายในภูมิภาค การจดัตั้ง
ขบวนการเสรีไทย ตลอดจนการช่วยเหลือขบวนการกูช้าติลาว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้น ดารารัตน ์เมตตา
ริกานนท,์ “ การรวมกลุ่มของ“ส.ส.อีสาน” พ.ศ.2476-2494”  

18 สมาคมมิตรภาพญ่ีปุ่น-ไทย,ปาฐกถาของผูแ้ทนราษฎรเร่ืองสภาพของจงัหวดัต่างๆ
(กรุงเทพมหานคร:อมรินทร์พร้ินต้ิง,2539),139. 
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ปีพ.ศ.2483-248419 และต่อมาในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 พ.ศ.2484-2488 ท่ีไดร่้วมมือกบัญ่ีปุ่นท า
สงครามกบัฝ่ายสัมพนัธมิตรของอเมริกาและองักฤษ  การด าเนินนโยบายเช่นน้ีเป็นเร่ืองท่ีล่อแหลม
ต่อ“อ านาจอธิปไตย”ชาติเป็นอยา่งมาก ส.ส.อีสานจึงไดเ้ขา้ร่วมขบวนการเสรีไทยกบันายปรีดี พนม
ยงค ์ท าการเคล่ือนไหวคดัคา้นการประกาศสงครามของรัฐบาล โดยนายเตียง ศิริขนัธ์ ส.ส.สกลนคร 
ไดจ้ดัตั้งกองก าลงัข้ึนท่ีเทือกเขาภูพาน ร่วมมือกบัขบวนการลาวอิสระในอีสานเหนือ ฝึกปรือก าลงั
อาวุธให้กบัชาวบา้นตามชุมชนแถบนั้น ต่อมาไดข้ยายขอบข่ายงานไปยงัทอ้งท่ีอ่ืนๆทัว่ภูมิภาค ใน
เขตจงัหวดัสกลนคร กาฬสินธ์ุ เลย อุบลราชธานี ท าให้ขบวนการเสรีไทยในอีสานขยายตวัไปอยา่ง
รวดเร็ว ซ่ึงกล่าวกนัวา่มีสมาชิกทั้งหมดจ านวน 3,000 คน20 ผลจากจากการเคล่ือนไหวของขบวนการ
เสรีไทย เม่ือฝ่ายสัมพนัธมิตรไดรั้บชยัชนะ ท าให้ประเทศไทยไม่อยู่ในสถานะผูแ้พส้งครามเช่น
ญ่ีปุ่น อีกทั้งยงัไดรั้บสนบัสนุนให้เป็นสมาชิกขององคก์ารสหประชาชาติ ซ่ึงถือเป็นความส าเร็จขั้น
สูงสุดของขบวนการเสรีไทย 

ภายหลงัสงครามเสร็จส้ิน กลุ่มนกัการเมืองสายปรีดี พนมยงคไ์ดข้ึ้นมามีบทบาทแทนท่ี
จอมพลป.พิบูลสงคราม ซ่ึงเก้ือหนุนให้ส.ส.อีสานหลายคนไดรั้บต าแหน่งส าคญัของรัฐบาล21 เช่น 
ในรัฐบาลควง อภัยวงศ์ คร้ังท่ี 1(พ.ศ.2487-2488) นายจ าลอง ดาวเรือง(ส.ส.มหาสารคาม) ได้
รักษาการต าแหน่งรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพานิชยแ์ละอุตสาหกรรม นายทองอินทร์ ภูริพฒัน์ (ส.ส.
อุบลราชธานี) ไดเ้ป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย22 การท่ีคณะรัฐบาลอุดมไปดว้ย
นกัการเมืองหัวกา้วหนา้ ไดผ้ลกัดนัให้เกิดนโยบายท่ีให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนอยา่งเตม็ท่ี เช่น 
การยกเลิกกฎหมายคอมมิวนิสต์ในปี พ.ศ.2489 ซ่ึงท าให้มีการเผยแพร่แนวคิดมาร์ก-เลนินอย่าง
เปิดเผย โดยมีผูแ้สดงความคิดเห็นผ่านส่ือส่ิงพิมพเ์ช่น บทความเร่ืองชีวทศัน์ของประเสริฐ ทรัพย์

                                                  
19 สงครามคร้ังน้ีส้ินสุดลงเม่ือญ่ีปุ่นเขา้มาเป็นตวักลางในเจรจา โดยตกลงใหฝ่้ายไทยไดเ้มือง

ไชยบุรี จ าปาสัก เสียมราฐ และพระตะบอง ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนช่ือเป็นจงัหวดั“ลานชา้ง นครจ าปาศกัด์ิ พิบูล
สงคราม และพระตะบอง”ตามล าดบั 

20 สมชยั ภทัรธนานนัท,์ รายงานการวิจยัความขดัแยง้ระหวา่งอีสานกบัรัฐไทย:การครอบง า
และการต่อตา้น(มหาสารคาม:วิทยาลยัการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, มปพ),36. 

21 นายกรัฐมนตรีในช่วงน้ีมีหลายคน ไดแ้ก่ นายควง อภยัวงศ(์สิงหาคม พ.ศ.2487-สิงหาคม 
พ.ศ.2488 และอีกสมยัหน่ึงในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ.2489) ม.ร.ว.เสนีย ์ปราโมช (กนัยายน พ.ศ.
2488-มกราคม พ.ศ.2489) นายปรีดี พนมยงค(์มีนาคม-สิงหาคม พ.ศ.2489) และคนท่ีนายปรีดีใหก้าร
สนบัสนุนคือ หลวงธ ารงนาวาสวสัด์ิ(สิงหาคม พ.ศ.2489-พฤศจิกายน พ.ศ.2490) 

22 ชาร์ลส เอฟ คายส์, แนวคิดทอ้งถ่ินภาคอีสานนิยมในประเทศไทย,84-87. 
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สุนทร นิตยสารอกัษรสาส์นของสุภา ศิริมานนท์ เป็นตน้ 23  นอกจากน้ีรัฐบาลยงัได้สนับสนุน
ขบวนการชาตินิยมของประเทศเพื่อนบา้น เพื่อให้เกิดการร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจและการเมือง
ภายในภูมิภาค24   

จะเห็นไดว้่า ภายหลงัจากรัฐบาลจดัให้มีรัฐสภาแห่งชาติ โดยรวมเอาผูแ้ทนราษฎรจาก
ทุกจงัหวดัเขา้มาท าหนา้ท่ีในการบริหารปกครองประเทศ เป็นบรรยากาศท่ีเอ้ือใหส้.ส.อีสานท าการ
เคล่ือนไหวอยา่งเตม็ท่ีภายใตบ้ริบทการเมืองของประชาธิปไตย แต่การมีบทบาทมากเช่นน้ี ไดส่้งผล
สั่นคลอนต่อโครงสร้างทางอ านาจของรัฐ ดงันั้นภายหลงัจากการเสด็จสวรรคตอย่างมีเง่ือนง าของ
รัชกาลท่ี 8 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2489 ผูน้ าในกลุ่มนิยมเจา้ต่างเช่ือมัน่วา่นายปรีดี พนมยงคเ์ป็นผูอ้ยู่
เบ้ืองหลงั  จึงท าการปราบปรามนกัการเมืองหวักา้วหนา้อยา่งรุนแรง ท าใหน้ายปรีดี และหลวงธ ารง
นาวาสวสัด์ิจ าตอ้งระเห็จออกนอกประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ.2493 นายทองอินทร์ ภูริพฒัน์ นายจ าลอง 
ดาวเรือง นายถวิล อุดล พร้อมดว้ยนายทองเปลว ชลภูม์ิ (ส.ส.นครนายก) ถูกต ารวจสังหารอย่าง
ทารุณท่ีหลกั“ก.ม.11” และทา้ยท่ีสุดในวนัท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2495 นายเตียง ศิริขนัธ์ถูกต ารวจ
จบักุมตวัไปและหายสาบสูญไปอยา่งไร้ร่องรอย25 เป็นการปิดฉากบทบาทของส.ส.อีสานในยคุแรก
ท่ีท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งดีใหเ้ลือนหายไปจากแวดวงเมืองไทย อยา่งไรก็ตามการเคล่ือนไหวของพวกเขา
ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึง การต่ืนตวัต่อการมีส่วนร่วมในสงัคมการเมืองใหม่ ซ่ึงการเคล่ือนไหวในรูปแบบ
อ่ืนของคนอีสานไดเ้ป็นลกัษณะเดียวกนั รวมถึงการเขียนประวติัศาสตร์ของคนทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการ
ก าหนดสร้างตวัตนลงบนพื้นท่ีความทรงจ าของรัฐประชาชาติไทย 

 
1.2 การขยายตัวของความคดิชาตินิยมในภูมิภาคกบัการเขียนประวตัิศาสตร์ของคนอสีาน 

นอกจากความตอ้งการเขา้ไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองแลว้ คนอีสานยงัตอ้งการเขา้ไป
ในบทบาทในพื้นท่ีทางสังคม และความคิดร่วมกับคนกลุ่มอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียน
ประวติัศาสตร์ท่ีตอ้งการให้ความทรงจ าแห่งชาติมีพื้นท่ีส าหรับการแสดงออกถึง”ตวัตน”ของ
ทอ้งถ่ินอย่างแทจ้ริง โดยในการน้ีไดอ้าศยักระแสชาตินิยมไทย และลาวท่ีก าลงัโหมกระพืออยู่ใน
ภูมิภาค ท าการเคล่ือนไหวแสดงออกเพือ่ใหบ้รรลุถึงเจตจ านงดงักล่าว 

                                                  
23 สมิทธ์ ถนอมศาสนะ, “ประวติัศาสตร์นิพนธ์แนวคิด‘ศิลปะเพื่อชีวิต’”(พ.ศ.2492-2501) 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2548),52-53. 
24 ชาร์ลส เอฟ คายส์, แนวคิดทอ้งถ่ินภาคอีสานนิยมในประเทศไทย , 87. 
25 สมชยั ภทัรธนานนัท,์ รายงานการวิจยัความขดัแยง้ระหวา่งอีสานกบัรัฐไทย:การครอบง า

และการต่อตา้น,40. 
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1.2.1 การเผยแพร่อุดมการณ์ชาตนิิยมของรัฐไทยกบัการกระตุ้นส านึกท้องถ่ินของ 
คนอสีาน 

ในระยะแรกของการเปล่ียนระบบการปกครองในปี พ.ศ.2475 โครงสร้างทางการเมือง 
ยงัคงรวมศูนยอ์ยูท่ี่ผูน้ าในระบบเก่า เพราะสามารถประนีประนอมคณะราษฎรผูน้ าในระบบใหม่ได ้
อุดมการณ์รัฐท่ีได้รับการสถาปนาในสมยัสมบูรณาญาสิทธิราชยจึ์งถูกให้ความส าคญัมาอย่าง
ต่อเน่ือง พร้อมกนันั้นรัฐไดป้ลูกฝังอุดมการณ์ใหม่ร่วมไปดว้ย เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนไป  โดยไดพ้ยายามสถาปนา“รัฐธรรมนูญ”ข้ึนมาเทียบเคียงกบัเป็นสถาบนัหลกัท่ีมีมาแต่เดิม 
จนเกิดเป็นค าขวญัท่ีรณรงคใ์หค้นในชาติท่องจ าว่า“ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และรัฐธรรมนูญ” 
อุดมการณ์ชุดใหม่น้ีถูกปลูกฝังใหก้บัคนในสังคมอยา่งเร่งด่วน โดยภาคอีสานรัฐบาลไดม้อบหมาย
ให้ขุนพรมประศาสน์(วรรณ พรหมกสิกร)เขียนค ากลอนภาษาอีสาน เร่ือง “บันทึกเหตุการณ์
เปล่ียนแปลงการปกครองแผน่ดินสยาม”(2476)26 กบั“ค ากลอนพากยอี์สาน บรรยายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรสยาม”(2476) 27เพื่อสร้างเขา้ใจกบัประชาชนต่อเหตุการณ์วนัท่ี 24 มิถุนายน 2475 ว่า
มิใช่การ“ป้ินแผ่นดิน” (พลิกแผ่นดิน-ผูเ้ขียน)ลม้ลา้งระบอบกษตัริยอ์ย่างท่ีร ่ าลือกนั แต่เป็นการ
เปล่ียนไปสู่ระบบท่ีให้ความส าคญัต่อสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียม โดยคณะราษฎรไดย้ดึหลกั 6 
ประการเป็นหลกัในการบริหารประเทศ การเผยแพร่งานเขียนทั้งสองเร่ืองในระยะเวลาท่ีใกลเ้คียง
กนั แสดงใหเ้ห็นว่า รัฐตระหนกัถึงตวัตนของทอ้งถ่ินท่ีมีอยูสู่ง จึงตอ้งการให้เกิดการยอมรับในหมู่
ชาวบา้นมากท่ีสุด 

เม่ือเขา้สู่ทศวรรษ 2480 คณะราษฎรไดข้ึ้นมามีอ านาจอยา่งเด็ดขาด เพราะสามารถบีบ
เบียดกลุ่มอ านาจเดิมใหพ้น้จากท่ีทางออกไปได้28 ภารกิจในการ“ปฎิวติั”ตามเจตนารมณ์อนัแทจ้ริงท่ี

                                                  
26 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ขนุพรมประศาสน์, เหตุการณ์เปล่ียนแปลงการปกครองแผน่ดิน

สยาม ค ากลอนภาษาไทยภาคอีสาน, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพอ์กัษรนิติ,2475) 
27 ขนุพรมประศาสน,์ ค ากลอนพากยอี์สาน บรรยายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พิมพ์

คร้ังท่ี 2 (มปท,2478.อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระยาวิจิตรธรรมปริวตัร(ค า พรหมกสิกร) วนัท่ี 2 
เมษายน พ.ศ.2478) 

       
28

 ภายหลงัจากการปราบกบฏบวรเดชในปี พ.ศ.2476  ต่อมาในวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ.2482 

ทหารไดจ้บักมุคนกลุ่มหน่ึงจ านวน 51 คน ดว้ยขอ้หาพยายามลม้ลา้งรัฐบาล ซ่ึงหน่ึงในนั้นมีเช้ือพระวงศ์
ชั้นสูงรวมอยูด่ว้ยคือ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมขนุชยันาทนเรนทร ศาลพิเศษไดต้ดัสินโทษประหารชีวิต 21 
คน  ต่อมาไดรั้บการยกเวน้ 3 คนคือ กรมขนุชยันาทนเรนทร ใหถ้อดพระยศเป็นสามญัชน แลว้จ าคุกตลอด
ชีวิต พร้อมกบันายพลโทพระยาเทพหสัดิน และนายพนัเอกหลวงช านาญยทุธศิลป์ เหตุการณ์คร้ังน้ีเป็นการ
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ตอ้งการเปล่ียน“ชาติ”ให้เป็นของ“ประชาชน”จึงเร่ิมข้ึน ท าให้ความหมายของ“ชาติ”ถูกเน้นไปท่ี
เร่ืองของ”เช้ือชาติไทย” ซ่ึงครอบคลุมความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมไดม้ากกว่า“ชาติ”ในระบบ
เดิมท่ีหยดุอยูเ่พียงการภกัดีต่อองคพ์ระมหากษตัริย ์ดงัความว่า “...ยอ่มเป็นท่ีทราบกนัมามากแลว้ว่า
ชาติไทยนั้นก่อเกิดข้ึนจากพี่นอ้งชาวไทยทุกคนรวมกนั...ชาติก็คือตวัเรารวมกนัตวัเราทั้ง 14 ลา้นคน
กคื็อคนไทย...”29 ถึงแมว้า่การเนน้ย  ้าถึงส านึกใน“ชาตินิยม”(Nationalism)เป็นกุศโลบายท่ีรัชกาลท่ี 6 
ทรงท ามาก่อนหนา้นั้น แต่“ชาตินิยม”ของจอมพลป.มีจุดมุ่งหมายท่ีกา้วไกลกว่าการธ ารงระบบการ
รวมศูนย์อ  านาจแบบเดิม โดยได้เน้นถึง“การสร้างชาติ”ด้วย“จิตใจ”แห่ง“ความเป็นไทย”ท่ีรัก
ความก้าวหน้า มีความมุ่งมั่นท่ีจะต่อสู้ มีขยนัหมัน่เพียรในการท างาน และนิยมการคา้ขาย ซ่ึง
อุปนิสยัเหล่าน้ีสามารถน าพา“ชาติไทย”ใหก้า้วหนา้ทดัเทียมกบัอารยะประเทศ30  

ดว้ยเหตุดงักล่าวรัฐบาลจอมพลป.จึงไดเ้ร่ิมกระบวนการท่ีเรียกว่า“มนุสสปฎิวติั” เพื่อ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงความคิด นิสัยใจคอ ตลอดจนพฤติกรรมทั้งระบบของคนในชาติ โดยได้
บญัญติั “รัฐนิยม”ข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางให้ทุกคนไดย้ึดถือปฏิบติัร่วมกนั เร่ิมจากการปรับเปล่ียน 
“ตวัตน”ของ“พลเมือง”และ”ดินแดน”ทั้งประเทศให้เป็น“ไทย”ผา่นรัฐนิยมฉบบัท่ี1“เร่ืองการใชช่ื้อ
ประเทศ ประชาชน และสัญชาติมาบงัคบัใช้”ในวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2482 โดยนยัน้ีไดเ้ป็นการ
ปฏิเสธความหลากหลายของชนในชาติท่ีมีมาก่อนหน้านั้น คนกลุ่มอ่ืนท่ีไม่ใช้“ไทย”รวมถึงคน
อีสานจึงไม่เห็นดว้ยกบันโยบายน้ีมากนกั ดงัจะเห็นไดจ้าก จดหมายทว้งติงของนายเรือเอกกุหลาบ 
กาญจนสกลุ สมาชิกคณะราษฎรผูมี้สายเลือดอีสาน ความวา่   
                   ...ขา้พเจา้เป็นชาวอีสานผูห้น่ึง รู้สึกไม่พอใจมาตั้งแต่รัฐบาลไดเ้รียกภาคอีสานวา่ไทย 
            ภาคอีสานมาแลว้คร้ังหน่ึง คือ การเรียกเช่นนั้นเป็นการหลอกชดัๆแต่ภาคอีสานยงัใกลไ้ทย 
            มาก ส าหรับแขกซ่ึงรัฐบาลเรียกวา่ไทยอิสลามนั้นไกลกบัไทยลิบลบั พวกนั้นเขากรู้็วา่ถูก 
            หลอกอยา่งขา้พเจา้เป็นแน่31  

                                                                                                                                               
ปราบปรามกลุ่มนิยมเจา้คร้ังใหญ่ วิถีการเมืองไทยจึงถูกผกูขาดจากผูน้ าคณะราษฎรเป็นเวลานาน ซ่ึงกวา่ท่ี
กลุ่มนิยมเจา้เขา้มามีบทบาทอีกคร้ังไดล่้วงเลยสู่ปลายทศวรรษ 2490 

29 “สุนทรพจนข์องนายกรัฐมนตรี 24 มิถุนายน 2483 ณ.สถานีวิทยกุระจายเสียงลพบุรี” ใน 
สาสน ์ค าปราศรัย และสุนทรพจนข์องนายกรัฐมนตรีเน่ืองในอภิลกัขิตสมยังานฉลองวนัชาติ,กรม
โฆษณาการ, (พระนคร:กรมโฆษณาการ, 2483),30. 

30 สายชล สตัยานุรักษ,์ “ประวติัศาสตร์การสร้าง‘ความเป็นไทย’กระแสหลกั”,69 
31 จดหมายของนายเรือเอกกหุลาบ  กาญจนสกลุ อา้งใน ก าพล จ าปาพนัธุ์, “การเมืองของการ

สมมตินามประเทศไทย:จากสยามและไทยกลายเป็นไทย(ระหวา่งทศวรรษ 2430-2480),”ใน อกัษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร26,1 (มิถุนายน-พฤศจิกายน,2546),90-91 
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เสียงวิจารณ์ดงักล่าว เป็นของ“พลเมือง”อีสานท่ีตอ้งการมีส่วนร่วมในการก าหนดความ
เป็นมาและความเป็นไปของประเทศ แต่เสียงน้ีไม่ดงัมากพอเม่ือเทียบกบัเสียงผูน้ าเผด็จการอนัทรง
พลงั ซ่ึงไดผ้ลกัดนัให้การปฎิวติั“ความเป็นไทย”เดินหนา้ต่อไป เห็นไดจ้ากรัฐนิยมฉบบัต่อๆมาต่าง
เนน้ย  ้าใหป้ระชาชนประพฤติปฏิบติัตนตามแบบ“ไทย”ทั้งส้ิน เช่น รัฐนิยมฉบบัท่ี 3 เร่ืองการเรียกช่ือ
ชาวไทย ฉบบัท่ี 7 เร่ืองชกัชวนใหช้าวไทยร่วมกนัสร้างชาติ ฉบบัท่ี 9 เร่ืองภาษาและหนงัสือไทยกบั
หนา้ท่ีพลเมืองดี เป็นตน้32 ส่ิงเหล่าน้ีท าให“้ความเป็นไทย”เบียดแทรกเขา้สู่การด าเนินชีวิตประจ าวนั
ของคนในสงัคมไดอ้ยา่งแนบเนียน  

อุดมการณ์ของ“รัฐประชาชาติไทย”ดงักล่าวถูกส่งผา่นสู่พื้นท่ีสาธารณะ เพื่อแยง่ชิงหรือ
ลบล้างความหมายของอุดมการณ์“รัฐสยาม”ท่ีมีอยู่ในสังคมให้แผ่วเบาลง ในการน้ีรัฐบาลได้
ประดิษฐ์สร้างประเพณีข้ึนใหม่ให้ประชาชนไดย้ึดเป็นหลกัปฏิบติั โดยในปีพ.ศ.2482 รัฐบาลได้
ก าหนดเอา “วนัปฎิวติั”คือวนัท่ี 24 มิถุนายนเป็น“วนัชาติ” พร้อมทั้งจดัให้มีการเฉลิมฉลองอย่าง
ยิ่งใหญ่ทัว่ทั้งประเทศเป็นประจ าทุกปี ในส่วนภาคอีสานการจดังานเป็นไปอย่างคึกคกั เช่น ในปี 
พ.ศ.2484 ท่ีอ  าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ จดัให้มีขบวนแห่ความส าคญัของวนัชาติ ขบวน
ส่งเสริมรัฐนิยมและวฒันธรรม ขบวนแห่แสดงความกา้วหน้าของประเทศชาติ และจดัให้มีการ
แสดงมหรสพพื้นบา้นควบคู่ไปดว้ย เช่น เจรียง เตน้สาก พร้อมกนันั้นไดจ้ดัท าโรงทานเล้ียงอาหาร
แก่ผูอ้พยพหลีภยัจากอินโดจีน และจดัคณะแพทยไ์วค้อยรักษาตรวจตราโรค และจ่ายแจกยาใหก้บัผู ้
ท่ีมาร่วมงาน ซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชอบของประชาชนเป็นอยา่งยิง่33 

ในส่วนพื้นท่ีชนบทห่างไกล การเผยแพร่อุดมการณ์รัฐเป็นหนา้ท่ีขององคก์รสงฆ ์ซ่ึง
ผ่านการปรับเปล่ียนบทบาทหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัปกครองคณะสงฆ์พ.ศ.2484 แลว้34 โดย
กฎหมายฉบบัน้ีก าหนดให้พระสงฆส์นบัสนุนการท างานของรัฐบาล ในการน้ีสมเด็จพระมหาวีระ
วงศ ์(อว้น ติสโส) ในฐานะองคส์ังฆมนตรี ไดก้ าหนดให้พระสงฆอี์สานเทศน์เก่ียวกบัสาระในรัฐ

                                                  
32 เร่ืองเดียวกนั,103 
33 “เร่ืองโครงการจดังานฉลองวนัชาติ 2484 ซ่ึงจงัหวดัต่างๆบางจงัหวดัเสนอมายงักระทรวง,” 

พ.ศ.2484, เอกสารกระทรวงมหาดไทย, มท.2.2.14, ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
34

 พระราชบญัญติัฉบบัน้ีเป็นการแกไ้ขจากพระราชบญัญติัฉบบัเดิมในปี พ.ศ.2443 ท่ีไดใ้ห ้

อ านาจแก่พระสงฆฝ่์ายธรรมยติุมากเกินไป คลา้ยกบัระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยข์องทางอาณาจกัร 
กล่าวคือ มีมหาเถรสมาคมเป็นองคก์รสูงสุดของคณะสงฆ ์เปรียบเหมือนสถาบนักษตัริย ์ซ่ึงมีอ านาจในการ
ตดัสินอธิกรณ์แด่คณะสงฆ ์ดงันั้นพระราชบญัญติัปกครองคณะสงฆ ์พ.ศ.2484 ท่ีตราข้ึนใหม่น้ี จึงไม่มี
มหาเถรสมาคม แต่ไดต้ั้งสงัฆสถา สงัฆมนตรี และวินยัธร โดยแบ่งแยกอ านาจกนั และถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกนั
และกนั เหมือนกบัโครงสร้างของระบอบประชาธิปไตย 
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นิยม และนโยบายสร้างชาติของผูน้ าใหก้บัประชาชน เช่น หลกัการปฏิบติัเป็นคนดีเพื่อสร้างชาติ ขอ้
ปฏิบติัในการเคารพธงชาติในเวลา 8.00 น. การให้เช่ือผูน้ า ความสามคัคีของชาติ การศึกษาเล่า
เรียน35 นอกจากน้ีสมเด็จพระมหาวีรวงศย์งัไดเ้ป็นตวัแทนของรัฐบาลน าเอาตน้พระศรีมหาโพธ์ิไป
ปลูกยงัวดัพระธาตุพนม พร้อมทั้งท าพิธีกรรมเสก“ภาคอีสาน”ใหเ้ป็น“ถ่ินไทยดี”เพราะตอ้งการให้
คนอีสาน“...เป็นผูป้ระพฤติตนอยูใ่นสุจริตธรรม บ าเพญ็ประโยชน์ปัจจุบนั เบ้ืองหนา้ และประโยชน์
อยา่งยิ่ง ให้สมกบัเป็นผูอ้ยู่ในถ่ินไทยดี คือ ให้ดีดว้ยคุณอนัน้ีทัว่ไป...”36 จะเห็นไดว้่าพิธีกรรมน้ีถูก
ประกอบข้ึนเพื่อสร้างนิสัยใจคอ”ความเป็นพลเมือง”ให้กบัคนอีสาน ให้ตระหนกัถึงพนัธกิจท่ีมีต่อ
รัฐเฉกเช่นเดียวกบั“พลเมืองไทย”ในภูมิล าเนาอ่ืน โดยต่อจากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศไ์ดน้ าตน้
พระศรีมหาโพธ์ิไปปลูกตามภูมิภาคต่างๆครบทั้ง 4 ภาค และท าพิธีเสก“ความเป็นไทย”ให้กบัคน
ทอ้งถ่ินไปดว้ยพร้อมกนั คือ ภาคเหนือเป็นถ่ินไทยงาม ภาคใตเ้ป็นถ่ินไทยอุดม และภาคกลางเป็น
ถ่ินจอมไทย” 37 จะเห็นไดว้่าไดมี้การใช“้ไทย”กบัช่ือคนในภูมิภาคต่างๆแลว้ ส่ิงน้ีอาจส่งผลต่อการ
นิยามตวัตนของคนทอ้งถ่ินตามแบบท่ีรับรู้กนัในปัจจุบนั คือ คนไทยภาคเหนือ(ลา้นนา) คนไทย
ภาคกลาง คนไทยภาคใต ้และ“คนไทยภาคอีสาน”หรือ“ไทยอีสาน” 

ความคิดชาตินิยมเม่ือผสานกบัเผด็จการทางทหารของผูน้ า ก่อให้เกิดกระแส“ชาตินิยม
รุนแรง”ข้ึนในสังคม ซ่ึงเช่ือมัน่ในการมีตวัตนของ“มหาอาณาจกัรไทย”ท่ีเคยยิ่งใหญ่ในแถบน้ีมา
ก่อนการสร้างอิทธิพลของจกัรวรรดินิยมตะวนัตก ความคิดน้ีน าไปสู่การท าสงครามแยง่ชิงอินโดจีน
กบัฝร่ังเศส เม่ือปีพ.ศ.2480-2483 เพื่อ“รวมเผ่าไทย”เขา้ไวด้ว้ยกนั ในระหว่างน้ีรัฐบาลไทยไดป้ลุก
ระดมมวลชน เพื่อให้สนับสนุนนโยบายของผูน้ า และให้ต่อตา้นการปกครองของฝร่ังเศสในลาว 
ดงัเช่น การโฆษณาผ่านวิทยุกระจายเสียง“รายการสนทนาของนายมัน่ ชูชาติ และนายคง รักไทย” 
ซ่ึงเป็นกระบอกเสียงส าคญัของรัฐบาล โดยไดจ้ดัตั้งสถานีวิทยุเคล่ือนท่ี 12 สถานี ท าการกระจาย
เสียงเป็นภาษาลาว เขมร และญวน ส่งสัญญาณไปถึงอินโดจีน เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทั้ง
สองฝ่ังโขงต่อตา้นฝร่ังเศส จากการรณรงคข์องรัฐไทยท าให้ทหารจ านวนหน่ึงขา้มโขงหนีจากลาว
เขา้มาอยูใ่นฝ่ังไทย38 ส่ิงน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า การแพร่ขยายของความคิดชาตินิยม มีส่วนในการกระตุน้
                                                  

35 นาฎนภา ปัจจงัคะโต, “บทบาทคณะสงฆใ์นหวัเมืองอีสานในการสนบัสนุนการปกครอง
ของรัฐ ระหวา่ง พ.ศ.2435-2505” ,78. 

36 สมเดจ็พระมหาวีรวงศ,์ “ค าขวญัเสกถ่ินไทย”ใน นิพนธ์ต่างเร่ือง(พิมพใ์นงานพระราชทาน
เพลิงศพเจา้พระคุณ สมเดจ็พระมหาวีรวงศ ์ณ เมรุวดัพระศรีมหาธาตุ, 2499), 261. 

37 เร่ืองเดียวกนั,261-262. 
38 บวัไข เพง็พระจนัทร์, “การฟ้ืนฟคูมัภีร์ใบลาวในยคุอาณานิคมของฝร่ังเศส” ใน วารสาร

สงัคมลุ่มน ้าโขง3,4(กนัยายน-ธนัวาคม,2551), 71. 
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ส านึกชาติพนัธ์ของผูค้นสองฝ่ังโขง ซ่ึงส่งผลต่อการตอบรับกระแส“ความเป็นไทย”ในหมู่คนอีสาน
ดว้ยเช่นกนั โดยไดพ้ยายามปรับสร้างความหมายใหม่ให้“ความเป็นไทย”ของรัฐประชาชาติเอ้ือต่อ
การแสดงออกถึง“ตวัตน”ของทอ้งถ่ินไดอ้ย่างเต็มท่ี ดงัสะทอ้นออกมาจาก การท่ีขา้หลวงประจ า
จงัหวดัหนองคายไดเ้รียกร้องให้ทางส่วนกลางเปล่ียนเคร่ืองหมายประจ าจงัหวดั ให้สอดคลอ้งกบั
ความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กบัดินแดนลาว ซ่ึงต่อมาทางกรม
ศิลปากรไดอ้อกแบบตราสัญลกัษณ์ใหใ้หม่ “เป็นรูปเทวดานัง่อยูริ่มฝ่ังน ้ า ในน ้ ามีพญานาค 7 หวั ซ่ึง
ขดุทางเป็นแม่น ้ าโขง” อนัส่ือถึงความสัมพนัธ์ทางดา้นเช้ือชาติและวฒันธรรมของผูค้นสองฝ่ังโขง 
แต่เคร่ืองหมายท่ีไม่แสดงถึง “ความเป็นไทย”เช่นน้ีทางกระทรวงมหาดไทยไม่อนุญาตให้ใช้39 ดวง
ตราประจ าจงัหวดัหนองคายจึงเป็นรูปหนองน ้ากบัตน้ไผแ่บบเดิม สืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 
                    นอกจากน้ีรัฐไดท้ าการเปล่ียนแปลงส านึกในเร่ืองประวติัศาสตร์“ชาติ”ข้ึนใหม่ จากเดิม
ท่ีเป็นเร่ืองของ “ประวติัศาสตร์ราชวงศ”์มาสู่เร่ืองของ“เช้ือชาติ”เผา่พนัธ์ุของผูค้นท่ีรวมกนัอยูใ่น
ชุมชนทางการเมืองแห่งน้ี  โดยไดมี้การสืบสาวราวยอ้นไปถึงตน้ก าเนิดของ“คนไทย”และขวนหา
ลกัษณะ“ความเป็นไทย”ท่ีไดสื้บทอดกนัจนถึงปัจจุบนั  ผลงานท่ีถือวา่เป็นการบุกเบิกแนวการเขียน
ดงักล่าวคือ งานของขนุวิจิตรมาตรา(สง่า กาญจนพนัธ์ุ) เร่ือง“หลกัไทย”ตีพิมพใ์นปี พ.ศ.2471 งาน
เขียนดงักล่าว อาศยัแนวคิดของนกัวิชาการต่างประเทศสองคนคือ วิลเล่ียม คลิฟตนั ดอตด(์William 
Ciffton Dodd)เร่ือง The Thai Race: The Elder Brother of the Chinese(พ.ศ.2452)และW.A.R.Wood  
เร่ือง A History of Siam(พ.ศ.2467) มาท าการขยายความ โดย “หลกัไทย”ของขนุวิจิตรมาตราได้
น าเสนอวา่ คนไทยเป็นเช้ือชาติมองโกล มนุษยเ์ผา่แรกท่ีเจริญข้ึนบนโลก มีถ่ินฐานเดิมอยูท่ี่
เทือกเขาอลัไต ต่อมาไดม้าสร้างนครรัฐอยูท่ี่ลุ่มน ้าเหลือง(ฮวงโห)กบัลุ่มน ้ายงัจ๊ือ(ยางจีเคียง) คือ 
นครลุง นครปา นครเง้ียว ต่อมาอาณาจกัรเหล่าน้ีไดถู้กจีนรุกรานจึงตอ้งถอยร่นมาทางทิศใตม้าตั้ง
มัน่อยูท่ี่สุวรรณภูมิในราวพทุธศตวรรษท่ี 12-13 แลว้มีพฒันาการมาเป็นอาณาจกัรไทยในปัจจุบนั40 
ประเดน็ส าคญัท่ีงานเขียนช้ินน้ีน าเสนอคือ การใหภ้าพของขบวนการ“อพยพสู่ดินแดนใต”้ของชน
ชาติไทย ซ่ึงไดก้ลายเป็นวาทกรรมกระแสหลกัท่ีส่งอิทธิพลต่องานเขียนในช่วงระยะเวลาต่อมา เช่น 

                                                  
39 “เร่ืองจงัหวดัหนองคายแจง้เคร่ืองหมายประจ าจงัหวดั,” ปี พ.ศ.2484,เอกสาร

กระทรวงมหาดไทย,มท.0201.2.1.43/28 (2), ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
40 ขนุวิจิตรมาตรา,หลกัไทย อา้งถึงใน ยพุา ชมจนัทร์,“ประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย พ.ศ.2475-

พ.ศ.2516”, 85  
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งานของหลวงโกษาวิจารณ์(บุญศรี ประภาศิริ)เร่ือง“วิเคราะห์เมืองไทยเดิม ภาค 1” พ.ศ.2478 งาน
ของพระยาอนุมานราชธน เร่ือง“เร่ืองของชนชาติไทย”ในปี พ.ศ.2483 เป็นตน้41       

ภายหลงัการปฎิวติั พ.ศ.2475 อุดมการณ์ของ“รัฐประชาชาติ”ไดถู้กผลิตและเชิดชูโดย
ผูน้ าคณะราษฎร ความหมายของชาติท่ีผกูพนักบัประชาชนจึงชดัเจนมากกว่าเดิม และไดเ้ขม้ขน้ข้ึน
อยา่งถึงขีดสุดในทศวรรษ 2480 สมยัรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามท่ียึดถือแนวคิดชาตินิยม ส่งผล
ใหก้ารอธิบายอดีตเร่ือง ความยิง่ใหญ่ของ“เช้ือชาติไทย”ไดรั้บการขบัเนน้มากข้ึน จนถึงกบัอา้งความ
เป็นเจา้ของส่ิงต่างๆท่ีเช่ือว่าคนไทยเคยเป็นเจา้ของเดิม ดงัจะเห็นไดจ้าก ผลงานของหลวงวิจิตรวาท
การ(กิมเหลียง วฒันปฤดา) เร่ือง“สยามกบัสุวรรณภูมิ”(2476) งานเขียนเร่ืองน้ีน าเสนอว่า ชนชาติ
ไทยไดส้ถาปนามหาอาณาจกัรน่านเจา้ข้ึนในแถบตอนใตข้องจีน จนกระทัง่ถูกรุกรานตอ้งถอยร่นมา
ลงทางใต ้โดยไดแ้ตกแยกกนัออกเป็น 3 สายคือ ไทยใหญ่ไปตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่ลุ่มน ้าสาละวนิ ไทยนอ้ย
ไปตั้งถ่ินฐานอยู่ท่ีล  าน ้ าโขง แควน้สิบสองจุไทย และไทยสยามไดม้าลงหลกัปักฐานสร้างประเทศ
ในบริเวณลุ่มน ้ าเจา้พระยากลางดินแดนสุวรรณภูมิ จะเห็นไดว้่างานเขียนเร่ืองน้ีน าเสนอว่า กลุ่มชน
ในแถบน้ีลว้นแต่เป็นเผา่พนัธ์ุ“คนไทย”เหมือนกนั42 ความคิดน้ีเป็นทั้งเหตุและผลของแผนการรวม
เผา่ไทย(Pan-Thai)ของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงคราม อีกทั้งความรู้ชุดน้ียงัไดส่้งผา่นถึงประชาชน
พร้อมกบัความคิดชาตินิยมชุดอ่ืน ซ่ึงส่งผลอย่างมากต่อการเขียนประวติัศาสตร์ของคนอีสานดว้ย
เช่นกนั ดงัจะกล่าวต่อไปขา้งหนา้ 
                      การสร้างวีระบุ รุษ /สตรีท่ี เ ป็นสามัญชนเป็นลักษณะส าคัญประการหน่ึงใน
ประวติัศาสตร์ชาตินิยมไทย เพราะการให้ประชาชนตระหนักถึงการเป็นส่วนหน่ึงของชาตินั้น 
จ าเป็นตอ้งสร้างความทรงจ าร่วมชุดใหม่ท่ีมีเร่ืองราวของสามญัชนเคล่ือนไหวไปมาอยู่ในนั้น โดย
แสดงให้เห็นว่า พฒันาการในความรุ่งเรืองของชาติไทยส่วนหน่ึงเกิดจากวีรกรรมอนัห้าวหาญของ
วีรชน ผูเ้ป็นวีระบุรุษของสามญัชนดว้ยเช่นกนั ดงันั้นจะเห็นไดว้่า ขอ้เขียนส่วนใหญ่ของหลวง
วิจิตรวาทการ ไดเ้น้นถึงเร่ืองราวของวีระบุรุษ/สตรีท่ีเป็นสามญัชนในประวติัศาสตร์ความเป็นมา
ของชาติไทย เช่น “เลือดสุพรรณ”(2479)“ราชมนู”(2479 )“พระเจา้กรุงธน”(2480)“เบญจเพส” 
 

                                                  
41 เร่ืองเดียวกนั, 87 
42หลวงวิจิตรวาทการ, สยามกบัสุวรรณภูมิ อา้งถึงใน  โสภา ชานะมูน, รายงานการวิจยัเร่ือง 

ประวติัศาสตร์นิพนธ์หลวงวิจิตรวาทการ(ชลบุรี:ภาควิชาประวติัศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์,มหาวิทยาลยับูรพา,2542),33 
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(2481)“น่านเจา้”(2482) เป็นตน้43 นอกจากน้ียงัพบว่าในบางกรณีผูน้ ารัฐได“้เลือก”เร่ืองราวของ
ทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัโครงเร่ืองประวติัศาสตร์ชาติเขา้มารวมไวด้ว้ยกนั แลว้เผยแพร่กลบัคืนสู่
ทอ้งถ่ิน ตวัอยา่งท่ีเห็นเด่นชดัคือ เร่ืองของ“ทา้วสุรนารี”วีรสตรีของชาวนครราชสีมาในสมยัรัชกาล
ท่ี 3 ท่ีน าทพัเขา้ตา้นการรุกรานของเจา้อนุวงศอ์ยา่งแขง็ขนั จนท าให้ทพัลาวตอ้งล่าถอยกลบัสู่นคร
เวียงจนัทร์  เร่ืองราวของวีรสตรีท่านน้ีแต่เดิมเป็นมุขปาฐะท่ีเล่าขานกนัในหมู่ชาวบา้น และมี
บทบาทเพียงนอ้ยนิดในประวติัศาสตร์ของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ต่อมาในปี พ.ศ.2477 ตวัตน
ของทา้วสุรนารีมีข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม ผา่นการสร้างอนุสาวรียข้ึ์นท่ีกลางเมืองนครราชสีมา พร้อม
ทั้งไดจ้ดัพิมพห์นังสือเผยแพร่ และไดก้ าหนดให้จดังานเฉลิมฉลองข้ึนเป็นประจ าทุกปี การท่ีวาท
กรรมเหล่าน้ีถูกร้ือฟ้ืนข้ึนมาใหม่ เน่ืองจากว่ารัฐบาลคณะราษฎรตอ้งการเยียวยาความบอบช ้ าทาง
จิตใจของชาวเมืองนครราชสีมา ภายหลงัจากเหตุการณ์กบฏบวรเดชท่ีเร่ิมเกิดข้ึนจากเมืองน้ี และ
ตอ้งการใชก้ารเป็นอนุสารียส์ามญัชนต่อสูท้างความคิดกบัระบบเก่า รวมถึงใชเ้ป็นส่ือในการปลูกฝัง
บทบาทและหนา้ท่ีของพลเมืองดีตามอุดมการณ์ชาตินิยมใหก้บัคนในสงัคม44  

นอกจากน้ีรัฐย ังได้รวบรวมเร่ืองราวเก่ียวกับธรรมเนียมประเพณี โบราณสถาน 
โบราณวตัถุของทอ้งถ่ิน อนัแสดงถึงวฒันธรรมอนัสูงส่งของชาติมารวมไว ้ดงัจะเห็นได ้ผลงาน
เร่ือง“ของดีในภาคอีศาน” (2484) ของหลวงวิจิตรวาทการ กล่าวถึง ความส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
ความงดงามทางดา้นสถาปัตยกรรมของศาสนสถาน“ช้ินเอก”3 แห่งในอีสาน คือ พระธาตุพนม 
ปราสาทวดัภูจ าปาศกัด์ิ และปราสาทเขาวิหาร ซ่ึงเป็นหลกัฐานแสดงถึง ความเจริญรุ่งเรืองของ
ดินแดนอีสานท่ีมีมานานแลว้ นอกจากน้ีภาคอีสานยงัอุดมดว้ยธรรมชาติอนังดงาม หากมีการบ ารุง 
“...ใหมี้ทางหลวงไปไดส้ะดวกแลว้ ขา้พเจา้มีความหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าจะสามารถชกัจูงนกัท่องเท่ียว
ได้มากหลาย และอาจชักจูงให้ไปดูพิมาย เขาพระวิหาร จ าปาศักด์ิ พระธาตุพนม หนองหาร
สกลนคร ภูกะดึงเป็นการท่องเท่ียวอยา่งดีท่ีสุด...” 45   
                       การใหค้วามสนใจของภาครัฐท่ีมีต่อเร่ืองราวของทอ้งถ่ินดงักล่าว ก่อใหเ้กิดการต่ืนตวั
ในการศึกษาประวติัศาสตร์ข้ึนในหมู่ปัญญาชนพื้นเมือง โดยพวกเขาไดท้ าการเรียบเรียงประวติั
ความเป็นมาของบา้นเมือง เร่ืองราววีรกรรมของบรรพชน ศาสนสถาน-วตัถุในทอ้งถ่ิน ซ่ึงในการน้ี
                                                  

43 วราภรณ์ เผอืกเลก็, “การสร้างวีรสตรีสามญัชนในสมยัจอมพลป.พิบูลสงครามช่วงแรก(พ.ศ.
2481-2487)”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2547),75 

44 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สายพิณ แกว้งามประเสริฐ, “ภาพลกัษณ์ทา้วสุรนารีใน
ประวติัศาสตร์ไทย”(วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2537),8-149 

45 กรมศิลปากร, ของดีในภาคอีสาน ปาฐกถาของหลวงวิจิตรวาทการ(กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์
พระจนัทร์, 2484),20 
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ได้น าเอาวิธีการทางประวติัศาสตร์เข้ามาใช้ เพื่อสร้างความรู้เร่ืองอดีตท่ีเป็นระบบแบบแผน 
สอดคลอ้งกับสภาวะความเช่ือความคิด และความตอ้งการของสังคม โดยเฉพาะการได้รับการ
ยอมรับวา่เร่ืองของ“ทอ้งถ่ิน”ท่ีเขียนถึงนั้นเป็น“ความจริง”ท่ีมีความส าคญัต่อประวติัศาสตร์ชาติมาก
เพียงใด ดงันั้นจึงพบว่าในการศึกษา “เร่ืองปราสาทหินพิมาย”(2496)ของหลวงศรีโยธา (สี จูฑะพล) 
ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการตั้งค  าถามแลว้สืบสาวหาค าตอบล่วงลึกลงไป ตามความว่า“...เขาสร้างมาแต่
คร้ังไหน ใครสร้าง สร้างเม่ือใด และสร้างข้ึนท าไม ส าหรับอะไร ไปเอาศิลาแลงท่ีไหนมาสร้างข้ึน
...”46 เพื่อค  าถามเหล่าน้ี ท าให้ผูเ้ขียนตอ้งท าการคน้ควา้จากขอ้มูลหลกัฐานหลากหลายประเภท จน
ท าให้ทราบว่า ปราสาทหินพิมายถูกสร้างโดยกษตัริยเ์ขมรโบราณ เพื่อใชใ้นการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึง ความเจริญรุ่งเรืองการศาสนาในดินแดนแถบน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น
ปราสาทหินพิมายจึงศาสนสถานล ้าค่าของทอ้งถ่ินและของชาติ เช่นเดียวกบัการเขียนเร่ือง“ประวติั
วดัสุปัฎนาราม”(2479)ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ(์อว้น ติสโส)ท่ีศึกษาผ่านขอ้มูลหลกัฐานหลาย
ช้ิน เพราะตอ้งการให้คนทัว่ไปเห็นว่า “...วดัน้ีมีเกียรติประวติัและความส าคญัแก่บา้นเมืองอยู่ไม่
นอ้ย..น่าจะบนัทึกเป็นประวติัศาสตร์ของบา้นเมืองไดส่้วนหน่ึง...” 47 

ความตอ้งการมีส่วนร่วมในสร้างองคค์วามรู้ทางประวติัศาสตร์ของคนอีสาน สะทอ้น
ออกมาจากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นความรู้ทางประวติัศาสตร์กับชนชั้นน ากรุงเทพฯ โดย
ปัญญาชนอีสานไดน้ าเสนอความรู้จากแง่มุมของ“คนใน”ผ่านวารสารต่างๆเช่น เทศาภิบาล วิทยา
จารย ์ศิลปากร หรือหนังสือท่ีจดัท าข้ึนเอง ดงัจะเห็นไดจ้าก อรรถาธิบายเร่ือง”ชนลางชาติทางฝ่ัง
แม่น ้ าโขง”(2484)ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ ์(อว้น ติสโส) ท่ีไดข้ยายความข้อเสนอของสมเด็จฯ
กรมพระยาด ารงราชานุภาพท่ีว่า ชนชาติต่างๆในแถบลุ่มน ้ าโขงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ ชาติ
ไทย และชาติเขมรโดยได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ชนชาติเหล่านั้นถึงแมมี้ลกัษณะการตั้งถ่ินฐาน และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีแตกต่างกนั แต่ลว้นเป็นเครือญาติชาติภาษาท่ีใกลชิ้ดกนักบัคนไทย โดย
ข่าถือ“เขาเป็นพี่ ไทยเราเป็นนอ้ง” เพราะยึดเอาตามต านานท่ีข่าและไทยมีก าเนิดมาจากน ้ าเตา้ปุงลูก
เดียวกนั กลุ่มชนข่าออกมาก่อนจึงถือว่าเป็นพี่ ส่วนไทยออกมาทีหลงัจึงนบัว่าเป็นนอ้ง48 ความเห็น
ดงักล่าวเป็นท่ียอมรับของสมเดจ็ฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ และสมเดจ็ฯเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรา

                                                  
46 พนัตรีหลวงศรีโยธา, เร่ืองปราสาทหินพิมาย,(กรุงเทพฯ:บุญส่งการพิมพ,์2496). ค  าน า. 
47สมเดจ็พระมหาวีระวงศ,์ ประวติัวดัสุปัฎนาราม, พิมพค์ร้ังท่ี 2(มปท., 2496.อนุสรณ์ในงาน

สมโภชครบร้อยปีแห่งวดัสุปัฎนาราม จงัหวดัอุบลราชธานี 1มกราคม2496),ค าน า. 
48 สมเดจ็พระมหาวีระวงศ,์ “เร่ืองชนลางชาติทางฝ่ังน ้าโขง,” ใน วารสารศิลปากร  1,2 (ตุลาคม

, 2490):56-57. 
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นุวติัวงศ ์เน่ืองจากทรงเห็นวา่ “...ไม่ทราบอะไรเลยทางนั้น...”เห็นมีแต่สมเด็จพระมหาวีระวงศเ์พียง
ผูเ้ดียวท่ีรู้เร่ืองของหัวเมืองลาวได้ดีท่ีสุด49 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง ความตอ้งการรับรู้ในความรู้จาก
ปากค าของคนพื้นเมืองเพื่อมาเติมเตม็ในส่วนท่ีไม่รู้ของชนชั้นน าไทย 

 อย่างไรก็ตาม ความเห็นดงักล่าวมีสถานะเป็นเพียงการเล่าสู่กนัฟังภายในกลุ่มสนทนา
ในวงแคบเท่านั้น ไม่ไดน้ ามาเผยแพร่ในท่ีสาธารณะแต่อยา่งใด50 เพราะชนชั้นน าของรัฐคงไม่ปล่อย
ใหค้วามเห็นท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้กระแสหลกัเลด็ลอดออกมาได ้นอกจากน้ียงัไดส่้งผา่นความรู้
กระแสหลกัให้กบัปัญญาชนพื้นเมือง ผ่านการให้ความเห็นต่อความถูกตอ้งของขอ้มูลในการเรียบ
เรียง ดงัจะเห็นไดจ้าก หลวงศรีโยธาไดข้อค าแนะน าในเร่ืองขอ้มูลในการเขียน“เร่ืองของปราสาท
หินพิมาย”จากหลวงบริบาลบุรีภณัฑ ์หัวหนา้กองพิพิธภณัฑแ์ละโบราณวตัถุ(พ.ศ.2487-2484) กรม
ศิลปากร51เป็นตน้ ดว้ยเหตุดงักล่าวท าใหก้ารเขียนประวติัศาสตร์ของคนอีสานไม่สามารถแสดงออก
ถึงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เพราะถูกจ ากดัดว้ยความรู้ประวติัศาสตร์“เช้ือชาติ
ไทย”ท่ีไดก้ดทบั ลดทอน หรือเบียดขบัความรู้ท่ีไม่สอดคลอ้งตอ้งกนัออกไป ความพยายามของคน
อีสานในการเขา้ไปมีส่วนร่วมต่อการสร้างประวติัศาสตร์รัฐประชาชาติ จึงท าไดเ้พียงบางส่วน
เท่านั้นท่ียนิยอมให“้ความเป็นไทย”มาคลุมทบัความทรงจ าดั้งเดิมใหอ้ยูภ่ายใน 

 
    1.2.2 การเคลือ่นไหวของขบวนการชาตินิยมลาวกบัการร้ือฟ้ืนวรรณกรรมท้องถิ่น 

ของคนอสีาน 
การท่ีภาคอีสานตั้งอยูใ่นท าเลท่ีห่างไกลจากศูนยก์ลางอ านาจรัฐ จึงถูกใชเ้ป็นพื้นท่ีในการ

เคล่ือนไหวทางการเมืองของหลายฝักฝ่าย รวมถึงขบวนการกู้ชาติอินโดจีนท่ีเขา้มาปลุกระดม
มวลชนให้เขา้ร่วมการปฎิวติัเรียกร้องเอกราชจากฝร่ังเศส นับตั้งแต่ทศวรรษ 2460 โดยเร่ิมจาก
ชุมชนชาวเวียดนามท่ีมีผูน้ าคนส าคญัคือ เหงียน ไอ กวว๊ก (Nguyen Ai Quoc) หรือโฮจิมินห์ (Ho 
Chi Minh) ไดจ้ดัโรงเรียนข้ึนท่ีจงัหวดัอุดรธานีและนครพนม เพื่อเผยแพร่ความคิดในการปฎิวติัตาม
ลทัธิมาร์ก-เลนิน และข่าวสารสถานการณ์บา้นเมืองใหก้บัชาวบา้นฟัง พร้อมทั้งไดส้ร้างเครือข่ายกบั

                                                  
49 เร่ืองเดียวกนั,60. 
50 ความเห็นดงักล่าวปรากฏในรูปของลิขิตส่วนพระองคข์องสมเดจ็พระมหาวรีะวงศท่ี์ถวายแด่

สมเดจ็ฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ และสมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวติัวงศ ์เม่ือปี พ.ศ.2484 ในช่วงเวลา
ท่ีการปกครองเผดจ็การทหารก าลงัเขม้ขน้ จนเม่ือถึง พ.ศ.2490 บรรยากาศทางการเมืองเร่ิมผอ่นคลาย งาน
เขียนช้ินน้ีจึงไดถู้กเผยแพร่ใน วารสารศิลปากร 1,2(ตุลาคม,2490) 

51 พนัตรีหลวงศรีโยธา, เร่ืองปราสาทหินพิมาย, ค  าน า. 
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คณะคอมมูนิสตส์ยาม52 และไดจ้ดัตั้งองคก์ารเวียดมินห์ข้ึนในลาว ท าการผลกัดนัการปฎิวติัในลาว
จนประสบผลส าเร็จในปี พ.ศ.2518 การเขา้มาเคล่ือนไหวของกลุ่มต่างๆเหล่าน้ี มีผลต่อการกระตุน้
ส านึกทางการเมืองของคนอีสานเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะขบวนการชาตินิยมลาวท่ีมีความสัมพนัธ์
ทางดา้นเช้ือชาติและวฒันธรรมร่วมกนั ดงันั้นในท่ีน้ีจึงกล่าวเฉพาะการเคล่ือนไหวของคนกลุ่มน้ี
เท่านั้น 
                     ชาตินิยมลาวเร่ิมก่อตวัข้ึนในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 เม่ือชนชั้นน าลาวท่ีไดรั้บ
การศึกษาแบบตะวนัตกมีจ านวนมากข้ึน และไดเ้ร่ิมส านึกในอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะ
เฉพาะตวั โดยในช่วงทศวรรษ 2470 ได้มีการก่อตั้งพุทธศาสนบณัฑิตสภาข้ึนท่ีกรุงเวียงจนัทร์ 
เพื่อให้เป็นหน่วยงานส่งเสริมวฒันธรรม ท าหน้าท่ีในการสนับสนุนการศึกษาพระธรรมวินัยและ
ภาษาบาลี ตลอดจนการก าหนดมาตรฐานอกัขรวิธีในภาษาลาว ต่อมาในช่วงทศวรรษ 2480 กระแส
ชาตินิยมลาวไดท้วีความเขม้ขน้ข้ึน ภายใตก้ารสนับสนุนจากรัฐบาลอาณานิคมฝร่ังเศสท่ีตอ้งการ
สร้างความภกัดีในหมู่ชาวลาวให้เกิดข้ึน และตอ้งการสร้างอตัลกัษณ์“ความเป็นลาว”ข้ึนมาต่อตา้น
ลทัธิ“ไทยเป็นใหญ่”ของจอมพลป.พิบูลสงครามท่ีตอ้งการรวมลาวเขา้ไว้กบัไทย โดยไดร้ณรงคใ์ห้
ประชาชนชาวลาวเกิดความรักชาติผ่านทางรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง และหนงัสือพิมพ ์
“ลาวใหญ่”ท่ีจดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ.2483 ซ่ึงไดมี้การเขียนปลุกระดมดว้ยค าขวญัต่างๆเช่น “ความดุมัน่
(ขยนั)-ครอบครัว-ชาติ” “เตรียมพร้อมรับใชช้าติแม่” “ลาวในสหพนัธ์ฝร่ังเศส” พร้อมทั้งยยุงให้คน
ลาวเกลียดไทย และระมดัระวงัต่อญ่ีปุ่นไปดว้ยพร้อมกนั นอกจากน้ีเพื่อเป็นการย  ้าอตัลกัษณ์ความ
เป็นลาว ไดมี้การร้ือฟ้ืนภาษาและวรรณคดีดั้งเดิมข้ึนมา ดว้ยการส่งเสริมให้มีการปริวรรตคมัภีร์ใบ
ลาน และจดัพิมพเ์ผยแพร่ในหนา้หนังสือพิมพ“์ลาวใหญ่” โดยมีเร่ืองราวทั้งนิทานชาดก ประเพณี 
พิธีกรรม ค าสอน ต านานต่างๆ เช่น “พื้นขุนบรมราชาธิราช” “พื้นเมืองหลวงพระบาง” “พื้นเมือง
พวน” “พื้นเมืองเวียงจนัทร์” เป็นตน้53 และยงัไดมี้การเขียน”ประวติัศาสตร์สมยัใหม่”ซ่ึงเป็นการ
จดัเรียงความรู้เร่ืองอดีตให้เป็นแบบแผนเดียวกนั ยกตวัอยา่งเช่น “พงศาวดารลาว” เขียนโดยมหาสี
ลา วีระวงศ ์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2496 แลว้เสร็จในปีพ.ศ.2500 ถือว่าเป็นประวติัศาสตร์เล่มแรกของรัฐชาติ
ลาวสมยัใหม่ พงศาวดารเล่มน้ีเขียนข้ึนดว้ยวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการสร้างส านึกชาตินิยมให้เกิดแก่
ประชาชนลาว และเรียกร้องประชาชนลาวใหมี้น ้าใจรักชาติ ดงัความวา่  

                                                  
52ธนานนัท ์บุ่นวรรณา, “นโยบายชาวเวียดนามอพยพของจอมพลป.พิบูลสงคราม พ.ศ.2491-

2500”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2545),24. 
53 บวัไข เพง็พระจนัทร์, “การฟ้ืนฟคูมัภีร์ใบลานลาวในยคุอาณานิคมฝร่ังเศส,”ใน วารสาร

สงัคมลุ่มน ้าโขง 4,3(กนัยายน-ธนัวาคม,2551):71-72. 
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                    ...การเรียนประวติัศาสตร์ หรือพงศาวดารของชาติเป็นทางจูงใจใหเ้กิดความรักชาติอยา่ง 
          แก่กลา้...สมยัน้ีเราทั้งหลายพวม(ก าลงั)ท าการฟ้ืนฟปูระเทศชาติ เพื่อใหเ้ราเป็นชาติท่ีอยูไ่ดแ้ละ 
          ใหเ้จริญทนัชาติอ่ืน ดงันั้นการเรียนรู้พงศาวดารของชาติตนจึงเป็นการจ าเป็นและส าคญัยิง่เพราะ 
           ความรักชาติอยา่งแก่กลา้แทจ้ริงนั้นเกิดจากการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ หรือพงศาวดารของชาติ 
           นั้นเอง...”54 

 
การขยายตวัของความคิดชาตินิยมในลาวเป็นไปอยา่งกวา้งขวา้ง จนเกิดกลุ่มต่อตา้นการ

ปกครองของฝร่ังเศสข้ึนหลายกลุ่ม เช่น ในปี พ.ศ.2468 มีการจดัตั้งสมาคมลาวค าม่วนกูช้าติข้ึนท่ีท่า
แขก และชาวเวียดนามในลาวไดจ้ดัตั้งกลุ่มเหวียนสิ กลุ่มเรืองดาว แต่ส าหรับกลุ่มท่ีคนอีสานไดเ้ขา้
ร่วมเคล่ือนไหว ท่ีส าคญัคือ ขบวนการลาวอิสระหรือขบวนการเสรีลาว จดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ.2488 มี
ผูน้ าคนส าคญัคือ เจ้าสุวนันะพูมา ท่านอุ่น ชนะนิกร ท่านมหาสีลา วีระวงศ์ กลุ่มน้ีได้รับความ
ช่วยเหลือจากส.ส.อีสานสายเสรีไทยคือ นายเตียง ศิริขนัธ์ (ส.ส.สกลนคร) นายทองอินทร์ ภูริพฒัน์
(ส.ส.อุบลราชธานี) นายจ าลอง ดาวเรือง(ส.ส.มหาสารคาม) นายถวิล อุดล(ส.ส.ร้อยเอด็) และนาย
ผล แสนระดี(ส.ส.ขอนแก่น) โดยในระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดรั้บเอาคนลาวจ านวนหน่ึงมาฝึก
อาวุธท่ีภูพานร่วมกับขบวนการเสรีไทย นอกจากน้ีนายเตียง ศิริขันธ์ ยงัได้ให้เงินสนับสนุน
ขบวนการลาวอิสระผ่านทางโง่น ชนะนิกรด้วย55 และทา้ยท่ีสุดส.ส.อีสานได้ร่วมกันจดัตั้ ง
“สันนิบาตเอเชียอาคเนย์” เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างชาติในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้แต่การ
ด าเนินการไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะเกิดรัฐประหาร พ.ศ.2490เสียก่อน ท าให้การเคล่ือนไหวของ
ส.ส.อีสานถูกยติุลงอยา่งส้ินเชิง 
                      นอกจากน้ีการแพร่กระจายของความคิดชาตินิยมลาว ก่อให้เกิดการร้ือฟ้ืนวฒันธรรม
ภาษา และวรรณคดีพื้นบา้นข้ึนในหมู่คนอีสาน เพราะเห็นว่าการศึกษาเร่ืองเหล่าน้ีเป็นการแสดง
ความ “...กตญัญูต่อบรรพบุรุษบุรพาจารย.์..ผูส้ามารถรักษามรดกทางศาสนาและวฒันธรรมอนัดี
ของชาติบา้นเมืองไวไ้ด ้จดัเป็นอนุชนท่ีประเสริฐ...” นอกจากน้ีวรรณกรรมดั้งเดิมยงัเป็นส่ิงยนืยนัวา่ 
“...เราเป็นชาติเก่าแก่ มีของดีประจ าบา้นเมืองมานมนาน ชาวเรามิใช่คนป่าคนดงเกิดมาจากลิงค่าง 

                                                  
54 มหาสีลา วีระวงศ,์ พงศาวดารลาว อา้งถึงใน เร่ืองเดียวกนั,73 
55ดารารัตน ์เมตตาริกานนท,์ “การรวมกลุ่มทางการเมืองของ “ส.ส.อีสาน”พ.ศ.2476-2494”, 

283-287 
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เราอ่ิมใจว่าเรามีบรรพบุรุษท่ีเจริญรุ่งเรืองมานานแลว้...”56 ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงมีผูเ้รียบเรียงและ
ปริวรรตต านาน นิทานพื้นบา้น ค าสอน และคมัภีร์โบราณเป็นจ านวนมาก ซ่ึงบ่งบอกถึงความนิยม
ของผูอ่้านท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย เพราะไดเ้กิดกลุ่มผูป้ระกอบการดา้นส่ือส่ิงพิมพเ์กิดข้ึน ทั้งนักเขียน โรง
พิมพ ์จนถึงร้านขายหนงัสือ เช่น ท่ีจงัหวดัขอนแก่น ในปี พ.ศ.2490 นายพงศกัด์ิ โพธิปักขิยธรรม 
เปิดร้านคลงันานาธรรม ต่อมาในปีพ.ศ.2495 ได้ร่วมกับน้องชายคือ นายสงวน หาญพานิช เปิด
กิจการโรงพิมพค์ลงันานาวิทยา จดัพิมพแ์ละจ าหน่ายวรรณกรรมพื้นบา้นอีสาน วรรณกรรมแปลจาก
ภาคกลาง และหนงัสือธรรมะ ผลงานท่ีส าคญัเช่น“กลอนล าประวติัเวียงจนัทร์” “นิทานทา้วล้ินทอง” 
“ปู่ สอนหลาน-หลานสอนปู่ ” “นิทานทา้วก าพร้าค าสอน” “นิทานขนุชา้งขนุแผน(ฉบบัภาษาอีสาน)” 
งานเขียนเหล่าน้ีเป็นผลงานของนักเขียนคนส าคญัอย่าง อินตา กวีวงศ์ ป.น้อย ผิวพนั และจินดา 
ดวงใจ ซ่ึงทั้งหมดลว้นแต่เป็นศิษยข์องโรงเรียนพระปริยติัธรรมวดัธาตุกุดกวา้ง จงัหวดัขอนแก่น 
ส านักสอนภาษาและวรรณคดีลาวท่ีมีช่ือเสียงในแถบจงัหวดัขอนแก่น กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด และ
มหาสารคาม57  

การขยายตวัของธุรกิจส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นไปอยา่งกวา้งขวา้ง พร้อมกบัการต่ืนตวัทางความรู้
และภูมิปัญญาของคนทอ้งถ่ินท่ีเพิ่มข้ึนทุกขณะ ซ่ึงพวกเขาเหล่านั้นต่างนิยมเสพความรู้เพื่อเพิ่มพูน
พลงัทางปัญญาในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง และการบริโภคในเชิงสุนทรียร์สของชนชั้นกลาง
ท่ีก าลงัเกิดข้ึนในสังคมเมือง ดงันั้นในตวัเมืองของจงัหวดัต่างๆจึงมีจ านวนของร้านหนงัสือเพิ่มข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง เช่น ท่ีเมืองมหาสารคามในทศวรรษ2470 มีห้างอุดมธรรมพานิชของนายบุญช่วย อตั
ถากรเพียงแห่งเดียว ต่อมาเม่ือเขา้สู่ทศวรรษ 2490 ไดมี้ร้านของพ่อคา้ชาวจีนเพิ่มข้ึนคือ ร้านบ่วน
เอ่ียน เสริมไทย แสงมหาชยั ร้านเหล่าน้ีขายสินคา้เบด็เตลด็ทัว่ไป แบบเรียน วรรณคดีพื้นบา้น และ
หนงัสือพิมพจ์ากกรุงเทพฯ58 ในส่วนชุมชนหมู่บา้นท่ีห่างไกล ทางโรงพิมพไ์ดใ้ชว้ิธีใหค้นหาบเร่เอา
หนังสือไปตะเวนขาย ซ่ึงชาวบา้นไดใ้ห้การอุดหนุนเป็นอย่างดี ดงัเช่น กรณีของทองพูล ครีจกัร 
หรือมหาทองพูล ปราชญช์าวเมืองนครพนม ไดใ้หลู้กศิษยลู์กหาหาบเอาหนงัสือร่อนแรมไปขายทัว่
ทั้งจงัหวดันครพนม สกลนคร มุกดาหาร และขา้มโขงเขา้ไปขายในประเทศลาว งานเขียนของมหา
ทองพูลเป็นท่ีนิยมช่ืนชอบของประชาชนทั้งสองฝ่ังโขง โดยเฉพาะผลงานช้ินเอก 2 เร่ืองคือ“เพ็ช
                                                  

56 พระพนมเจติยารักษ,์ “ประวติัพระธาตุบงัพวน” ใน ประมวลประวติั-ต านาน ของพระธรรม
ราชานุวตัร, คณะศิษยานุศิษย,์บรรณาธิการ(กรุงเทพมหานคร:เทพรัตนก์ารพิมพ,์2530.เน่ืองในโอกาส
ฉลองอายคุรบรอบ 80 ปี,2530),69  

57 อ่ิมใจ ศีรษะภูมิ, “การปรับเปล่ียนวรรณกรรมไทยภาคกลางเป็นวรรณกรรมทอ้งถ่ินอีสาน”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา(เนน้มนุษยศาสตร์), 2541),37-47 

58 สมัภาษณ์นางทองเล่ียม เวียงแกว้, ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร, 2 ธนัวาคม พ.ศ.2553. 
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รพื้นเมืองเวียงจนัทน์”(2479)“อุบติับรมจกัรลาว”(2479) รายไดส่้วนหน่ึงจากการขายหนงัสือน้ี ท่าน
ทองพูลไดน้ าไปใช้ในบูรณวดัทั้งฝ่ังลาวและฝ่ังไทย รวมถึงวดัโพธ์ิค าท่ีบา้นน ้ าก ่า อ  าเภอธาตุพนม
บา้นเกิดของท่าน59 ส่ิงน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการต่ืนตวัทางภูมิปัญญาท่ีมีต่อการก่อ
ตวัของส านึกทอ้งถ่ินนิยมของคนอีสานไดเ้ป็นอยา่งดี   

ดงัท่ีทราบมาก่อนหนา้นั้นแลว้ว่า ในการสร้างชาติของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยไ์ทยได้
ท าการปิดกั้นความคิดความเช่ือของทอ้งถ่ินท่ีไม่สอดคลอ้งกบัอุดมการณ์รัฐไวภ้ายใตอ้  านาจจากองค์
ความรู้ของชนชั้นน า การร้ือฟ้ืนต านานนิทานพื้นเมืองของอีสานข้ึนมาอีกคร้ัง ในบริบททาง
การเมืองท่ีเปิดกวา้งของรัฐประชาชาติ จึงเป็นการเคล่ือนไหวทางการเมืองวฒันธรรมของคนอีสานท่ี
ตอ้งการต่อรองขอมีพื้นท่ีในความทรงจ าร่วมแห่งชาติ เพื่อแสดงออกถึง“ตวัตน”อนัแทจ้ริงของ
ทอ้งถ่ิน โดยอาศยักระแสชาตินิยมในการนิยามความใหม่ให้กับระบบความรู้แบบเดิม เพื่อให้
ตอบสนองต่อความตอ้งการของสงัคม โดยไดพ้ยายามแสดงใหเ้ห็นวา่ ต านานพงศาวดาร”เป็นเคร่ือง
จูงใจให้เป็นพลเมือง รักชาติถ่ินปิตุภูมิของตน” อีกทั้งความรู้เร่ืองอดีตแบบเดิมในต านานยงัเป็นทั้ง
รากฐานความรู้ทั้งมวล ซ่ึงมีความส าคญัต่อการศึกษาประวติัศาสตร์ชาติใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน60  
                      จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในบริบททางการเมืองของสังคมรัฐประชาชาติท่ีให้
ความส าคญัต่อประชาชนในฐานะองคป์ระกอบส าคญัของรัฐ ท าใหค้นอีสานท าการเคล่ือนไหวทาง
การเมืองและวฒันธรรมบนพื้นฐานส านึกทอ้งถ่ินท่ีมีมาแต่เดิม โดยในทางการเมือง ส.ส.อีสานได้
พยายามเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัชาติ เพื่อก าหนดนโยบายท่ีเอ้ือประโยชน์อยา่งสูงสุด
ใหก้บัภูมิภาค ในส่วนทางดา้นวฒันธรรม การขยายตวัของความคิดชาตินิยมในภูมิภาคไดก้ระตุน้ให้
คนอีสานท าการบนัทึกประวติัศาสตร์ข้ึน เพื่อน าเสนอถึงตวัตนทางประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ิน โดยมี
ทั้งการเขียนประวติัศาสตร์ให้สัมพนัธ์กบัความรู้กระแสหลกั ซ่ึงไดรั้บเอาวิธีการสมยัใหม่เขา้มาใช ้
เพื่อสร้างความรู้เร่ืองอดีตให้เป็นระบบแบบแผนเป็นท่ียอมรับของคนในสังคม และการร้ือฟ้ืนการ
บนัทึกประวติัศาสตร์แบบ “พื้น”ท่ีมีมาแต่เดิม เพื่อยืนยนัในอตัลกัษณ์ดั้งเดิมของทอ้งถ่ิน ส่ิงเหล่าน้ี
                                                  

59 สมัภาษณ์พระครูโพธิสุวรรณกิจ(หลวงพอ่เสนอ),วดัโพธ์ิค า บา้นน ้าก ่า ต.น ้ าก ่า อ.ธาตุพนม 
จ.นครพนม,วนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ.2552. 

      
60

 ความส าคญัของการศึกษาต านานพงศาวดารพื้นเมือง ปรากฏในค ากล่าวของทองพลู ครีจกัร 

ความวา่“...ความจริงการศึกษาวิชาทางโบราณคดี ถา้ไม่รู้ถึงตน้ตอดั้งเดิม รู้แต่ลางๆคร่ึงๆกลางๆกห็มดรส 
เสมือนหน่ึงบุคคลรัปทานขา้วสุก ไม่รู้วา่ขา้วสุกมาจากขา้วสาร ขา้วสารมาจากขา้วกลอ้ง ขา้วกลอ้งมาจาก
ขา้วเปลือก ฯลฯ กรู้็จกัแต่กินขา้วสุกเท่านั้น เหตุการณ์ดงัน้ีขา้พเจา้จึงไดพ้ยายามเกบ็รวบรวมร้อยกรองข้ึน
เป็นตอนตน้แห่งพงศาวดารลา้นชา้ง...” ทองพลู ครีจกัร, อุบติับรมจกัรลาว (กรุงเทพฯ:โรงพิมพส์ยาม
วิทยากร, 2479),ค าน า. 
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เป็นความพยายามต่อรอง และปรับปรนของคนอีสานในการเขา้ไปมีพื้นท่ีในประวติัศาสตร์ชาติ ดงั
จะกล่าวรายละเอียดในประเดน็ต่อไป 

 
2. ประวตัิศาสตร์นิพนธ์อสีานสมัยการปรับปรนเข้าสู่รัฐประชาชาต ิ

ความตอ้งการน าเสนอตวัตนแห่งอดีตของทอ้งถ่ิน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัอุดมการณ์ของ
สังคมรัฐประชาชาติภายหลงัปี พ.ศ.2475 ทั้งในเร่ืองแนวคิดในระบบประชาธิปไตย ความคิดในเร่ือง
สิทธิ-หนา้ท่ีของพลเมือง อุดมการณ์ชาตินิยม และเพื่อน าเสนอถึงความส าคญัของประวติัศาสตร์ต่อ
ประวติัศาสตร์ชาติ ท าใหค้นอีสานตอ้งรับเอาวิธีการทางประวติัศาสตร์สมยัใหม่เขา้มาใชใ้นการปรับ
ฐานความรู้เร่ืองอดีต เพื่อรองรับความคิดเหล่านั้นไดอ้ย่างทัว่ถึง และสร้างประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินท่ี
ไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไป ส่ิงเหล่าน้ีท าใหเ้ร่ิมเกิดการปรับเปล่ียนแบบแผนการบนัทึก 
จาก“พื้น/พงศาวดาร”ท่ีเป็นการบอกเล่าในจารีตมุขปาฐะแบบเดิมมาเป็น“ความเรียงสมยัใหม่” 
(Modern essay) ท่ีเนน้ความถูกตอ้งน่าเช่ือถือของขอ้มูล ซ่ึงใหภ้าพอดีตอีสานไดอ้ยา่งชดัเจน ดงันั้น
จึงพบว่าในช่วงเวลาน้ีงานเขียนประวติัศาสตร์สมยัใหม่เกิดข้ึนบา้งแลว้ เช่น “ประวติัทา้วสุรนารี”
(2477)ของหลวงศรีโยธา(ศรี จูฑะพล) “ประวติัศาสตร์ภาคอีสาน และเมืองมหาสารคาม”(2478)ของ
บุญช่วย อตัถากร “ประวติัวดัสุปัฎนาราม”(2479)ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ ์ “ภูมิศาสตร์จงัหวดั
บุรีรัมย”์(2480)ของนายศุข จ าลองกุล ในงานเหล่าน้ีไดมี้การลดทอนของคติทางศาสนา หรือ“ผญา”
สุภาษิตต่างๆท่ีเคยปรากฏในงานเขียนยุคก่อนหน้านั้น ซ่ึงเป็นการปรับแบบแผนการบนัทึกให้
สอดคลอ้งกบัระบบความรู้มาตรฐานของรัฐ 

ในขณะเดียวกนัความตอ้งการน าเสนอ“ตวัตน”ดั้งเดิมของทอ้งถ่ิน ท าให้คนอีสานไดร้ื้อ
ฟ้ืนงานเขียนสมยัจารีตข้ึนมาใหม่ ซ่ึงเคยเคยเลือนหายไปในสมยัปฎิรูปมณฑลเทศาภิบาล โดยไดมี้
การปรับให้เขา้ความรู้กระแสหลกั ทั้งในเร่ืองการบนัทึกดว้ยตวัอกัษรไทยในแบบแผนของโคลง
กลอนทอ้งถ่ิน และไดมี้การปรับใหเ้ขา้กบัประวติัศาสตร์สมยัใหม่ โดยการคน้ควา้หาขอ้มูลหลกัฐาน
มาเสริม เพื่อให้เร่ืองราวในต านานมีความน่าเช่ือถือยิ่งข้ึน ตวัอย่างเช่น “ประวติัพระเจา้องค์ต้ือ”
(2478)ของพระครูสังวรกลัยาณวตัร “ต านานพระธาตุเชิงชุม”(2480)ของขนุถิรมยัสิทธิการ(กู่แกว้ 
พรหมสาขา ณ สกลนคร)“กาพยบ์ั้งจุม้ของชนชาติไทย” (2483) ของพระธรรมราชานุวตัร(แกว้ อุทุม
มาลา)เป็นตน้ ซ่ึงการบนัทึก“พื้น/พงศาวดาร”สมยัใหม่เช่นน้ีไดสื้บเน่ืองมาจนถึงทศวรรษ 2510                                             

นอกจากน้ีการรับเอาวิธีการศึกษาประวติัศาสตร์สมยัใหม่เขา้ ยงัท าใหมี้การศึกษาคน้ควา้
ผา่นขอ้มูลหลกัฐานต่างๆมากยิ่งข้ึน ท าให้เกิดการขยายขอบเขตของเน้ือหาจากประวติับา้นต านาน
เมืองท่ีมีมาแต่เดิม ออกสู่เร่ืองราวเช้ือชาติเผา่พนัธ์ุของชาวอีสาน ทั้งในเร่ืองความเป็นมาของชนชาติ 
การสร้างบา้นแปงเมือง และการสร้างสรรคอ์ารยธรรมในสมยัโบราณ นอกจากน้ียงัท าให้ไดภ้าพ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
     84 

 

ประวติัศาสตร์ชุมชนทอ้งถ่ินมีรายละเอียดมากยิ่งข้ึน ทั้งในเร่ืองของสภาพแวดลอ้มท่ีตั้ งชุมชน 
เร่ืองราวของผูน้ า หรือวีรชนทอ้งถ่ิน การเปล่ียนแปลงของสังคมในแต่ละยุคสมยั ตลอดจนวิถีชีวิต 
และวฒันธรรมของประชาชน การมีเน้ือหาท่ีท าใหแ้ลเห็น“ตวัตน”ของทอ้งถ่ินยิง่ข้ึนมีความสัมพนัธ์
อยา่งยิ่งการเขียนประวติัศาสตร์ของรัฐประชาชาติท่ีเนน้ถึงเร่ืองราวเช้ือชาติเผา่พนัธ์ุของประชาชน
ดงันั้นจะเห็นไดว้่า ประวติัศาสตร์นิพนธ์อีสานในสมยัน้ีมีการปรับปรนทั้งทางดา้นแบบแผนการ
บนัทึก และเน้ือหาให้สอดคลอ้งกบัระบบความรู้ท่ีเป็นมาตรฐานของรัฐ นับไดเ้ป็นอตัลกัษณ์ของ
ประวติัศาสตร์นิพนธ์ในยุคน้ี ต่อไปเราจะพิจารณาถึงรายละเอียดของเน้ือหาของงานเขียนพื้นเมือง
เหล่าน้ีใน 2 ประเดน็ ประเดน็แรก ศึกษาถึงเน้ือหา และแนวการเขียนของงานเขียนในแต่ละประเภท  
และประเดน็ท่ีสอง ศึกษาโลกทศัน์ของคนอีสานท่ีสะทอ้นออกมาจากงานเขียน  
 
2.1ประเภทของงานเขียนทางประวัติศาสตร์                                                                                              
                     จากการศึกษาท าใหท้ราบไดว้า่ งานเขียนประวติัศาสตร์อีสานในสมยัน้ีมีงานเขียนอยู ่3 
ประเภทท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างชดัเจนคือ1) งานเขียนประเภท“พื้น/พงศาวดาร”เป็นการบนัทึก
ประวติัศาสตร์แบบดั้งเดิม มีเน้ือหามุ่งน าเสนอถึงความเป็นมาของเช้ือชาติเผา่พนัธ์ุอีสาน-ลาว และ
อารยธรรมโบราณท่ีมีอยู่ในภูมิภาค 2) งานเขียนประเภทประวติัศาสตร์บา้นเมือง เป็นการเขียน
ประวติัศาสตร์สมยัใหม่ มีเน้ือหาเก่ียวกบัประวติัศาสตร์เมือง จงัหวดั และภูมิภาค และไดน้ าเสนอถึง
เร่ืองราวของผูน้ าชุมชน หรือวีระชนทอ้งถ่ิน และ3) งานเขียนเก่ียวกบัสังคม และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงเป็นการรวบรวมขอ้มูลทางวฒันธรรมของกลุ่มชนในอีสาน  

 
     2.1.1งานเขยีนประเภท “พืน้/พงศาวดาร”                                                      
      การร้ือฟ้ืนงานเขียนดั้งเดิมในสมยัจารีต เป็นผลสืบเน่ืองมาจากความสนใจของสงัคม 

ท่ีมีต่อความเป็นมาของเช้ือชาติเผ่าพนัธ์ุของตน ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากการเขียนประวติัศาสตร์
ชาตินิยมท่ีก าลงัแพร่หลายอยู่ในขณะนั้นทั้งชาตินิยมไทย และชาตินิยมลาวตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้
โดยปัญญาชนอีสานเห็นว่า การศึกษาต านานพงศาวดารท่ีมีแต่เดิมนั้นไดช่้วยเสริมสร้างความเขา้ใจ
ในเร่ืองความเป็นมาของชนชาติไดดี้ยิ่งข้ึน ดงัปรากฏในความเห็นว่า พระธรรมราชานุวตัร(แกว้ อุ
ทุมมาลา)ท่ีมีต่อ“พื้นอุรังคธาตุ”ว่า “...เป็นคลงับรรจุไวซ่ึ้งประวติัศาสนา พระเจดียส์ าคญั และรอย
พระพุทธบาทกบับา้นเมืองในสมยัโบราณเกือบจะว่าก่อนท่ีชาวไทยเราไดพ้ากนัอพยพโยกยา้ยจาก
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ประเทศจีนตอนใต้ลงมายึดครองอยู่สองฟากฝ่ังล าน ้ าโขง และแม่น ้ าเจ้าพระยา จะว่าเป็น
ประวติัศาสตร์ หรือพงศาวดารดึกด าบรรพข์องแผน่ดินบนท่ีราบลุ่มแม่น ้าโขงตอนกลางกไ็ด.้..”61                                                                                                                         

จากความส าคญัดงักล่าว ในช่วงน้ีจึงมีผูเ้รียบเรียงต านานพงศาวดาร รวมถึงวรรณกรรม
สมยัจารีตข้ึนเป็นจ านวนมาก จากรวบรวมของผูเ้ขียนพบว่ามีจ านวน 22 ช้ิน(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ไดใ้นตารางท่ี 1 ในภาคผนวก ก.)ส่วนใหญ่เป็นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความเป็นมาของกลุ่มชนอีสาน-ลาว 
เช่น  “กาพยบ์ั้งจุม้ของชนชาติไทย” (2483) กล่าวถึง การสร้างบา้นแปงเมืองของกลุ่มคนในลุ่มน ้ า
โขง โดยขุนลอเช้ือสายขุนบรมไดต้ั้งนครหลวงพระบางให้เป็นเมืองหลวงของราชอาณาจกัรลาว 
“พงศาวดารเมืองมุกดาหาร”(2498) เป็นเร่ืองของล าดบัวงศเ์มืองมุกดาหารท่ีสืบเช้ือสายมาจากจนั
ทกินรี ซ่ึงมีรกรากเดิมอยู่ท่ีแขวงสุวรรณเขตในดินแดนลาว62 และท่ีส าคญัคือ งานเขียนเร่ือง“อุบติั
บรมจกัรลาว”(2479)ของทองพลู ครีจกัรท่ีเรียบเรียงข้ึนจาก “พื้นขนุบรม” มีเน้ือหากล่าวถึง 

 
                  ....ปฐมวงศพ์ระมหากษตัราธิราชลาวนั้น เจา้แถน(เทวดา)ส่งลงมาเอาก าเนิดเป็นอุปปาติกะ 
             มนุษยใ์นนานอ้ยออ้ยหนูเมืองแถง แผอ่าณาจกัรใหร้าชโอรสไปครอบครองหวัเมืองทั้ง 7 รัฐ  
             ขนุลอพระราชโอรสไปครอบครององคใ์หญ่น าร้ีพลลงมา เมืองชะวา เชียงดง เชียงทอง(หลวง 
             พระบาง)รอบข่าขอม ซ่ึงเป็นเจา้ของถ่ินเดิมใหแ้ตกไปอยูต่ามบา้นป่าดงดอย ซ่ึงเรียกในบดัน้ี 
             วา่“พวกข่า”แบ่งราชอาณาจกัร กบัเมืองพวนเชียงขวาง63 

 
นอกจากน้ียงัมีต านานพระพุทธรูป และพระธาตุส าคญั ซ่ึงไดใ้หภ้าพอดีตของทอ้งถ่ินถึง

การเป็นแว่นแควน้โบราณท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อน เช่น “ต านานพระธาตุเชิงชุม”(2480)ของ
ขุนถิรมัยสิทธิการ กล่าวถึง เมืองหนองหานหลวงท่ีมีอายุสืบย ้อนไปในสมัยพุทธกาล ซ่ึง
พระพทุธเจา้ไดเ้คยเสดจ็มาประทบัรอยพระพุทธบาทไว ้ต่อมาพระยาสุวรรรภิงคารผูเ้ป็นเจา้เมืองได้
สร้างพระธาตุคว  ่าทบัรอยพระพุทธบาท เพื่อให้เป็นเคร่ืองหมายระลึกถึงพระพุทธองค์64 และใน

                                                  
61 พระธรรมราชานุวตัร, “ค าน าต านานพระธาตุบงัพวน” ใน ประมวลประวติั-ต านานของพระ

ธรรมราชานุวตัร,คณะศิษยานุศิษย(์บก) (มปท,2530.อนุสรณ์เน่ืองโอกาสฉลองอายคุรบ 80ปี
,พ.ศ.2530),65. 

62 สุรจิตต ์จนัทรสาขา ณ.สกลนคร, พงศาวดารเมืองมุกดาหาร(มปท.,2530.เน่ืองในงาน
อุปสมบทเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ.2498). 

63 ทองพลู ครีจกัร,อุบติับรมจกัรลาว, ค  าน า. 
64 ขนุถิระมยัสิทธิการ, ต านานพระธาตุเชิงชุม,พิมพค์ร้ังท่ี2 (มปท.,2505. เน่ืองในงานเทศกาล

นมสัการพระธาตุเชิงชุม มกราคม พ.ศ.2505). 
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“ประวติัพระธาตุองคต้ื์อ”(2478)ไดก้ล่าววา่ พระเจา้องคต้ื์อถูกสร้างข้ึนพร้อมกบัเมืองเวียงคุก(อ าเภอ
ท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย)ชุมชนโบราณท่ีมีมาตั้งแต่สมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชแห่งราชอาณาจกัร
ลา้นชา้ง ความวา่ “...พระพุทธรูปองคน้ี์ไดก่้อสร้างมาแต่ดึกด าบรรพมี์พระรูปงดงามน่าเล่ือมใส เดิม
สร้างใน พ.ศ.ใดผูเ้ล่าจ าไม่ได ้แต่สร้างในสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชครองเมืองเวียงจนัทร์...”65 

จะเห็นไดว้่า เน้ือหาของงานเขียนประเภท“พื้น/พงศาวดาร”ไดย้อ้นภาพอดีตของชุมชน
อีสานเขา้ไปในช่วงเวลาอนัไกลโพน้ ทั้งน้ีเน่ืองจากไดใ้ชต้  านานพงศาวดารท่ีมีมาแต่เดิมเป็นแกน
หลกัของเร่ือง และไดมี้การหาวตัถุพยานแวดลอ้มต่างๆมาอา้งอิงประกอบ เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือให้มี
ยิ่งข้ึน พร้อมกับได้จัดแบ่งเน้ือหาออกเป็นหัวเร่ืองอย่างชัดเจน เล่าเร่ืองพรรณนาตามล าดับให้
สอดคลอ้งต่อเน่ืองกนั เช่น ใน“อุรังคนิทาน ต านานพระธาตุพนม (พิสดาร)” 66(2485) เร่ิมเร่ืองจาก 
กัณฑ์ท่ี 1 บทน า เป็นส่วนของบทไหวค้รู และกล่าวถึง ภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ินอนั
เป็นท่ีตั้งของแว่นแควน้โบราณต่างๆคือ แควน้ศรีโคตรบูรณ์ท่ีอยูร่่วมสมยักบัอาณาจกัรฟูนนั แควน้
อินทรปัฐนครหรือขอมโบราณ แควน้จุฬณีพรหมทตัหรือแควน้ญวน แควน้สาเกตนครหรือเมือง
ร้อยเอ็ดประตู  แควน้หนองหารหลวง และแควน้หนองหานนอ้ย ต่อจากนั้นต่อดว้ยกัณฑ์ท่ี 2 และ
กัณฑ์ท่ี 3 เป็นเร่ืองของการสถาปนาพระธาตุพนมท่ีปรากฏในต านานอุรังคธาตุ กัณฑ์ท่ี 4 กล่าวถึง
เหตุการณ์บา้นเมืองทัว่ไป กัณฑ์ท่ี 6 กล่าวถึงการปฎิสังขรณ์คร้ังท่ี 1ภายใตก้ารน าของเจา้เมืองมรุก
ขนคร กัณฑ์ท่ี 7 เป็นเร่ืองของการอุปถมัภข์องพระราชวงศล์า้นชา้ง และกัณฑ์ท่ี 8 เป็นการต่อเติม
โดยพระครูวิโรจน์รัตนโนบล(รอด รัตนโนบล)ในสมยัรัชกาลท่ี 5 และการบูรณะในสมยัจอมพลป.
พิบูลสงคราม67 การล าดบัเร่ืองเป็นหมวดหมู่เช่นน้ี ท าให้ขอ้มูลต่างๆถูกร้อยเรียงเขา้กนัอย่างเป็น
เหตุ-ผลช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจไดง่้ายข้ึน เพื่อใหเ้ห็นภาพพฒันาการของงานเขียนประวติัศาสตร์ประเภท

                                                  
  65 พระครูสงัวรกลัยาณวตัร,ประวติัหลวงพอ่พระเจา้องคต้ื์อ, พิมพค์ร้ังท่ี 4(ขอนแก่น:พิมพ์

พฒันา,2539),1 
  66 ผศ.สมชาติ มณีโชติ อาจารยป์ระจ าภาควิชาประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม กล่าว

วา่ งานเขียนเร่ืองน้ีถูกตีพิมพใ์นปริมาณท่ีมากอยา่งต่อเน่ืองนบัถึงปี พ.ศ.2530 เป็นจ านวนถึง 9 คร้ัง นบัได้
วา่เป็นต านานเร่ืองเดียวท่ีถูกตีพิมพบ่์อยคร้ังมากท่ีสุดในประเทศ อา้งถึงใน ค าบรรยายของนายสมชาติ มณี
โชติ, โครงการสมัมนาเครือข่ายระดบัชาติดา้นการอนุรักษแ์ละเผยแพร่ เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยคร้ังท่ี 
7 เร่ือง เอกสารมรดกของภาคอีสานตอนกลางและอีสานตอนใต ้ณ โรงแรมตกัศิลา จงัหวดัมหาสารคาม,8 
กรกฎาคม พ.ศ.2553.  และ ธรรมชีวะ, “ค าน าของคณะผูจ้ดัพิมพ”์ ใน อุรังคนิทาน ต านานพระธาตุพนม
(พิสดาร),พิมพค์ร้ังท่ี 9 (มปท,2530.พิมพเ์น่ืองในโอกาสฉลองอายคุรบ 80ปีของพระธรรมราชานุวตัร
,พ.ศ.2530)   

  67 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน พระธรรมราชานุวตัร, อุรังคนิทาน ต านานพระธาตุ(พิสดาร). 
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น้ีไดดี้ยิง่ข้ึนในท่ีน้ีขอน าเสนอเร่ือง“เพช็รพื้นเมืองเวียงจนัทร์”(2479)ของทองพลู ครีจกัร และ“กาพย์
บั้งจุม้ของชนชาติไทย”(2483)ของพระธรรมราชานุวตัร(แกว้ อุทุมมาลา) ซ่ึงงานเขียนทั้งสองเร่ืองน้ี
มีความโดดเด่นท่ีต่างกัน กล่าวคือ งานเขียนเร่ืองแรกยงัคงรักษาขนบการเขียนแบบ“พื้น”อย่าง
เหนียวแน่น  ในขณะท่ีงานเขียนช้ินท่ีสองไดถู้กเขียนข้ึนให้สอดคลอ้งกบัความคิดประวติัศาสตร์
ชาตินิยม ซ่ึงเป็นความคิดร่วมสมยั  

 
     “เพช็รพืน้เมืองเวียงจันทร์”ของทองพูล ครีจักร     

ทองพูล ครีจกัร เกิดในปีพ.ศ.2449 ท่ีบา้นน ้ าก ่า ต  าบลน ้ าก ่า อ  าเภอธาตุพนม จงัหวดั
นครพนม ตระกูลของท่านมีถ่ินฐานเดิมอยู่ท่ีเมืองวงัในฝ่ังลาว โดยปู่คือเพียวรจกัร (สิงห์ทอง ครี
จกัร) เป็นกวานบา้นหรือผูใ้หญ่บา้น ส่วนบิดาคือทา้วเพช็รราชเป็นพอ่คา้ผูมี้ช่ือเสียงในแถบนั้น ท่าน
ทองพลูส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จากโรงเรียนประชาบาลท่ีอ าเภอธาตุพนม ต่อจากนั้น
ไดบ้วชเรียนท่ีวดัในกรุงเทพฯ ศึกษาหลกัสูตรนักธรรม สอบได้นักธรรมชั้นเอกในปี พ.ศ.2476 
ต่อมาไดล้ะเพศสมณะ สึกออกมาท าเขียนหนงัสือขายโดยออกตระเวนคา้ขายตามหมู่บา้นต่างๆใน
แถบจงัหวดันครพนม มุกดาหาร สกลนคร และขา้มไปท าการคา้ในลาวแถบเมืองสะหวนันะเขด 
เมืองท่าแขก ผลงานท่ีไดรั้บความนิยมมาก คือ“เพช็รพื้นเมืองเวียงจนัทน์”(2479)  “อุบติับรมจกัร
ลาว”(2479) กิจการการคา้ของท่านทองพลูประสบผลส าเร็จอยา่งสูง จนสามารถสร้างฐานะไดอ้ยา่ง
มัน่คง จากการท่ีท่านทองพูลเป็นคหบดีท่ีร ่ ารวยมีช่ือเสียง จึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นผูใ้หญ่บา้น แต่ด ารง
ต าแหน่งเพียง 3 เดือนแลว้ลาออก เพราะไม่ชอบท างานท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัระบบราชการไทย 
ดงันั้นการเขียน“พื้นเวียง”วรรณกรรมแห่งการต่อตา้นอ านาจรัฐข้ึนมาใหม่ น่าจะเป็นส่ิงสะทอ้นถึง
ความคิดในขอ้น้ีของท่านอยูบ่า้ง68 

“เพช็ร์พื้นเมืองเวียงจนัทน์” มีช่ือเต็มว่า“เพช็ร์พื้นเมืองเวียงจนัทร์ พงศาวดารลาวตอน
เวียงจนัทน์แตก” ซ่ึงต่อจากน้ีผูศึ้กษาจะเรียกอยา่งยอ่ว่า“เพช็ร์พื้นเมืองเวียงจนัทน์” งานเขียนเร่ืองน้ี
เขียนข้ึนดว้ยส านวนภาษาทอ้งถ่ินอีสาน แต่ใชต้วัอกัขระภาษาไทย ตีพิมพใ์นปี พ.ศ.2479 “เพ็ชร์
พื้นเมืองเวียงจนัทน์” ไดบ้นัทึกเร่ืองราวการเคล่ือนไหวของเจา้อนุวงศ์ในปี พ.ศ.2369-2371 และ
สงครามระหวา่งไทยกบัญวน ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีต่อเน่ืองสมัพนัธ์กนั  

ในส่วนแรกกล่าวถึง เหตุการณ์เจา้อนุวงศ์ เร่ิมจากการพรรณนาชมความงามของนคร
เวียงจนัทร์ และความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีสงบสุขภายใตก้ารปกครองของพระเจา้อนุวงศ์ แต่

                                                  
68 สมัภาษณ์นายตาล กล ่าฝัก, บา้นเลขท่ี 57 หมู่ท่ี 1 บา้นน ้าก ่า ต  าบลน ้าก ่า อ าเภอธาตุพนม 

จงัหวดันครพนม, 8 เมษายน พ.ศ.2552. 
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ต่อมาพระยาพรหมภกัดี รักษาการเจา้เมืองนครราชสีมา ไดเ้ท่ียววางอ านาจกดข่ีข่มเหงชนพื้นเมือง 
จนท าเกิดความเดือดร้อนไปทัว่ อีกทั้งยงัย ัว่ยใุหภิ้กษุสาหรือสาเกียดโงง้ ใหก่้อการกบฏบุกเผาท าลาย
นครจ าปาศกัด์ิ เม่ือเจา้อนุวงศท์ราบข่าวจึงยกทพัไปปราบ ท าการจบักุมภิกษุสา และพระยาพรหม
ภกัดีลงมาช าระความท่ีกรุงเทพฯ แต่ทางราชส านกัมิไดเ้อาผิดกบัพระยาพรหมภกัดีแต่อยา่งใด และ
ไดแ้ต่งตั้งเจา้โยร้าชบุตรของเจา้อนุวงศเ์ป็นเจา้ครองนครจ าปาศกัด์ิ เพื่อตอบแทนความดีความชอบ
ในการน้ี  ต่อมาทางกรุงเทพฯไดท้ าการสักเลกในอีสาน สร้างเดือดร้อนให้กบัชาวบา้นอยา่งแสนสา
หัญเจา้อนุวงศ์ จึงน าทพัเขา้มากวาดตอ้นชาวครัวในแถบอีสานคืนสู่นครเวียงจนัทร์ เม่ือทางราช
ส านกักรุงเทพฯทราบข่าววา่จึงแต่งตั้งใหพ้ระยามุนินทรเจา้ลือเดช(เจา้พระยาบดินทร์เดชา)น าทพัข้ึน
ไปปราบ นครเวียงจนัทร์จนแตกพ่ายยบัเยิน เจา้อนุวงศถู์กคุมตวัท่ีกรุงเทพฯ และในท่ีสุดไดเ้สด็จ
สวรรคต 

ในส่วนท่ีสอง เป็นเร่ืองของอานามสยามยทุธ สงครามระหว่างไทยกบัญวน ซ่ึงมีมูลเหตุ
เกิดจากการท่ีเจ้าอนุวงศ์หนีไปพึ่ งญวนเม่ือคร้ังทพัไทยตีนครเวียงจันทร์ ท าให้ฝ่ายญวนถือว่า
ดินแดนลาวทางฝ่ังซา้ยแม่น ้ าโขงเป็นประเทศราชของตน จึงไดจ้ดักองทพัตรึงก าลงัรักษาไว ้ต่อมา
พระบรมราชา เจา้เมืองลคร(นครพนม)ท่ีเคยหนีไปพึ่งญวน เกิดไม่พอใจจึงไดน้ าก าลงัฆ่าฟันทหาร
ญวนท่ีเมืองมหาไชยกองแกว้ แลว้หนีไปเขา้พวกกบักองทพัไทย พร้อมทั้งไดย้ยุงให้ไทยตีเมืองลาว
คืนมาจากญวน จึงเกิดเป็นสงครามระหว่างไทยกบัญวนข้ึน ในตอนแรกกองทพัไทยตีไดเ้มืองมหา
ไชย เมืองกระปอง เมืองชุมพร ต่อมาญวนไดน้ าก าลงัยึดเมืองชุมพรคืนมาได ้แลว้ไดเ้ขา้ปกครอง
ตามเดิม มีการจดักองก าลงัควบคุมอยา่งเขม้งวด และไดข้ดูรีดภาษีอยา่งหนกัหน่วง สร้างความทุกข์
ยากใหก้บัชาวบา้นอยา่งแสนสาหญั เร่ืองราวทั้งหมดจบลงท่ีตรงน้ี69 

 “เพช็รพื้นเมืองเวียงจนัทน”์ เป็นงานเขียนท่ีท่านทองพลูไดเ้รียบเรียงข้ึนค าบอกเล่าของผู ้
เฒ่าผูแ้ก่ในชุมชน และจากเอกสารต านานต่างๆ ซ่ึงน่าจะรวมถึงเอกสารพื้นเวียง ฉบบัหอสมุด
แห่งชาติดว้ย เพราะมีเน้ือความตรงกนั70  แสดงใหว้่าผูเ้ขียนไดใ้หค้วามส าคญัต่อขอ้มูลหลกัฐานเป็น
อยา่งยิง่ ท าใหง้านเขียนเร่ืองน้ีเป็นต านานท่ีมีระบบการอา้งอิงอยา่งชดัเจน ดงัความวา่“...ฉะบบัเดิมท่ี
                                                  

69 ทองพลู ครีจกัร, เพช็ร์พื้นเมืองเวียงจนัทร์ พงศาวดารลาวตอนเวียงจนัทร์แตก(กรุงเทพฯ:โรง
พิมพบ์างขนุพรหม,2479) 

70 ผูศึ้กษาไดเ้ปรียบเทียบกบั “พื้นเวียง”ท่ีประทีป ชุมพลน ามาศึกษาในเร่ือง “พื้นเวียง: 
วรรณกรรมแห่งการกดข่ี” ซ่ึงเป็นฉบบัหอสมุดแห่งชาติท่ีมีช่ือวา่“พงศาวดารเจา้อนุวงศเ์วียงจนัทน์” ใน
ระหวา่งท่ีท่านทองพลูเขียน“เพช็ร์พื้นเมืองเวียงจนัทน์”อยูน่ั้น ท่านไดบ้วชเป็นพระอยูท่ี่วดัราชประดิษฐา
ราม กรุงเทพฯ น่าจะมีโอกาสไดอ่้าน“พื้นเวียง”ฉบบัสมุดน้ี แลว้ไดน้ ามาเรียบเรียงข้ึนใหม่ ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมไดใ้น ประทีป ชุมพล, พื้นเวียง:วรรณกรรมแห่งการกดข่ี(กรุงเทพมหานคร:ส านกัพิมพอ์ดีต,2525) 
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ขา้พเจา้เรียบเรียงน้ี เป็นต านานเมืองเวียงจนัทร์ และไดร้วบรวมจากหนังสืออ่ืนๆอีก ๕-๖ ฉบบั มี
ฉบบัขององคเ์ป็นเจา้กติยะราชทรงแต่ง...และพงศาวดารอ่ืนๆท่ีมีขอ้ความเก่ียวพนัธ์ถึงฉะบบัใดท่ี
แยง้ก็ไดฟุ้ตโนต้ไวต้อนทา้ย...” 71 งานเขียนฉบบัน้ีนบัไดว้่าเป็น“พื้น/พงศาวดาร”ฉบบัแรกๆของ
สงัคมอีสานท่ีกา้วยา่งสู่จารีตทางวิชาการสมยัใหม่ 

แต่การอา้งอิงถึงขอ้มูลหลกัฐานนั้นเป็นการสนบัสนุนเน้ือหาในต านานใหดู้สมจริงยิง่ข้ึน 
โดยท่านทองพูลมิไดใ้ห้ความส าคญัต่อการวิพากษต์รวจสอบหลกัฐานแต่อยา่งใด ดงันั้นเน้ือความ
ของงานเขียนฉบบัน้ี จึงยงัคงมีการอธิบายภายใตค้ติทางศาสนาอยูม่าก เช่น ในตอนท่ีกล่าวถึง พระ
ธาตุพนมถูกฟ้าผา่ อนัเป็นลางบอกเหตุร้ายของการล่มสลายของนครเวียงจนัทร์ ความว่า “...อินทร์ก็
นิรมิตร์ให้หลายส่ิงนานา เพื่อว่าชาตาเมืองเคล่ือนคราวคลาคลอ้ย แม่นว่ามหาเจดียเ์จา้ตุพนมองค์
ประเสริฐก็ดี เจา้ก็บงัเกิดใหเ้ป็นฟ้าผา่ลง แทแ้ลว้...”72 แต่เร่ืองเล่าเหนือธรรมชาติเช่นน้ีมีความส าคญั
ต่อการสร้างการรับรู้ของคนพื้นถ่ิน ซ่ึงเป็นความตอ้งการของท่านทองพูลท่ีจะถ่ายทอดในรูปแบบ
ของวรรณกรรม“มุขปาฐะ”เพื่อส่ือสารกบัคนในทอ้งถ่ิน โดยท่านทองพลูไดแ้นะน าให ้“...บทกลอน
ในเล่มน้ี ขอให้ท่านผูอ่้านๆส าเนียงชาวพื้นเมือง...”73 ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้“เพช็รพื้นเมืองเวียงจนัทร์”
เป็นนิยมของชุมชนสองฝ่ังโขง ซ่ึงคุน้เคยกบัการเรียนรู้ดว้ยประวติัศาสตร์บอกเล่า 

                
      “กาพย์บั้งจุ้มของชนชาติไทย”ของพระธรรมราชานุวตัร                                                                                                                                                                

                      พระธรรมราชานุวตัร มีนามเดิมว่าแกว้ อุทุมมาลา เกิดเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ.2450 ณ บา้นหนองหอย ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ครอบครัวของท่านมี
พื้นเพเป็นเช้ือสายขา้โอกาสท่ีดูแลรักษาพระธาตุพนมมาหลายชัว่อายคุน ดงันั้นท่านจึงมีความผกูพนั
กบัวดัพระธาตุพนมเป็นอยา่งมาก โดยในปี พ.ศ.2471 ท่านไดอุ้ปสมบทท่ีวดัแห่งน้ี ต่อมาท่านไดไ้ป
ศึกษาเล่าเรียนท่ีกรุงเทพฯแลว้กลบัมาเป็นเจา้อาวาสวดัพระธาตุพนมในปี พ.ศ.2481 จวบจน
มรณภาพในปี พ.ศ.2532 ตลอดชีวิตของท่านไดทุ่้มเทให้กบังานเผยแพร่พระศาสนา และกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ รวมถึงงานดา้นอนุรักษ์วฒันธรรมทอ้งถ่ินโดยไดเ้ก็บรวบรวมพระพุทธรูป 
เทวรูป หนังสือ และคมัภีร์ทางศาสนาจากชุมชนต่างๆมารวมไวท่ี้วดัพระธาตุพนม และไดจ้ดัตั้ง
“ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมรัตนโมลีศรีโคตรบูร”ในปี พ.ศ.2530 นอกจากน้ีท่านยงัไดส้ร้างสรรคผ์ลงาน
ดา้นวรรณกรรมไวห้ลายช้ิน จนไดรั้บสมญัญานามว่า“ปราชญแ์ห่งลุ่มน ้ าโขง” ผลงานท่ีส าคญัเช่น 

                                                  
71 ทองพลู ครีจกัร, เพช็ร์พื้นเมืองเวียงจนัทร์ พงศาวดารลาวตอนเวียงจนัทร์แตก; ปฐมลิขิต 
72 เร่ืองเดียวกนั, 4 
73 เร่ืองเดียวกนั,  ค 
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เร่ือง“อุรังคนิทาน”(2485)ต านานพระธาตุพนม เร่ือง“สัตนาคาประวติั”(2507)ต านานพญานาคเจ็ด
ตนสร้างกรุงเวียงจนัทร์ และเร่ือง“กาพยบ์ั้งจุม้ของชนชาติไทย”(2483)ท่ีท่านเขียนข้ึนในปากกา“ภู
ก าพร้า” 

 “กาพย์บั้ งจุ ้มของชนชาติไทย” ต้นฉบับเป็นหนังสือขนาด 30 หน้า พิมพ์ด้วยตัว
อกัษรไทย แต่มีส านวนภาษาลาว และมีแบบแผนการบนัทึกเป็น“กาบ”(กาพย)์ฉันทลกัษณ์เป็น
พื้นเมืองของภาคอีสาน จากท่ีกาพยมี์จงัหวะจะโคลนท่ีสนุกสนาน และบางเร่ืองมีถอ้ยค าหลาบโลน
ไปทางเร่ืองเพศ เช่น “กาพยเ์ซ้ิงบั้งไฟ” จึงถูกน ามาขบัร้องในงานร่ืนเริงอยูเ่สมอ ซ่ึงเป็นคติท่ีแฝงนยั
ยะถึงเร่ืองความอุดมสมบูรณ์ แต่ส าหรับ “กาพยบ์ั้งจุม้ของชนชาติไทย”นั้นไม่ปรากฏหลกัฐานการ
น าไปใชใ้นลกัษณะดงักล่าว แต่การเขียนในแบบแผนน้ีแสดงให้เห็นว่างานเขียนเร่ืองน้ีตอ้งการ
เผยแพร่ในหมู่คนอีสาน และคนลาว  
                       ในส่วนรายละเอียดของ “กาพยบ์ั้งจุม้ของชนชาติไทย” แบ่งออกเป็น 9 บท       

บทท่ี 1 ว่าดว้ยแหล่งเกิดของมนุษยช์าติ เป็นการกล่าวถึงแหล่งก าเนิดของชนชาติไทย
บริเวณเทือกเขาอลัไต อนัเป็นบริเวณท่ีมีมนุษยห์ลากหลายเผา่พนัธ์ุอาศยัอยู ่คร้ันอยูน่านมาชนชาติ
ไทยค่อยๆอพยพลงทางตอนใตเ้พื่อหาท่ีดินท ากินท่ีอุดมสมบูรณ์กวา่ 

บทท่ี 2 ไทยสามารถตั้งหลกัแหล่งและถูกรุกราน กล่าวถึง การอพยพสู่ทางตอนใตข้อง
จีน ภายใตก้ารน าของปู่ “อา้ยลาว”มาตั้งถ่ินฐานอยู่ท่ีหนองแส ต่อมาไดก้ระจดักระจายเขา้ไปอยู่ใน
เขตกวางตุง้ กวางสี ฮุนหน า และยูนาน เม่ือจ านวนคนมากข้ึนขา้วปลาไม่อุดมสมบูรณ์ดงัแต่ก่อน 
ประกอบกบัการการรุกรานจากชาวจีน ชนชาติไทยจึงไดอ้พยพตามน ้าโขง 

บทท่ี 3 ไทยยกเล่ือนลงมาอยูสิ่บสองปันนาสิบสองจุไทย ชนชาติไทยท่ีอพยพลงมาตาม
ล าน ้ าโขง แตกสาขาเป็นไทยนอ้ย ไทยใหญ่ โดยพวกไทยนอ้ยเขา้ตั้งถ่ินฐานในดินแดนเดิมของพวก
ข่า ตั้งเมืองสิบสองปันนาและหลวงพระบาง มีศูนยก์ลางอยูท่ี่เมืองแถง ในส่วนไทยใหญ่ตั้งเมืองไล 
แสนหวี เชียงรุ้ง เชียงตุง การท่ีกลุ่มชนทั้งสองอยู่ห่างไกลกัน และความแตกต่างของสภาพภูมิ
ประเทศ และภูมิอากาศท าให้เกิดความแตกต่างทางวฒันธรรม ดงันั้นจึงมีการเรียกชนชาติไทยใน
หลายช่ือ เช่น ไทยมุง ไทยโท ้ไทยทรงด า ไทยข าตี ล้ือ เป็นตน้ 

บทท่ี 4 ไทยขยายอ านาจลงมาทางใตแ้ยกออกเป็น 3 ก๊ก เป็นการกล่าวถึง กลุ่มไทยนอ้ย
ท่ีเมืองแถงมีผูน้ าช่ือ “ขนุบรม” พาผูค้นอพยพลงมาทางใต ้เพื่อแสวงหาท่ีท ากินใหม่และหาทางออก
สู่ทะเล ต่อมาไดต้ั้งอาณาจกัรลา้นชา้งข้ึน และไดแ้บ่งปันผูค้นออกเป็น 2 ก๊กให้ตั้งเมืองข้ึนใหม่ คือ 
ก๊กลา้นนาน าโดยทา้วพรหมราช ก๊กสุโขทยัน าโดยวงศพ์ระร่วง และในส่วนของก๊กลา้นชา้งมีอาณา
เขตกวา้งใหญ่มาก โดยทางดา้นใตถึ้งเมืองจ าปาศกัด์ิ ทางดา้นทิศตะวนัออกติดเขตแดนญวน ทาง
เหนือติดกบัจีน ทางตะวนัตกติดดงพญาไฟ อาณาจกัรของคนไทยทั้งสามต่างปกครองตนเองอยา่ง
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อิสระ และดว้ยความห่างเหินกนัเป็นระยะเวลานาน คนรุ่นหลงัจึงเรียกคนไทยในช่ือท่ีต่างกนั โดย
เรียกไทยกรุงวา่ ”ไทย” และเรียกไทยอิสาณกบัไทยโยนกวา่“ลาว”  

บทท่ี 5 ไทยรวมอ านาจเขา้เป็นก๊กเดียว กล่าวถึง การรวมกลุ่มคนไทยเป็นเป็นอาณาจกัร
เดียวกนัอีกคร้ังหน่ึงในสมยัรัตนโกสินทร์ โดยศูนยก์ลางท่ีกรุงเทพฯไดร้วมเวียงจนัทร์ หลวงพระ
บาง และเขมรเขา้มาอยู่ภายในพระราชอาณาอ านาจของพระมหากษตัริยไ์ทย อาณาเขตของไทยใน
ระยะน้ีจึงกวา้งขวา้งมาก ทางเหนือจรดเชียงตุงของไทยใหญ่ ทางดา้นตะวนัตกจรดพม่า ทางใตจ้รด
มลาย ูทางดา้นตะวนัออกจรดเวียดนาม ประชาชนภายในราชอาณาจกัร ต่างมีความสุขสบายกนัถว้น
มา ท ามาหากินอยา่งสะดวก และยดึมัน่ในหลกัค าสอนของพระพทุธศาสนา 

บทท่ี 6 ชาวไทยถูกภยัผิวขาวรบกวน กล่าวถึง ชาติตะวนัตกไดเ้ขา้มาติดต่อคา้ขายใน
ทวีปเอเชีย เม่ือไม่ไดรั้บความสะดวกก็ใช้ก าลงัอาวุธเขา้ข่มเหงชาติในเอเชียให้ตกเป็นเมืองข้ึน 
ส าหรับไทยไดติ้ดต่อคา้ขายกบัชาติตะวนัตกมาโดยตลอด จนกระทัง่เม่ือฝร่ังเศสเขา้ครอบครอง
เวียดนามไดแ้ลว้ก็เขา้รุกรานเขมร จนในท่ีสุดไดย้ึดครองฝ่ังซา้ยแม่น ้ าโขงของไทยในปี พ.ศ.2436 
หรือ ร.ศ.112 จนไทยตอ้งยอมเสียดินแดนส่วนน้ีไป ภายใตก้ารปกครองของฝร่ังเศส พี่นอ้งท่ีอยูใ่น
นั้นตอ้งกล ้ากลืนฝืนทนต่อความยากล าบากท่ีเจา้อาณานิคมหยิบยื่นให้ ทั้งการเกณฑแ์รงงานท่ีหนกั
หน่วง หากผูใ้ดขนัขืนลูกเมียตอ้งเฆ่ียนตีอยา่งโหดร้ายทารุณ  

บทท่ี 7 ไทยรู้สึกตวัพากนัสร้างชาติ เม่ือดินแดนไดห้ลุดออกจากพระราชอาณาเขตแลว้
พระมหากษตัริยไ์ทยไดท้รงปฎิรูปประเทศคร้ังใหญ่ โดยไดส่้งพระราชวงศ์ไปศึกษาเล่าเรียนยงั
ต่างประเทศ เพื่อน าความรู้มาใชใ้นงานพฒันา เช่น การปรับปรุงกองทพัใหท้นัสมยั การพฒันาดา้น
การคมนาคมขนส่ง การปรับปรุงดา้นการปกครอง ไดมี้การน าเอาวิชาการเมืองสมยัใหม่มาใช ้แต่ยงั
มิไดมี้การแกไ้ขสนธิสญัญาท่ีไม่เป็นธรรมกบัตะวนัตก จนเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี 
พ.ศ.2475 คณะราษฎรได้แก้ไขปัญหาในข้อน้ีให้หมดส้ินไป และได้ท าการบ ารุงประเทศให้
เจริญกา้วหนา้กวา่เดิม โดยไดเ้ลิกประเพณีปกครองแบบเก่ามาเป็นระบอบประชาธิปไตย ยกเลิกการ
เกบ็เงินรัชชูปการ ปรับปรุงการศึกษา เสริมสร้างก าลงักองทพัทั้ง 3 เหล่า และไดเ้ปล่ียนนามประเทศ
จาก“สยาม”มาเป็น “ไทย” และช่วยกนัท านุบ ารุงชาติใหเ้กิดความเจริญรุ่งเรือง 

        บทท่ี 8 ไทยเด๋ียวน้ี เป็นการเสนอถึง ความอุดมสมบูรณ์พลูสุขของเมืองไทยท่ีมีความเจ
ริฐรุ่งเรืองในแทบทุกดา้น ประชาชนท ามาหากินอยา่งมีความสุข มีความพร้อมเพรียงทางดา้นอาวุธ
และยทุโธปกรณ์ พร้อมท่ีจะปกป้องชาติไทยสาขาต่างๆท่ีกระจายอยูข่อใหพ้ี่นอ้งจงเขา้มาอยูร่วมเป็น
พวกเดียวกนั 

บทท่ี 9 ไทยคิดถึงญาติพี่นอ้งทางฝ่ังซา้ยแม่น ้าโขง เป็นการย  ้าใหเ้ห็นวา่ ผูค้นในดินแดน
ฝ่ังซ้ายแม่น ้ าโขงนั้นลว้นเป็นชนชาติไทยทั้งส้ิน เป็นพี่นอ้งร่วมชาติกบัคนไทยในประเทศไทยใน
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ปัจจุบนั เพียงแต่ถูกฝร่ังเศสใชอ้  านาจรุกรานแยง่ดินแดนส่วนน้ีไปจากชาติไทย ตั้งแต่ ร.ศ.112 ขอให้
อยา่ไปหลงกลอุบายฝร่ังเศสท่ีหยิบยื่นยศถาบรรดาศกัด์ิและเงินตราให้ ขอให้พี่นอ้งทางฝ่ังซา้ย ขา้ม
มาอยูฝ่ั่งไทย พร้อมกนันั้นไดข้อใหมี้การศึกษาต านานเร่ืองราวความเป็นมาของบรรพบุรุษของไทย-
ลาวคือ “ขนุลอ” และขอใหส่้งคนมาเรียนในไทยมากๆ เพื่อกลบัไปรวมเป็นชนชาติเดียวกนั74  
                     จากเน้ือหาจะเห็นไดว้่า เน้ือหาของงานเขียนเร่ืองน้ีไดอ้า้งอิงจาก“พื้นบุรม”ท่ีกล่าวถึง 
ก าเนิดเช้ือชาติเผา่พนัธ์ุมนุษยท่ี์มีร่วมกนั และการท่ีขนุบรมไดส่้งลูกหลานไปสร้างแปงเมือง จนเกิด
เป็นแว่นแควน้ต่างๆเกิดข้ึน  แต่ใน“กาพยบ์ั้งจุม้ของชนชาติไทย”ไดมี้การปรับเปล่ียนความหมาย
ใหม่ท่ีว่า ขนุบรมเป็นผูน้ าของ“คนไทย”ทุกกลุ่ม ซ่ึงรวมเอาลาว แกว ขอมไวด้ว้ย  โดยมิไดแ้สดงให้
เห็นถึงความเป็นเอกเทศทั้งการเมืองและวฒันธรรมของชนแต่ละกลุ่มชนดงัเช่นท่ีเล่าในต านาน
แบบเดิม และหากพิจารณาร่วมกบังานเขียนชาตินิยมร่วมสมยัอยา่ง“หลกัไทย”(2471)ของขนุวิจิตร
มาตรา(สง่า กาญจนาคพนัธ์ุ) และ “สยามกบัสุวรรณภูมิ”( 2476)ของหลวงวิจิตรวาทการ จะเห็นได้
วา่ไดมี้การตีความต านานขนุบรมในแบบเดียวกนั โดยใน“หลกัไทย” กล่าวถึง พระเจา้พีล่อโก๊ะ หรือ 
“...ขนุบรม พระชนกของผูส้ร้างนครโยนกเชียงแสน ปฐมราชธานีไทยสยามโบราณ...” ได“้...ให้
โอรสพาบริวารแยกยา้ยกนัไปตั้งภูมิล าเนาในแควน้หวัพนัทั้งหา้ทั้งหก และตงัเก๋ียทางทิศตะวนัออก
ทางหน่ึง ลงมาตั้งเมืองชัว เมืองชวา หรือเซ่า คือหลวงพระบางทางทิศใตท้างหน่ึง ออกมาทาง
ตะวนัตกในแควน้สิบสองปันนาอีกทางหน่ึง รวม 3 ทาง เป็นการขยายอาณาจักรไทยน่านเจ้า
ออกเป็นมหารัฐ...”75 การมีโครงเร่ืองทางประวติัศาสตร์ในเร่ืองการสร้างบา้นแปงเมืองของ“คน
ไทย”ท่ีคลา้ยกนัน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่“กาพยบ์ั้งจุม้ของชนชาติไทย”ไดรั้บอิทธิพลความคิดชาตินิยมไทย
ไดอ้ยา่งชดัเจน แต่การน าเสนอถึงการเป็น“คนไทย”ของผูค้นสองฝ่ังโขงมิไดห้มายถึง การสนบัสนุน
การรวมชาติของรัฐเท่านั้น แต่มีนยัยะถึงการท่ีส่ือให้เห็นว่า“อีสาน”กบั”ลาว”เป็นคนกลุ่มเดียวกนัท่ี
มีพฒันาการทางประวติัศาสตร์ร่วมกนัมา 
                     จากขา้งตน้จะเห็นไดว้่า การบนัทึกประวติัศาสตร์แบบ“พื้น/พงศาวดาร”ในช่วงเวลาน้ี 
เป็นการน าเอา“พื้น”ในสมยัจารีตมาเรียบเรียงข้ึนมาใหม่ และไดมี้การปรับโครงสร้างทางความรู้ให้
สอดคลอ้งกบัความรู้และความคิดของคนในสังคม โดยเฉพาะอุดมการณ์ชาตินิยมท่ีก าลงัแพร่หลาย
อยูใ่นขณะนั้น ตวัอยา่งท่ีส าคญัคือ “เพช็รพื้นเมืองเวียงจนัทร์”(2479)ท่ีเรียบเรียงข้ึนมาจาก“พื้นเวียง”
เร่ืองราวการเคล่ือนไหวของเจา้อนุวงศใ์นการต่อตา้นอ านาจรัฐสยาม ซ่ึงเป็นความคิด“ทอ้งถ่ินนิยม”

                                                  
74 “กาพยบ์ั้งจุม้ของชนชาติไทย” อา้งถึงใน กาญจนี ละอองศรี “กาพยบ์ั้งจุม้ของชนชาติไทย

(พงศาวดาร)โดยภูก าพร้า,”รวมบทความประวติัศาสตร์ ,7 (กมุภาพนัธ์ 2528):21-46 
75 ขนุวิจิตรมาตรา, หลกัไทย (กรุงเทพฯ: อกัษรบริการ,2506),74-76. 
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ในเชิงต่อตา้นชาตินิยมไทย ในส่วน“กาพยบ์ั้งจุม้ของชนชาติไทย”เป็นงานเขียนท่ีเรียบเรียงข้ึนมา
จาก “พื้นขนุบรม”และไดรั้บแนวคิดจากงานเขียนประวติัศาสตร์ชาตินิยมไทยมาอยา่งชดัเจน ท าให้
มีแนวคิด“ทอ้งถ่ินนิยม”ในกระแสชาตินิยมไทย โดยน าเสนอถึงความเป็นมาของชนชาติไทย-ลาว 
และพฒันาการทางประวติัศาสตร์ท่ีมีมาร่วมกนั อยา่งไรกต็ามแมง้านเขียนทั้งสองมีความแตกต่างกนั 
แต่มีลกัษณะร่วมกนัคือ การน าถึงความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัระหว่าง“อีสาน”กบั“ลาว”ในทางเช้ือ
ชาติ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม ซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์ของการเขียนประวติัศาสตร์ในยคุสมยัแห่งการ
ปรับปรนท่ี“อีสาน”ตอ้งการน าเสนอถึงจิตส านึกแห่งอดีตท่ีแทจ้ริงในพื้นท่ีประวติัศาสตร์ไทย 

                  
 2.1.2งานเขียนประเภทประวัติศาสตร์บ้านเมือง  

                       มีลกัษณะเป็นความเรียงสมยัใหม่(Modern essay) ท่ีเนน้ความถูกตอ้งน่าเช่ือถือของ
ขอ้มูล โดยไดจ้ดัแบ่งเน้ือหาออกเป็นหมวดหมู่ มีการล าดบัเร่ืองอยา่งเป็นระบบ เพื่อฉายภาพ“ความ
จริง”ในอดีตใหช้ดัเจน ลกัษณะเช่นน้ีไดค้ล่ีคลายมาจาก“พื้นฝ่ายอาณาจกัร”หรือต านานบา้นเมืองท่ีมี
มาก่อนหนา้นั้น ดงัจะเห็นไดจ้าก“ต านานพงศาวดารเมืองสกลนคร (ฉบบัพระยาประจนัตประเทศ
ธานี)”(2460)ท่ีเร่ิมจดัแบ่งเน้ือหาออกเป็นสัดส่วน ระหว่างส่วนท่ีเป็นต านานปรัมปราคติ กบัส่วน
ของประวติัศาสตร์ของเมืองสกลนคร พร้อมทั้งไดล้  าดบัความไล่เรียงลงมา ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 
ต่อมาเม่ือความกา้วหนา้ทางดา้นการศึกษาสมยัใหม่เพิ่มมากข้ึน ท าให้เร่ิมมีเน้ือหาจากเร่ืองราวของ
การตั้งบา้นเมือง การสืบสาแหรกของผูน้ าในพงศาวดารแบบเดิม ออกไปสู่เร่ืองราวในดา้นอ่ืนท่ีท า
ใหแ้ลเห็น“ตวัตน”ของทอ้งถ่ินยิง่ข้ึน อยา่งไรก็ตาม งานเขียนประเภทน้ียงัมีอยูจ่  านวนนอ้ยเม่ือเทียบ
กบั “พื้น/พงศาวดาร” โดยในขณะน้ีผูว้ิจยัรวบรวมไดจ้ านวน 8 ช้ิน(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นตาราง
ท่ี 2 ในภาคผนวก ก.) ส่วนใหญ่เป็นประวติัศาสตร์เมือง หรือจงัหวดั โดยเนน้การน าเสนอเร่ืองราว
ของ   วีรชนทอ้งถ่ิน เช่น “ประวติัศาสตร์ภาคอีสาน และเมืองมหาสารคาม”(2477)เป็นเร่ีองของการ
ตั้งเมืองมหาสารคาม และบทบาทของเจา้เมืองในแต่ละสมยั “ทา้วสุรนารี”(2477)เป็นประวติัชีวิต 
และเร่ืองราววีรกรรมท่ีทุ่งส าริดของทา้วสุรนารีท่ีต่อสู้กบัทหารลาวในคราวสงครามเจา้อนุวงศ ์
นอกจากน้ียงัมีงานศึกษาเก่ียวกบัสถานท่ีส าคญั เช่น “เร่ืองของปราสาทหินพิมาย”(2498)ของพนัตรี
หลวงศรีโยธา กล่าวถึง ความส าคญัของปราสาทหินพิมายในเชิงโบราณคดี และต านาน นิทาน เร่ือง
เล่าต่างๆเก่ียวกบัสถานท่ีแห่งน้ี ต่อไปจะเป็นการพิจารณาถึงรายละเอียดในเน้ือหาของงานเขียน
ประเภทน้ี โดยยกตวัอย่าง“ประวติัวดัสุปัฎนาราม”(2479)ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ ์(อว้น ติสโส) 
งานเขียนช้ินน้ีแมเ้ป็นประวติัศาสนสถานส าคญัในเมืองอุบล แต่ไดก้ล่าวถึงเร่ืองราวของทอ้งถ่ินไว้
ดว้ย นอกจากน้ียงัแสดงให้เห็นถึงพฒันาการของแนวการเขียน จากต านานพงศาวดารมาสู่การเป็น
งานเขียน “ประวติัศาสตร์”แบบวิชาการไดเ้ป็นอยา่งดี 
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“ประวตัิวดัสุปัฎนาราม”ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส)                           
สมเดจ็พระมหาวีรวงศ(์อว้น ติสโส)มีนามเดิมวา่ อว้น แสนทวีสุข  เกิดเม่ือวนัเสาร์ท่ี  

21 มีนาคม พ.ศ.2410 ณ บา้นแคน ต าบลดอนมดแดง อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี การเขา้สู่
สมณะเพศของท่านเร่ิมตน้ข้ึนในปี พ.ศ.2429 เม่ือท่านมีอาย ุ19 ปี โดยไดบ้รรพชาเป็นสามเณรท่ีวดั
บา้นสว่าง อ าเภอวารินช าราบ ต่อมาในปี พ.ศ.2430 ไดอุ้ปสมบทเป็นพระภิกษุ และไดย้า้ยเขา้มา
ศึกษาในกรุงเทพฯจนส าเร็จเปรียญตรีและเปรียญโทในปี พ.ศ.2433  ต่อมาในปี พ.ศ.2430 พระอว้น
ไดติ้ดตามเจา้คุณอุบาลีคุณูปมาจารย(์จนัทร์ สิริจนัโท)มาเป็นครูสอนแผนกบาลี ท่ีโรงเรียนอุบล
วิทยาคม วดัสุปัฎนาราม จงัหวดัอุบลราชธานี   ในปีพ.ศ.2447 ท่านไดรั้บสมณศกัด์ิเป็นพระศาสน
ดิลก และด ารงต าแหน่งเจา้คณะมณฑลอีสาน ท าหนา้ท่ีจดัการศึกษาและการปกครองคณะสงฆ ์ ใน
สมยัรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามไดเ้ล่ือนสมณะศกัด์ิเป็นสมเด็จพระมหาวีระวงศใ์นปี พ.ศ.2482 
และในปี พ.ศ.2485 ไดเ้ป็นเจา้อาวาสวดัพระศรีมหาธาตุ บางเขน และท่านไดม้รณภาพในวนัท่ี 26 
มกราคม พ.ศ.2499 รวมอายไุด ้89 ปี76  ในส่วนผลผลงานดา้นวรรณกรรม ท่านเร่ิมเขียนงานในปี 
พ.ศ.2466 จนส้ินสุดในวาระสุดทา้ยของชีวิตในปีพ.ศ.2499 ผลงานของท่านมีมากกว่า 46 เร่ือง 
ประกอบดว้ยบทเทศนา บทโอวาทต่างๆ ท่ีมุ่งสอนคติธรรมให้กบัคนในสังคม และงานเขียนทาง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของชาวอีสาน ท่ีส าคญัเช่น การสนบัสนุนให้จดัท าพจนานุกรมภาษา
อีสาน ซ่ึงแลว้เสร็จภายหลงัจากท่ีท่านมรณภาพไปแลว้ คือ“การะศพัทอี์สานฉบบัปณิธานสมเด็จ”
(2500)และ”พจนานุกรมภาคอีสาน-ภาคกลาง ฉบบัปณิธานของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์”(2515) ใน
ส่วนงานเขียนช้ินอ่ืน ไดแ้ก่ “ท าเนียบสมณศกัด์ิชาวเวยีงจนัทร์โบราณ”(2468)เป็นเร่ืองเก่ียวกบัธรรม
เนียมสงฆข์องชาวอีสานโบราณ “ประวติัชนชาติผูไ้ทย”“ประวติัชนชาติญอ้”และ“ว่าดว้ยการล่าโค
ป่าในทอ้งท่ีจงัหวดักาฬสินธ์ุ”ในลทัธิธรรมเนียมต่างๆภาคท่ี 18(2469) เป็นเร่ืองเก่ียวกบัจารีต
ประเพณีของชาวผูไ้ทย และชาวญอ้ในแถบภูพาน นอกจากน้ีท่านยงัไดจ้ดัใหมี้การพิมพต์  านาน“ทา้ว
ฮุ่งทา้วเจือง”(2486) วรรณกรรมช้ินเอกของชาวลาวลุ่มน ้าโขงข้ึนอีกคร้ัง77 

                                                  
76 จารุวรรณ ธรรมวตัร,ภูมิปัญญาอีสาน(อุบลราชธานี:ศิริธรรมอ๊อฟเซ็ท,2543),45. 
77 งานเขียนเร่ืองน้ีสมเดจ็พระมหาวีระวงศ ์ไดโ้ปรดใหน้ าฉบบัท่ีมหาสีลา วีระวงศึกษาและ

ช าระ มาพิมพใ์นงานฌาปนกิจศพพระศาสนดิลก(ชิตเสโน เสน) พระครูวิโรจน(์นนตโร รอด) และในงาน
ฌาปนกิจศพพระมหารัตน ์รฎฐปาโล กบัพระอาจารยเ์สาร์ กนัตสีโล ท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี เม่ือปี พ.ศ.
2486 การจดัพิมพค์ร้ังน้ีนบัไดว้า่เป็นการเร่ิมตน้จุดสนใจ วรรณกรรมประวติัศาสตร์ในแวดวงวิชาการ ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมใน กิติรัตน ์สีหบณัฑ,์ ประวติัศาสตร์นิพนธ์ลาวสมยัใหม่(ค.ศ.1975-ปัจจุบนั)
(วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาไทศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,2549),20. 
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งานเขียนเร่ืองน้ีเป็นเรียงความเชิงวิชาการบนัทึกดว้ยตวัพิมพภ์าษาไทย มีจ านวนทั้งหมด 
108 หนา้ พิมพค์ร้ังแรกปี พ.ศ.2479 เพื่อเป็นท่ีระลึกในงานฉลองพระอุโบสถและผกูพนัธสีมาวดั
สุปัฎนาราม ต่อมาในปี พ.ศ.2496 ไดน้ ามาตีพิมพอี์กคร้ังในงานสมโภชร้อยปีของวดั เม่ือวนัท่ี 1 
มกราคม พ.ศ.2496 โดยจุดประสงคใ์นการแต่งเพื่อ”ให้พุทธศาสนิกชนทราบเกียรติประวติัและ
ความส าคญัของวดั” ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 4 โปรดเกลา้ฯให้สร้างข้ึน 
และเป็น”วดัแห่งแรกท่ีให้ก าเนิดการศาสนศึกษา สามญัศึกษาข้ึนในภาคอิสาณ”78 ในส่วนของ
เน้ือหาเร่ิมเล่าเร่ืองตั้งแต่การสถาปนาวดัในสมยัรัชกาลท่ี 4 จนถึงสมยัของสมเด็จพระมหาวีระวงศ ์
เป็นเจา้อาวาสเม่ือคร้ังเป็นพระศาสนดิลก โดยไดจ้ดัแบ่งเน้ือหาออกเป็นตอน ทั้งหมด 7 บรรพ คือ  

 
   บรรพท่ี 1  วา่ดว้ยลูกโลกอนัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสตัว ์กล่าวถึง สภาพภูมิศาสตร์ท่ีส่งผล   
                  ต่อการตั้งถ่ินของกลุ่มชนในจงัหวดัอุบลราชธานี                                    

        บรรพท่ี 2  วา่ดว้ยปวงสตัวท่ี์อาศยัอยูใ่นโลก กล่าวถึง เช้ือชาติเผา่พนัธ์ุ”ไทย”ท่ีตั้ง 
                  ถ่ินฐานอยูใ่นแถบลุ่มน ้าโขง                
  บรรพท่ี 3  วา่ดว้ยการตั้งเมืองและทรงตั้งผูน้ัง่เมือง กล่าวถึง การสร้างบา้นแปงเมือง 
                   ของกลุ่มพระวอพระตา นบัตั้งแต่ตั้งเมืองอุบลจนถึงสมยัปฎิรูปมณฑล 
                    เทศาภิบาลในช่วง ร.5                                                                                        

        บรรพท่ี 4  ยคุท่ี 1 เป็นเร่ืองของสถาปนาวดัสุปัฎนารามภายใตพ้ระราชูปถมัภข์อง 
                 รัชกาลท่ี 4 โดยมีท่านพนฺธุโล(้ดี)เป็นเจา้อาวาส ซ่ึงสมยัน้ีเป็นยคุเร่ิมแรกของ  
                  การเผยแพร่ธรรมยติุนิกายในอีสาน                                 

        บรรพท่ี 5  ยคุท่ี 2 เป็นประวติัวดัในยคุของท่านเทวธมฺนี(มา้ว)ในยคุน้ีไดมี้การเผยแพร่
             ธรรมยติุนิกายเขา้ไปในเขตอีสานเหนือ แถบจงัหวดัหนองบวัล าภู และ  

                  อุดรธานี  
   บรรพท่ี 6  ยคุท่ี 3 เป็นยคุของพระอริยกว ี(อ่อน) และพระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(จนัทร์) 

             ซ่ึงทางวดัไดมี้บทบาทในการจดัการศึกษาสมยัใหม่ โดยตั้งโรงเรียนอุบล
            วิทยาคมข้ึน ต่อมาไดต้ั้งโรงเรียนอีกหน่ึงแห่งข้ึนท่ีวดัพระเหลา  

                 เมืองพนานิคม ช่ือโรงเรียนอุดมวิทยากร    
        บรรพท่ี 7  ยคุท่ี 4 เป็นยคุของพระศาสนดิลก (อว้น) ในยคุน้ีไดมี้การขยายงานทางดา้น 

                                                  
78สมเดจ็พระมหาวีระวงศ,์ ประวติัวดัสุปัฎนาราม,ค าน า. 
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                      การศึกษาจากยคุก่อน และมีการก่อสร้างถาวรวตัถุในวดัเพิ่มเติม เช่น  
                             สร้างอาคารเรียนสร้างพระอุโบสถและหล่อพระพทุธสพัพญัญูเจา้เป็น 

                      พระประธานประจ าพระอุโบสถ เป็นตน้ 
 
จะเห็นไดว้่า“ประวติัวดัสุปัฎนาราม”ไดเ้ร่ิมขยายขอบเขตของจากเร่ืองราวของผูน้ าใน 

“พื้น/พงศาวดาร”ออกสู่เร่ืองก าเนิดเช้ือชาติเผา่พนัธ์ุ “ไทย”ในลุ่มน ้ าโขง อีกทั้งไดใ้ห้ภาพอดีตของ 
“สงัคมทอ้งถ่ิน”ไดก้วา้งขวางมากข้ึน เร่ิมตั้งแต่การบรรยายถึงท าเลท่ีตั้งจงัหวดัอุบลราชธานี อนัเป็น
ท่ีตั้งของวดัสุปัฎนารามบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ประเทศไทย โดยกล่าวถึงสภาพธรรมชาติของพื้นภูมิ
เมืองอุบลท่ีประกอบไปดว้ย “...แร่ธาตุเกลือหน่ึง มีทรายมากหน่ึง(เอ้ือต่อการรักษาพนัธ์ไมใ้ห้งอก
งาม) มีน ้ าท่ีซึมซาบภายใตดิ้นหน่ึง..” 79 ซ่ึงไดเ้อ้ือต่อการสร้างบา้นแปงเมืองของกลุ่มคนพระวอพระ
ตา ต่อจากนั้นเร่ืองของการจดัการศึกษาและการศาสนาของธรรมยติุนิกายในอีสาน ภายใตก้ารน า
ของพระเถระผูใ้หญ่แห่งวดัสุปัฎนารามในแต่ละยคุ  นอกจากน้ียงัแทรกเกร็ดความรู้อ่ืนๆ เช่น ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินในการก าหนดเวลา โดยแต่เดิมใชก้ะลามะพร้าวเจาะรูวางไวเ้หนือน ้ าในอ่าง หรือการ
น าเชือกฟ้ันท่ีก าหนดความยาวเป็นช่วงเวลามาจุดไฟ ซ่ึงวิธีการเหล่าน้ีไดเ้ลิกใชห้ลงัจากรัชกาลท่ี 5 
ทรงถวายนาฬิกาเป็นเคร่ืองอฎับริขารแด่พระภิกษุสงฆ์80 การท่ีเน้ือหาได้น าเสนอให้เห็นภาพ”
ภายใน”ทอ้งถ่ินในแง่มุมต่างๆตามท่ีกล่าวมานั้น งานเขียนช้ินน้ีจึงเป็นขอ้มูลหลกัฐานท่ีมีคุณค่าต่อ
การศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะเร่ืองของการจดัการศึกษาและการศาสนาในสมยัแห่ง
การปฎิรูปมณฑลเทศาภิบาล  

ในส่วนแนวการเขียน“ประวติัวดัสุปัฏนาราม”ไดเ้ล่าเร่ืองตามล าดบัเวลาเหมือนกบั “พื้น/
พงศาวดาร” แต่เร่ิมมีวิพากษว์ิจารณ์ ตรวจสอบขอ้มูลจากหลกัฐานหลากหลายประเภท ทั้งเอกสาร
จากส่วนกลาง ต านาน ค าบอกเล่าของคนทอ้งถ่ิน ตลอดจนประสบการณ์ของสมเด็จพระมหาวีระ
วงศเ์อง โดยไดอ้ธิบายขยายความเหตุการณ์ต่างๆลงในตวับทบนหนา้กระดาษ และเชิงอรรถในทา้ย
กระดาษ  อย่างไรก็ตามเรายงัพบเคา้เง่ือนของการอธิบายตามแบบงานเขียนทางศาสนาอยูบ่า้ง เช่น 
การกล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาลทัธิธรรมยุตินิกายลงหลกัปักฐานไดใ้นเมืองอุบล 
เน่ืองจาก“...พระบรมเดชานุภาพแผ่ไปปกป้องอย่างหน่ึง...”81 หรือการกล่าวถึงท่านเทวธมฺมี พระ

                                                  
79 สมเดจ็พระมหาวีระวงศ,์ ประวติัวดัสุปัฎนาราม , 5 
80 เร่ืองเดียวกนั,41. 
81 เร่ืองเดียวกนั,33. 
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เถระผูใ้หญ่อีกหน่ึงรูปท่ีเคร่งครัดในทางกรรมฐานจนยั้งรู้การแตกดบัของสังขารแห่งตน82 ส่ิงเหล่าน้ี
แสดงให้เห็นถึง ความคิดเร่ืองอดีตแบบต านานพงศาวดารท่ียงัตกตะกอนอยูใ่นความทรงจ าของคน
ในอีสาน แมโ้ลกของวิทยาการสมยัใหม่กา้วหนา้เพียงใดกต็ามที 

        จากขา้งตน้จะเห็นไดว้่า งานเขียนทางประวติัศาสตร์สมยัใหม่ในระยะเร่ิมแรกน้ี เป็น
การศึกษาคน้ควา้ท่ีท าให้แลเห็นสังคมอีสานในมิติต่างๆมากยิ่งข้ึน ทั้งในเร่ืองของสภาพภูมิศาสตร์ 
การตั้งถ่ินฐานของผูค้น และสังคม วฒันธรรมทอ้งถ่ิน แต่อย่างไรก็ตามเรายงัพบถึง การอธิบาย
ภายใตค้ติทางศาสนาอยู่ อีกทั้ งการด าเนินเร่ืองยงัผูกมดัอยู่กับสัมพนัธภาพทางอ านาจระหว่าง
ทอ้งถ่ินกบัส่วนกลาง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า “พื้น”หรือ“พงศาวดาร” ยงัคงเป็นความคิดเร่ืองอดีตท่ีเกาะ
กมุความคิดของคนในสังคม 
 

        2.1.3งานเขียนเกีย่วกบัสังคมและวฒันธรรมท้องถิ่น 
การศึกษาคน้ควา้ทางดา้นวฒันธรรม เป็นลกัษณะเด่นประการหน่ึงของงานเขียนในยคุ

สมยัน้ี  โดยไดมี้รวบรวมขอ้มูลทางวฒันธรรมอยา่งเป็นระบบอยา่งท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน เช่น งาน
เขียนเร่ือง“ขนบธรรมเนียมประเพณี (อีสาน)” (2482) ของพระธรรมราชานุวตัร กล่าวถึง ประเพณี
ในส่วนของปัจเจกชนคือ การเกิด การตาย พิธีข้ึนบา้นใหม่ พิธีบายสู่ขวญั83 เร่ือง“ชนลางชาติทางฝ่ัง
แม่น ้าโขง”(2490)ของสมเดจ็พระมหาวีระวงศ(์อว้น ติสโส)เป็นเร่ืองเก่ียวกบั“คนไทย”กลุ่มต่างๆใน
ลุ่มน ้ าโขงท่ีมีวฒันธรรมทางภาษาร่วมกนั เช่น ไทยลาว ผูไ้ทย ญอ้ โยย้ เป็นตน้84  เร่ือง“วิถีชีวิตของ
ชาวโพนชา้งอาชีพ”(2492)ของพระยาราชเสนา กล่าวถึง พิธีกรรมคลอ้งชา้งของชาวกวยในแถบ
จงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาแต่โบราณ85 นอกจากน้ีนิยายนิทานพื้นบา้นท่ีถูกเขียน
ข้ึนเป็นจ านวนมากในช่วงน้ี ต่างไดบ้นัทึกวฒันธรรมประเพณีในแบบดงักล่าวไวด้ว้ยเช่นกนั โดย
งานเขียนเหล่าน้ีต่างน าเสนอว่า  อีสานเป็นดินแดนท่ีมีคติความเช่ือ ธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม 
การมีภาษาและวรรณคดีท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน การมีสถาปัตยกรรม และศิลปะอนังดงาม 
ทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ ตลอดจนนิสัยใจคอท่ียึดมัน่ในหลกัคุณธรรม และศีลธรรมทางพุทธ
                                                  

82 เร่ืองเดียวกนั,49. 
83ดูรายละเอียดเพิม่เติมใน คณะศิษยานุศิษย,์บรรณาธิการ,ประมวลเร่ืองยาว3 เร่ือง คู่เมืองเบญจ

ศีลเบญจธรรม ผูห้ลกัผูใ้หญ่ ขนบธรรมเนียมประเพณี(อีสาน)ของพระธรรมราชานุวตัร(แกว้ อุทุมมาลา)”
(กรุงเทพมหานคร:นีลนาราการพิมพ,์2530.พิมพเ์น่ืองในโอกาสฉลองอายคุรบ 80 ปี พ.ศ.2530),121-155. 

84 สมเดจ็พระมหาวีรวงศ(์อว้น ติสโส), “เร่ืองชนลางชาติทางฝ่ังแม่น ้าโขง”.  
85 พระยาราชเสนา, “ชีวิตของชาวโพนชา้งอาชีพ (ตอนท่ี 1)” ใน วารสารศิลปากร  2,5 

(กมุภาพนัธ์,2492): 70-84. 
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ศาสนา ตวัอยา่งท่ีส าคญัของงานเขียนประเภทน้ีคือ “ประเพณีโบราณไทยอีสาน” (2495) ของปรีชา 
พิณทอง86 งานเขียนเร่ืองน้ีไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรมอีสานไดอ้ยา่งครอบคลุม ทั้งในส่วนการ
ด าเนินชีวิตของปัจเจกชนและวิถีชีวิตชุมชน โดยกล่าวถึงคติความเช่ือในเร่ืองพุทธศาสตร์ ไสย
ศาสตร์ และพิธีพรามณ์ท่ีก่อให้เกิดประเพณีต่างๆข้ึน เช่น คาถาอาคม พิธีสู่ขวญั พิธีต่ออายุ พิธี
สะเดาะเคราะห์ พิธีขอฝน ฮีตสิบสอง(ประเพณีสิบสองเดือน)  คองสิบส่ี(แนวปฏิบติัในการด าเนิน
ชีวิตของแต่ละคน) เป็นตน้  

โดยเร่ืองราวดงักล่าว ไดรั้บการอธิบายเป็นขั้นตอนการปฏิบติัของประเพณีแต่ละอย่าง
อยา่งชดัเจน เร่ิมจากคติความเช่ือท่ีเป็นรากฐานของประเพณี กาละท่ีกระท า มูลเหตุแห่งการกระท า
และขั้นตอนปฏิบติั โดยเน้นการน าเสนอในมิติจาก“ภายใน” โดยไดน้ าเอาความคิดความเช่ือของ
ชาวบา้นมาอธิบายอย่างเป็นเหตุและผล พร้อมทั้งช้ีให้เห็นถึงคุณค่าอนัดีงามของคติความเช่ือนั้น 
เช่น ความเช่ือเร่ือง”ดงปู่ ตา”ท่ีชาวบา้นไดก้ าหนดเขตป่าภายในหมู่บา้นให้เป็นท่ีสิงสถิตของผปีู่ ตาผี
บรรพบุรุษประจ าชุมชน การเป็นพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท าใหไ้ม่มีใครกลา้รุกล ้าป่าแห่งน้ี ดงันั้นป่าปู่ตาจึงมี
ความอุดมสมบูรณ์สูง ซ่ึงท่านปรีชาไดใ้ห้ความเห็นว่า“...ดงปู่ ตาในสมยัโบราณ เหมือนวนอุทยาน
(สวนป่า)ในทุกวนัน้ี ดงปู่ตาน้ีมีทุกบา้นทุกเมือง เม่ือถึงเทศกาลเดือน ๗ เขาจะพากนัน าขา้วปลา
อาหารไปเล้ียงดูและเล้ียงเป็นการใหญ่ การสร้างดงปู่ตาไวป้ระดบัในบา้นนั้น นับเป็นความฉลาด
หลกัแหลมของคนโบราณ เป็นการสร้างวนอุทยานไวใ้ห้กบัลูกหลาน...เป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ประดบัหมู่บา้น...”87 

การช้ีให้เห็นถึงคุณค่าอนังดงามในจารีตประเพณีทอ้งถ่ินของอีสานดงักล่าว เป็นการ
แสดงให้เห็นว่า ณ ดินแดนอีสานแห่งน้ีเป็นศูนยร์วมของวฒันธรรมไทยดั้ งเดิม ซ่ึงแตกตางจาก
ทศันะของปัญญาชนส่วนกลางท่ีเนน้หนกัไปยงัเร่ืองราวของวฒันธรรมราชส านกั ดงันั้นงานเขียน
เร่ืองน้ีจึงเป็นการน าเสนอวฒันธรรม“ไทยอีสาน”เขา้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมแห่งชาติไทย  

       จากขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ในบริบททางการเมืองของประชาธิปไตย และการแพร่ขยาย
ของความคิดชาตินิยมทั้งไทยและลาว มีผลอยา่งยิง่ต่อการกระตุน้ส านึกทอ้งถ่ินอีสานใหท้ าการเขียน
ประวติัศาสตร์ข้ึน เพื่อแสดงออกถึงส านึกทางประวติัศาสตร์อนัแทจ้ริงของคนทอ้งถ่ิน โดยในสมยัน้ี
ได้มีการร้ือฟ้ืน“พื้น”และวรรณกรรมสมัยจารีตดั้ งเดิมข้ึนเป็นจ านวนมาก และยงัมีการเขียน
ประวติัศาสตร์สมยัใหม่ ซ่ึงมีการศึกษาคน้ควา้และน าเสนอภาพของประวติัศาสตร์อีสานในมิติท่ี

                                                  
86 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ปรีชา พิณทอง, ประเพณีโบราณไทยอีสาน, พิมพค์ร้ังท่ี 7 

(อุบลราชธานี:โรงพิมพศิ์ริธรรมออฟเซ็ท, 2534). 
87 ปรีชา พิณทอง, ประเพณีโบราณไทยอีสาน,124. 
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หลากหลายยิ่งข้ึน นอกจากน้ียงัมีงานเขียนเก่ียวกบัสังคม และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เป็นการศึกษา
รวบรวมขอ้มูลวฒันธรรมท้องถ่ินมาจัดเรียงไวอ้ย่างเป็นระบบ จะเห็นได้ว่า งานเขียนทั้ งสาม
ประเภทแมมี้ความแตกต่างกนัในดา้นแนวการเขียนและเน้ือหาท่ีแตกต่างกนั แต่ต่างมุ่งน าเสนอ 
“ตวัตน”ท่ีแทจ้ริงของทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะร่วมกบั“ลาว” อย่างชดัเจน ทั้งในเร่ืองของแบบแผนการ
บนัทึกท่ีไดมี้การร้ือฟ้ืน“พื้น/พงศาวดาร”ท่ีมีมาแต่เดิม และทางดา้นเน้ือหาท่ีไดเ้ผยให้เห็นถึง ความ
เป็นทอ้งถ่ินท่ีสัมพนัธ์อยา่งแนบแน่นกบั“ลาว” ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่างานเขียนทางประวติัศาสตร์ใน
ยคุสมยัน้ีมีโครงเร่ืองทางประวติัศาสตร์แบบ“อีสาน-ลาว” ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของยคุสมยัแห่งการ
ปรับปรนระหวา่ง“ความเป็นลาว” กบั“ความเป็นอีสาน”ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของรัฐไทย 

 
      2.2การรับรู้ในเร่ือง“ท้องถิ่น”และ“ชนกลุ่มอื่น”ในประวัติศาสตร์นิพนธ์อีสานสมัยการ

ปรับปรนเข้าสู่รัฐประชาชาติ               
                       การศึกษาในประเด็นน้ีผูศึ้กษาเลือกวิเคราะห์จากงานเขียนหลกั 4 ช้ินเป็นหลกัคือ 
“กาพยบ์ั้งจุม้ของชนชาติไทย”(2483) “ประวติัวดัสุปัฎนาราม”(2476) “เพช็รพื้นเมืองเวียงจนัทน์”
(2479) และ“ประเพณีโบราณอีสาน”(2493) ซ่ึงทั้งหมดมีลกัษณะโครงเร่ือง“ทอ้งถ่ิน”นิยมภายใต้
กระแสชาตินิยม สอดคลอ้งกบักระแสความคิดของคนทอ้งถ่ินภายหลงัการปฎิวติั พ.ศ.2475 ถึงพ.ศ.
2500 การศึกษาวิเคราะห์จากงานเขียนเหล่าน้ี จึงน่าจะสร้างความเขา้ใจต่อประเด็นเร่ือง”อตัลกัษณ์
ของทอ้งถ่ิน”ในช่วงเวลาดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.2.1ส านึกในเร่ือง“ท้องถิ่น”ของคนอสีาน 
                       เราไดท้ราบมาก่อนหน้าน้ีแลว้ว่า“ความเป็นเรา”ของอีสานผูกพนัอยู่กบัชุมชนเครือ
ญาติ และพื้นท่ีทางการปกครองของรัฐคือ การนิยามว่าตนเป็นคนกลุ่มใด เมืองใด หรือมณฑลไหน 
ต่อมาการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในปี พ.ศ.2475 เป็นการปรับโครงสร้างทางการเมืองและการ
ปกครองขนานใหญ่ โดยไดย้กเลิกมณฑลเทศาภิบาลจดัให้ทุกเมืองมีสถานะเป็นจงัหวดั และจดั
รัฐสภาแห่งชาติท่ีประกอบดว้ยผูแ้ทนราษฎรจากจงัหวดัต่างๆมาร่วมกนับริหารประเทศ ท าให้คน
อีสานเร่ิมมีส านึกทอ้งถ่ินท่ีผกูพนัอยูก่บัหน่วยการปกครองแบบ“จงัหวดั” ดงันั้นจะเห็นไดว้่าในช่วง
น้ีไดมี้การเขียนประวติัศาสตร์ของจงัหวดัต่างๆข้ึน เช่น เร่ือง“ทา้วสุรนารี”(2476) ท่ีเขียนข้ึนเพื่อ
สรรเสริญเกียรติคุณของยา่โม ให้“เผยแพร่ทัว่ไปตลอดทั้งนครราชสีมา”88หรือในกรณีของ“ประวติั
วดัสุปัฎนาราม”(2476)ท่ีแมเ้ป็นต านานศาสนาธรรมยุตินิกาย แต่ไดมี้ส่วนของ“ว่าดว้ยการตั้งเมือง

                                                  
88 พนัตรีหลวงศรีโยธา, ทา้วสุรนารี,พิมพค์ร้ังท่ี 2(พระนคร: โรงพิมพก์รมทหารส่ือสาร,2506) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
     100 

 

และทรงตั้งผูน้ัง่เมือง”ของอุบลราชธานีรวมอยูด่ว้ย89 จนอาจกล่าวไดว้่าเป็นเร่ืองของประวติัศาสตร์
ทอ้งถ่ินของเมืองอุบลก็ว่าได ้ส านึกท่ีผกูพนักบั“จงัหวดั”ดงักล่าวไดเ้ด่นชดัข้ึนเร่ือยๆเม่ือยา่งเขา้สู่ปี 
พ.ศ.2500 จนกลายเป็นกระแส“จงัหวดัภิวฒัน์”ไปโดยปริยาย นอกจากน้ีส านึกในกลุ่มชุมชนชาติ
พนัธ์ุแบบเดิมยงัคงไดรั้บการสืบเน่ืองเร่ือยมา โดยงานเขียนพื้นถ่ินไดแ้สดงใหเ้ห็นว่า บนผนืแผน่ดิน
อีสานมีกลุ่มคนหลากหลายชาติพนัธ์ุอาศยัอยูร่่วมกบัคนลาว เช่น “เพช็รพื้นเมืองเวียงจนัทน์” (2479) 
ท่ีเล่าถึง“ลาวกาว ข่า เขมร พวน”ท่ีต่างไดรั้บชะตากรรมอนัโหดร้ายจากภยัสงครามระหว่างสยามกบั
เวียงจนัทร์90 และใน“ประวติัวดัสุปัฎนาราม”กล่าวถึง “คนไทย”กลุ่มต่างๆทั้ง“เง้ียว เขิน ญวน พวน 
ล้ือ ลาว ไทย ภูไท ยอ่ โยย่ กะเลิง”ท่ีไดถ่ิ้นฐานอยูใ่นแถบลุ่มน ้ าโขง91 การน าเสนอถึงตวัตนของชน
ชาติต่างๆเหล่าน้ี เป็นความตอ้งการใหเ้กิดการยอมรับถึงการเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมรัฐประชาชาติ 

ส่ิงท่ียึดโยงกลุ่มคนต่างๆในพื้นท่ีแถบน้ีเขา้ดว้ยกนัจนมีส านึกแห่ง“ความเป็นอีสาน”
ร่วมกันคือ ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และความสัมพนัธ์ทางเช้ือชาติเผ่าพนัธ์ุ ดังปรากฏใน”
ประเพณีโบราณไทยอีสาน”(2495)ของปรีชา พิณทอง ท่ีกล่าวว่า ฮีต-คองท่ีคนในอีสานปฏิบติัเป็น
ส่ิงท่ีบอกถึง ความเป็น“ไทยอีสาน” ความวา่ 

 
   ...ไทยอีสาน ค าวา่ อีสาน เป็นศพัทบ์าลี สนัสกฤต เป็นอีศานชนเผา่ไทยท่ีมีภูมิล าเนาอยู ่

          ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เรียกไทยอีสาน ชนเผา่อีสาน มีประเพณีดั้งเดิม 
          เป็นของตนทุกคนพากนัเคารพนบัถือตกมาในสมยัน้ี92   

 
เป็นท่ีทราบกนัดีว่า อีสานและลาวมีประวติัศาสตร์และวฒันธรรมร่วมกนั“ความเป็น

ลาว”จึงเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในตวัตนของคนอีสาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท าให้ต่างจากคนกลุ่มอ่ืนของประเทศ แต่
ส าหรับคนอีสานกลบัมองวา่ส่ิงเหล่านั้นเป็นเอกลกัษณ์อนัน่าภาคภูมิใจ ดงันั้นงานเขียนพื้นเมืองจึงมี
เน้ือหาท่ีเน้นย  ้าถึง“ความเป็นลาว”ทางวฒันธรรม ท่ีเห็นเด่นชัด คือ “เพ็ชร์พื้นเมืองเวียงจนัทน์”
(2479)ท่ีบอกเล่าวีรกรรมของเจา้อนุวงศท่ี์เป็นท่ีจดจ ากนัไดดี้ในหมู่คนทอ้งถ่ิน เพื่อ “...เป็นวิถีใหแ้จง้
ประวติัการณ์ของชาวลา้นชา้ง อนัเป็นท่ีรักและคิดถึงของกตญัญูชน...”93 รวมถึงต านานอีกหลาย
เร่ืองของพระธรรมราชานุวตัร(แกว้ อุทุมมาลา)ท่ีเขียนข้ึนจาก“ต านานอุรังคธาตุ” ดว้ยเห็นว่า “...เป็น

                                                  
89 สมเดจ็พระมหาวีระวงศ,์ ประวติัวดัสุปัฎนาราม,15-22 
90 ทองพลู ครีจกัร,เพช็ร์พื้นเมืองเวียงจนัทน ์พงศาวดารลาวตอนเวียงจนัทนแ์ตก,112.. 
91 สมเดจ็พระมหาวีระวงศ,์ ประวติัวดัสุปัฎนาราม,10. 
92 ปรีชา พิณทอง, ประเพณีโบราณไทยอีสาน, 1. 
93 ทองพลู ครีจกัร,เพช็ร์พื้นเมืองเวียงจนัทน ์พงศาวดารลาวตอนเวียงจนัทน์แตก,ค าน า. 
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ประวติัศาสตร์หรือพงศาวดารดึกด าบรรพข์องแผน่ดินบนท่ีราบลุ่มแม่น ้ าโขงตอนกลาง...”94 และใน
ส่วน“เหตุการณ์เปล่ียนแปลงการปกครองแผ่นดินสยาม”(2476)ท่ีเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมือง
เป็นค ากลอนลาวนั้น แสดงให้เห็นถึง การตระหนกัในความแตกต่างดา้นภาษาและวฒันธรรม95 ซ่ึง
คนภายนอกจ าเป็นตอ้งเขา้ใจและยอมรับ 
                      จากขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ภายหลงัปี พ.ศ.2475 ตวัตนของอีสาน เร่ิมมีความชดัเจนตามท่ี
รับรู้ในปัจจุบนั โดยหมายถึง ผูค้นและดินแดนท่ีอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซ่ึง
ภายใตนิ้ยาม“ความเป็นอีสาน”ท่ีว่าน้ี ไดป้ระกอบไปดว้ยส านึกในชีวิตและวฒันธรรมของผูค้นกลุ่ม
ต่างๆท่ีมีความหลากหลาย ทั้งกลุ่มท่ีอิงอยูก่บัพื้นท่ีทางการปกครอง ท่ีมีส านึกว่าตนเป็นคนในแต่ละ
จงัหวดัหรือแต่ละอ าเภอ เช่น “ชาวมหาสารคาม” “ชาวอุบล” และกลุ่มท่ีมีส านึกอิงอยูก่บัชุมชนชาติ
พนัธ์ุ เช่น “ชาวญอ้” “ชาวภูไทย” “ชาวกะเลิง” โดยกลุ่มชนท่ีหลากหลายตามท่ีว่าน้ีต่างตระหนกัถึง
“ความเป็นลาว”ทางวฒันธรรม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคนทอ้งถ่ินภาคภูมิใจ ซ่ึงความคิดดงักล่าวไดถู้กน ามา
มาตรฐานในการแบ่งแยก“ความเป็นเรา” หรือ“ความเป็นเขา” และ“เรา”เหมือนหรือแตกต่างกบั 
“เขา”อยา่งไร 

 2.2.2“คนอืน่”ในความคดิค านึงของคนอสีาน 
                       การรับรู้ถึงตวัตนของกลุ่มบา้นเมืองอ่ืนของคนอีสานในช่วงน้ีแบ่งออกเป็น 2 ระดบั 
คือ ศูนยก์ลางอ านาจภายนอกภูมิภาค ไดแ้ก่ ประเทศต่างๆท่ีเขา้มามีปฎิสัมพนัธ์ในเวลานั้น ท่ีส าคญั
คือ ฝร่ังเศสเจา้อาณานิคมดินแดนทางฝ่ังซา้ย ในส่วนการรับรู้ในระดบัท่ีสอง เป็นความคิดเก่ียวกบั
ศูนยอ์  านาจในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงนอกจากรัฐไทยและลาวแลว้ ในช่วงน้ีคนอีสานไดมี้
การรับรู้ในเร่ืองของเวียดนามและเขมรดว้ย รายละเอียดจะกล่าวต่อไปน้ี  

      เราไดท้ราบมาแลว้วา่ การเขา้มามีอิทธิเหนือดินแดนในลุ่มแม่น ้ าโขงของฝร่ังเศสในราว
ทศวรรษ 2430 สร้างความตระหนกัรู้ถึงอ านาจท่ี“เหนือกว่า”ในหมู่คนอีสาน แต่เม่ือเขา้สู่ทศวรรษท่ี 
2480 รัฐไทยไดส้ร้างชาติดว้ยนโยบายชาตินิยม ซ่ึงไดพ้ฒันาชาติในทุกทางทั้งทหาร ทางการเมือง 
เศรษฐกิจ รวมถึงวฒันธรรม พร้อมทั้ งได้สานสัมพนัธ์กับนานาประเทศ เพื่อก้าวสู่ความเป็น
มหาอ านาจในเอเชีย96 ในสภาวะเช่นน้ีไดส้ร้างมัน่ใจในศกัยภาพของตนเองมากข้ึน จนน าไปสู่การ

                                                  
94 พระธรรมราชานุวตัร,ประวติัพระธาตุบงัพวน จงัหวดัหนองคาย,64 . 
95 ขนุพรมประศาสน,์ เหตุการณ์เปล่ียนแปลงการปกครองแผน่ดินสยาม ค ากลอนภาษาไทย

ภาคอีสาน,1. 
96 นิมิต ปฐมวาร, “กรณีพิพาทระหวา่งไทยกบัอินโดจีนฝร่ังเศส พ.ศ.2483-2484” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการทูต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2519), 19. 
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ท าสงครามชิงดินแดนกับฝร่ังเศสในปี พ.ศ.2484  การอยู่ในสถานะประเทศคู่สงครามได้สร้าง
ภาพลกัษณ์ความเป็น“ศตัรู”ให้กบัฝร่ังเศสปรากฏในการรับรู้ของคนอีสาน ซ่ึงงานเขียนท่ีสะทอ้น
ความคิดดงักล่าวออกมาชดัเจนคือ “กาพยบ์ั้งจุม้ของชนชาติไทย”(2483)ของพระธรรมราชานุวตัร
(แก้ว อุทุมมาลา)ท่ีเล่าว่า“อ้ายฝร่ังเศส”ได้ใช้ก าลังบีบบังคับเอาดินแดนลาวไปจากไทย โดย
ปราศจากความชอบธรรม97 และเม่ือเขา้มาปกครองไดว้างอ านาจกดข่ีข่มเหงชาวพื้นเมือง มีการ
เกณฑแ์รงงานและจดัเกบ็ภาษีอยา่งหนกัหน่วง สร้างความเดือดร้อนใหก้บัชาวบา้นเป็นอยา่งแสนสา
หัญ เช่นเดียวกบั“บนัทึกการเดินทางสู่ลานชา้ง”(2488)ท่ีเล่าถึง สภาพเมืองหลวงพระบางฝ่ังขวา
ในช่วงท่ีฝร่ังเศสปกครอง ซ่ึงมิได้เหลียวแลต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ไม่ได้มีการส่งเสริม
การศึกษาหรือท านุบ ารุงพระศาสนาแต่อยา่งใด วดั“...บางแห่งมีรอยถูกร้ือยกเอาไป ถามชาวบา้นได้
ความว่าชาวฝร่ังเศสมาเก็บเอาไปเสียหมด...”98  ส่ิงเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงทศันะของคนอีสานใน
เวลานั้นว่า แมฝ้ร่ังเศสไดใ้ช้ก าลงัท่ี“เหนือกว่า”พรากดินแดนลาวไปจากไทย แต่ความเลวร้ายท่ี
เกิดข้ึนจากการกระท าของฝร่ังเศส ช้ีถึงความ“ดอ้ยกว่า”ของรัฐไทยในเร่ืองของจริยธรรมท่ีอยู่บน
พื้นฐานของพระพทุธศาสนา ท าใหห้มดความชอบธรรมในการปกครองดินแดนลาว 

 นอกจากน้ีในงานเขียนไดก้ล่าวถึงประเทศอ่ืนๆดว้ย เช่น “เหตุการณ์เปล่ียนแปลงการ
ปกครองแผน่ดินสยาม” (2476) กล่าวถึง หลายชาติในโลกตะวนัตกไดเ้ปล่ียนระบบการปกครองเป็น
ประชาธิปไตยและมีความเจริญกา้วหน้าเป็นล าดบั ซ่ึงสยามก าลงัด าเนินรอยตาม99 ในส่วนของ
“ประเพณีโบราณอีสาน”(2493) ได้ช่ืนชมแนวคิดในการพฒันาประเทศของญ่ีปุ่นท่ี“...คิดคน้ท า
เคร่ืองเล่นของเด็กนานาชนิดส่งไปตีขายตลาดทัว่โลก...”สร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศอย่างมหาศาล 
และไดเ้สนอแนะใหค้นอีสานน าเอาตุก๊ตาผา้แบบโบราณมาปรับปรุงเป็นสินคา้ส่งออกดว้ยเช่นกนั100 
นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถึง คุณค่าของประเพณีผูกเส่ียวท่ีสามารถน าใชใ้นการด าเนินความสัมพนัธ์
ฉันท์มิตรกบันานาประเทศได้101  ส่ิงเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่า คนอีสานไดย้ึดเอาประเทศท่ีประสบ
ผลส าเร็จในดา้นต่างๆมาเป็น“ตน้แบบ”ในการพฒันาสังคม โดยไดเ้นน้จุดยนืบนรากฐานสังคมและ
วฒันธรรมดั้งเดิม 

                                                  
97 กาญจนี ละอองศรี,“กาพยบ์ั้งจุม้ของชนชาติไทย(พงศาวดาร)โดยภูก าพร้า”, 31-35 
98 ขนุสรรพบรรณกิจ, เร่ืองไปจงัหวดัลานชา้ง(มปท.,2515.อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพคุณแม่

ทิพครี ศรีกาฬสินธุ์(นางสรรพบรรณกิจ) ณ เมรุวดัโสมนสัวรวิหาร วนัอาทิตยท่ี์ 19 มีนาคม 2515),41 
99 ขนุพรมประศาสตร์,เหตุการณ์เปล่ียนแปลงการปกครองแผน่ดินสยาม, 9-10 
100 ปรีชา พิณทอง, ประเพณีโบราณอีสาน,14. 
101 เร่ืองเดียวกนั, 215. 
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ในส่วนการรับรู้ถึงศูนยอ์  านาจภายในภูมิภาค ในช่วงน้ีคนอีสานท่ีมีทศันะต่อ“ลาว”ใน
ลกัษณะของ“ความเป็นคนกลุ่มเดียวกนั”มาตั้งแต่อดีต แมว้่าไดมี้การแบ่งแยกดว้ยเส้นพรมแดนแลว้
ก็ตาม  เน่ืองจากในช่วงทศวรรษ 2480 การนิยาม“ความเป็นไทย”ของรัฐไทยท่ีครอบคลุมผูค้น
หลากหลายเช้ือชาติท่ีอยู่ตามถ่ินต่างๆให้มารวมเขา้ไว ้ตามแผนการ“รวมเผ่าไทย”102 ได้ตอกย  ้า
“ความเป็นคนกลุ่มเดียวกนั”ให้มีความเขม้ขน้ข้ึน ดงัปรากฏในงานเขียนหลายต่อหลายช้ินตามท่ีได้
กล่าวมาแลว้ แต่มิใช่ว่า“ความเป็นอีสาน”กบั”ความเป็นลาว”จะเหมือนกนัเสียทีเดียว เพราะความ
จริงมีอยู่ว่า“อีสาน”ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของรัฐไทยนั้น ย่อมต่างไปจาก“ลาว”ท่ีเป็นอาณานิคมต่างดา้ว 
และในประวติัศาสตร์นิพนธ์ไดส้ะทอ้นความคิดในเร่ืองน้ีออกมาเช่นเดียวกนั 

ใน“กาพยบ์ั้งจุม้ของชนชาติไทย” (2483) ไดเ้ปรียบเทียบให้เห็นถึง ความเป็นอยู่ท่ีสุข
สบายของคนอีสานบนฝ่ังขวา เพราะมีเจา้นายท่ีปกครองดว้ยคุณธรรม แตกต่างจากคนลาวในฝ่ังขวา
ท่ีตอ้งเผชิญกบัความยากล าบากจากกดข่ีของเจา้อาณานิคม เพื่อใหมี้ชีวิตท่ีดีข้ึนงานเขียนช้ินน้ีจึงไดช้ี้
ชวนให้“...คนไทยฝ่ังซา้ย ขา้มมาอยูก่บัอา้ยทางฝ่ังขวา...”103 ในส่วนของ“บนัทึกเร่ืองไปจงัหวดัลาน
ชา้ง”(2488)ไดเ้ล่าถึง สภาพสังคมหลวงพระบางท่ีมีความลา้หลงั ชนส่วนใหญ่เป็น“คนป่าคนดอย” 
“มีความเป็นอยูค่่อนขา้งสกปรก” “ไม่มีศาสนา” งมงายในการนบัถือผี104  ส่ิงเหล่าแสดงให้เห็นถึง
ความคิดของคนอีสานท่ีมองว่า คนลาวเป็น“พวกเรา”ท่ี“ดอ้ยกว่า”  ซ่ึง“ความเป็นเรา”ท่ีไม่เท่าเทียม
กนัน้ี น ามาสู่การท่ีคนอีสานตอ้งการปลดปล่อยความทุกขย์ากให้กบัพี่นอ้งร่วมชาติพนัธ์ุ ซ่ึงเป็นไป
ดว้ยความเต็มใจของคนลาวด้วยเช่นกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ในการท าสงครามทวงดินแดนจาก
ฝร่ังเศส ฝ่ายไทยไม่ไดรั้บการต่อตา้นจากคนลาวเท่าไรนกั อีกทั้งภายหลงัจากนั้นส.ส.อีสานบางท่าน
ไดช่้วยเหลือขบวนการกูช้าติของลาวท่ีเขา้มาเคล่ือนไหวในไทย ภายใตก้ารน าของนายเตียง ศิริขนัธ์ 
ส.ส.สกลนคร ซ่ึงไดใ้หก้ารสนบัสนุนกองก าลงัอาวธุกบัขบวนการเสรีลาว105 

อน่ึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ความ“ดอ้ยกว่า”ไดถู้กน าไปอธิบายตวัตนของเขมรหรือกมัพูชา
ในงานเขียนพื้นเมืองดว้ยเช่นกนั โดยใน“ประวติัวดัสุปัฎนาราม”กล่าวในลกัษณะท่ีว่า เขมร“ดอ้ย
กว่า”ลาวในทางสติปัญญา เพราะไม่เลือกเมืองอุบลเป็นท่ีตั้ งชุมชน แต่“คนลาว”เป็น“ผูใ้ช้การ
วิจารณ์”จึงเห็นประโยชน์ของทรัพยากรในท่ีแห่งน้ี และไดเ้ลือกเป็นท่ีสร้างบา้นแปงเมือง106 ตามท่ี
                                                  

102 ก าพล จ าปาพนัธุ์, “รัฐและความเป็นไทยในประวติัศาสตร์นิพนธ์ลาว (พ.ศ.2429-2484) ,” 
เมืองโบราณ,35,2(เมษายน-มิถุนายน,2552):63-65 

103 กาญจนี ละอองศรี,“กาพยบ์ั้งจุม้ของชนชาติไทย(พงศาวดาร)โดยภูก าพร้า,” 43 
104 ขนุสรรพบรรณกิจ, เร่ืองไปจงัหวดัลานชา้ง,”33-35 
105 ดารารัตน ์เมตตาริกานนท,์ การรวมกลุ่มทางการเมืองของ“ส.ส.อีสาน”พ.ศ.2476-2494, 287  
106 สมเดจ็พระมหาวีระวงศ,์ ประวติัวดัสุปัฎนาราม, 3-5 
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ทราบมาก่อนแลว้วา่ เขมรเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศสก่อนลาว การใหภ้าพลกัษณ์ท่ี“ดอ้ยกว่า”ลาวจึง
สัมพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ียาวนานกว่าท่ีฝร่ังเศสไดเ้ขา้ปกครองเขมร ซ่ึงเป็นท่ีแน่นอนว่าความคิดน้ี
รองรับความชอบธรรมของรัฐไทยในการเขา้ไปจดัการพื้นท่ีกมัพูชาเช่นเดียวกบักรณีลาว ทั้งน้ีเพื่อ
สร้างความเจริญใหก้บัดินแดนทั้งสองเทียบเท่ากบัอีสาน 

การรับรู้ถึงเร่ือง“คนอ่ืน”ท่ีน่าสนใจอีกกรณีหน่ึงคือ แกว ญวน หรือเวียดนาม โดยงาน
เขียนพื้นเมืองอีสานไดน้ าเสนอภาพลกัษณ์ของชาวเวียดนามในเชิง“เหนือกว่า”ในทางเศรษฐกิจและ
การเมือง เช่น “บนัทึกเร่ืองไปจงัหวดัลานชา้ง” (2488) กล่าวถึง บทบาททางการคา้ของชาวญวนและ
ชาวจีนท่ีตวักลางในการแลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งชาติพนัธ์ุ107  ในส่วนโลกทศัน์เก่ียวกบัอ านาจ“เพช็
รพื้นเมืองเวียงจนัทน์”(2479)ไดส้ะทอ้นออกมาอย่างชดัเจน โดยกล่าวถึง ในระหว่างสงครามเจา้
อนุวงศไ์ด“้เอาครัวข้ึนภูซุนไปเพิ่งแกว” ยอมรับในการรัฐบรรณาการของเวียดนาม แต่ต่อมาชาวลาว
บางพวก เช่น พระบรมราชาเจา้เมืองละครเกิดความไม่พอใจญวน ท่ีชอบวางอ านาจกดข่ีข่มเหง มี
นิสัยโกหกหลอกลวง ไม่มีความซ่ือสัตย ์จึงน าครัวมาเขา้กบัฝ่ายไทย108 ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นความเป็น
จริงท่ีว่า สัมพนัธภาพระหว่างคนอีสานกบัญวนแปรเปล่ียนไปมาข้ึนอยู่กบับริบท ดงัจะเห็นไดว้่า 
ในช่วงทศวรรษ 2480 มีกลุ่มผูน้ าอีสานและลาวใหส้นบัสนุนการเคล่ือนไหวของขบวนการกูช้าติอิน
โดจีนท่ีมีพรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนามเป็นผูห้นุนหลงั109 แต่การท่ีชาวญวนส่วนใหญ่ท าการคา้ ท าให้
คนอีสานมีทศันะในทางลบต่อชนชาติน้ีไปดว้ย  เน่ืองจากโลกทศัน์ท่ีมีมาแต่เดิมมองว่า การคา้ขาย
เป็นอาชีพท่ีผิดศีลธรรม มีแต่ความเอารัดเอาเปรียบโกหกหลอกลวง ดงับทผญาท่ีว่า“ไปเศิกไปฆ่า 
ไปคา้ไปตวัะ”(ตวัะหมายถึงโกหก)  

 ในส่วนของการแสดงออกถึง“ความเป็นไทย”ของคนอีสาน ดูเหมือนว่าจะเนน้หนกัไป
ทางดา้นการเมืองท่ีมีระบุสญัชาติวา่เป็น“คนไทย” และใน“ประวติัวดัสุปัฎนาราม”(2476)ท่ีพรรณนา
ใหเ้ห็นถึงภูมิศาสตร์การเมืองของอีสานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของรัฐไทย ความว่า “... พื้นภูมิเป็นท่ีราบสูง 
ซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศอีสานของพระนครกรุงเทพฯ เป็นส่วนหน่ึงของประเทศสยาม อนัมีแนวภูเขาเป็น
แดนผปัีนน ้าใหไ้หลลงแม่น ้าโขง...”110และในบนัทึก“เหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครองสยาม”
(2476)กล่าวถึง สถานะของประชาชนชาวไทยทุกคน ซ่ึงรวมถึงคนอีสาน ว่า“เฮาเป็นไทยอยู่ฮ่วม
                                                  

107 ขนุสรรพบรรณกิจ,เร่ืองไปจงัหวดัลานชา้ง, 35. 
108 ทองพลู ครีจกัร,เพช็ร์พื้นเมืองเวียงจนัทน ์พงศาวดารลาวตอนเวียงจนัทนแ์ตก,81, 91,123-

125 
109 ดารารัตน ์เมตตาริกานนท,์ “การรวมกลุ่มทางการเมืองของ “ส.ส.อีสาน”พ.ศ.2476-2494”, 

306-310 
110 สมเดจ็พระมหาวีระวงศ,์ ประวติัวดัสุปัฎนาราม,1. 
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ประเทศ” มี”สิทธ์ิเสมอภาคกันบ่อหย่อน” เพราะ“คนเฮาน้ีมนุษย์คือกัน อยู่ขอบขัณฑ์
ภายในประเทศ”111 

ความคิดท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ การยอมรับอ านาจของกษตัริยรั์ฐไทย ซ่ึงแมว้่าในยุค
สังคมประชาธิปไตยสถานะของกษตัริยถู์กลดทอนลงไปมาก แต่คนอีสานยงัคงให้ความส าคญัต่อ
สถาบันน้ี โดยในบันทึก“เหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครองแผ่นดินสยาม”(2476) ได้ให้
ความหมายในท่ีมาของรัฐธรรมนูญว่า เป็นการ“พระราชทาน”และเน่ืองจาก“เฮาได้กษตัริยท์รง
ธรรม”ปฏิบติัการของคณะราษฎรในวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 จึงส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ไม่มี
การเสียเลือดเน้ือประการใด112 จากตรงน้ีเป็นการให้ต  าแหน่งแห่งท่ีแก่สถาบนัเดิมมีจุดยืนบนพื้นท่ี
ทางการเมืองในระบบใหม่  ในส่วนงานเขียนฉบบัอ่ืนๆไดอ้ธิบายการเปล่ียนแปลงทางสังคมภายใต้
อ  านาจของกษตัริยรั์ฐไทยเช่นเดิม แสดงให้เห็นถึง ความศรัทธาของคนอีสานท่ีมีต่อสถาบนัน้ีอยา่ง
เหนียวแน่น ซ่ึงอธิบายไดด้ว้ยภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ ท่ีบรรพบุรุษไดห้ลบหลีหนีภยัมาพึ่งพระ
บรมโพธิสมภารกษตัริยรั์ฐไทย ดว้ยเหตุน้ีคนอีสานจึงไดส้ านึกในพระมหากรุณาธิคุณเสมอมา  

อย่างไรก็ตามการยอมรับอ านาจของรัฐไทยในหมู่คนอีสานไดมี้ขอ้จ ากดั โดยในงาน
เขียนพื้นเมืองไดแ้สดงน ้าเสียงของความไม่พอใจในบางเร่ือง ซ่ึงเกิดจากอ านาจรัฐท่ีไปกระทบต่อวิถี
ชีวิตของคนทอ้งถ่ิน ตวัอยา่งท่ีชดัเจนคือ“เพช็รพื้นเมืองเวียงจนัทน์” (2479) ท่ีไดบ้อกกบัเราว่า การ
ท าสงครามปราบเวียงจันทร์ของรัฐไทย ได้สร้างความทุกข์ยากให้กับชาวบ้านมากเพียงใด113 
เช่นเดียวกบัเร่ือง“ทา้วสุรนารี”(2476) แมใ้หภ้าพเหตุการณ์ต่างจากงานเขียนเร่ืองแรก แต่ไดก้ล่าวถึง
สาเหตุของการก่อ“กบฏ”ของเจา้อนุวงศว์่า เกิดจากความไม่พอใจเจา้เมืองนครราชสีมาท่ีมกักดข่ีข่ม
เหงชาวบา้น114 หากยอ้นไปดูถึงสังคมอีสานภายหลงัปี พ.ศ.2475 จะเห็นไดว้่า มีความวุ่นวายทาง
การเมืองอยู่มาก ทั้งการกบฏต่อตา้นการเมืองระบบใหม่ เช่น กบฏบวรเดช จงัหวดันครราชสีมา 
กบฏหมอล านอ้ยชาดา จงัหวดัขอนแก่น และสงครามกูช้าติของขบวนการชาตินิยมในอินโดจีน ซ่ึง
รัฐไทยไดแ้กไ้ขปัญหาเหล่าน้ี โดยไดจ้ดัส่งเจา้หนา้ท่ีจ านวนมากไปควบคุมสถานการณ์ในพื้นท่ี การ
ครอบง าของรัฐอยา่งแน่นหนาไดส้ร้างความหวาดระแวงให้กบัคนทอ้งถ่ิน ซ่ึงพวกเขาต่างตระหนกั
ถึงความเปล่ียนแปลงในการด าเนินชีวิตท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนจากภยัสงคราม และงานเขียนพื้นเมืองได้

                                                  
111 ขนุพรมประศาสน,์เหตุการณ์เปล่ียนแปลงการปกครองแผน่ดินสยาม ค ากลอนภาษาไทย

ภาคอีสาน27,30. 
112 เร่ืองเดียวกนั,4,10. 
113 ทองพลู ครีจกัร,เพช็ร์พื้นเมืองเวียงจนัทน ์พงศาวดารลาวตอนเวียงจนัทนแ์ตก 
114 พนัตรีหลวงศรีโยธา, ทา้วสุรนารี,135-136. 
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สะทอ้นความจริงในขอ้น้ีออกมา ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า“ความเป็นอีสาน”ในช่วงเวลาน้ียงัคงด ารง
สถานะและตวัตนทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของตนเองค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะส านึกท่ี
เก่ียวพนักบัศูนยก์ลางอ านาจลาวทางฝ่ังซา้ยของล าน ้ าโขง ส านึกใน“ความเป็นไทย”ในช่วงเวลาน้ีจึง
ยงัไม่เขม้ขน้เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงหลงัปี พ.ศ.2500 ดงัจะกล่าวในบทต่อไป 

 
จากทั้งหมดจึงสรุปไดว้่า  การเปิดศกัราชใหม่สู่การเป็นรัฐประชาชาติภายหลงัปี พ.ศ.

2475 ไดเ้ปิดโอกาสให้คนอีสานไดเ้คล่ือนไหวทางการเมือง และวฒันธรรมบนส านึกของ“ภูมิภาค
นิยม”ท่ีถูกปิดกั้นมานาน โดยนกัการเมืองอีสานไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารปกครองประเทศ 
ท าการผลกัดันให้เกิดนโยบายท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนภายในภูมิภาค และในระหว่างการ
รณรงคล์ทัธิชาตินิยมของรัฐไทยและขบวนการกูช้าติในลาว นกัการเมือง ปัญญาชน และประชาชน
ในอีสานไดส่้วนร่วมในการเคล่ือนไหวของกลุ่มขบวนการต่างๆ และในบริบทดงักล่าวไดก้ระตุน้
ให้คนอีสานสนใจในการศึกษาคน้ควา้ประวติัความเป็นมาของตน เพื่อน าเสนอถึงรากเหงา้อนั
แทจ้ริงของตนเอง โดยในสมยัน้ีไดมี้การเขียน“พื้น/พงศาวดาร” ซ่ึงเป็นการร้ือฟ้ืนงานเขียนในสมยั
จารีตท่ีมีอยูแ่ต่เดิมข้ึนมาใหม่ งานเขียนท่ีส าคญัในช่วงเวลาน้ีคือ “เพช็รพื้นเมืองเวียงจนัทร์”ของทอง 
พลู ครีจกัรท่ีเรียบเรียงข้ึนมาจาก “พื้นเวียง”วรรณกรรมท่ีวา่ดว้ยการประกอบวีรกรรมของเจา้อนุวงศ์
ในการต่อตา้นอ านาจรัฐสยาม นอกจากน้ียงัมี“กาพยบ์ั้งจุม้ของชนชาติไทย”ของพระธรรมราชานุ
วตัร ซ่ึงเรียบเรียงข้ึนจาก“พื้นขนุบรม”เป็นเร่ืองราวของก าเนิดชนชาติไทย-ลาว และพฒันาการทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีมีมาร่วมกนั งานเขียนทั้งสองช้ินน้ีไดรั้บอิทธิพลจากความคิดชาตินิยมอยา่งชดัเจน 
จึงแสดงออกถึงความคิดของทอ้งถ่ินนิยมออกมาเขม้ขน้เช่นเดียวกนั โดยน าเสนอถึง ความเป็นมา
ทางดา้นเช้ือชาติและวฒันธรรมท่ี “อีสาน”มีร่วมกบั “ลาว” ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของงานเขียนในยคุ
สมยัน้ี นอกจากน้ียงัเร่ิมมีการเขียนประวติัศาสตร์สมยัใหม่บา้งแลว้ แต่ยงัไม่แพร่หลายมากนกั โดย
น าเสนอถึงพฒันาการของบ้านเมืองในอีสาน และได้มีการศึกษาค้นควา้ทางด้านสังคม และ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินโดยรวบรวมขอ้มูลทางวฒันธรรมไวอ้ยา่งเป็นระบบ 
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บทที่ 4 

ประวัติศาสตร์นิพนธ์อสีาน สมัยการเป็นส่วนหน่ึงของรัฐไทย                                                                            
ในยุคพฒันา พ.ศ.2500 ถึงส้ินทศวรรษ 2520 

 
 

       ...ความจ าเป็นขั้นแรกคือ เราจะตอ้งพยายามใหร้าษฎรเขา้ใจและเห็นชอบในเร่ืองท่ีวา่ 
         ประเทศชาติเราจะตอ้งมีการพฒันา มนุษยจ์ะตอ้งกา้วหนา้วนัพรุ่งน้ีจะตอ้งดีกวา่น้ี1 
 

เม่ือจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีคนท่ี11 ของประเทศไทย ไดก้ล่าวสุนทร
พจน์ขา้งตน้เป็นส่ิงยืนยนัให้เห็นว่า ประเทศไทยในสมยัรัฐบาลของท่าน(พ.ศ.2501- 2506) ไดก้า้ว
ยา่งเขา้สู่“ยคุพฒันา”แห่งความทนัสมยัอยา่งแทจ้ริง เพราะนบัตั้งแต่บดัน้ีประเทศไดเ้ขา้สู่ภาวะแห่ง
ความสมยัใหม่ทั้งมิติทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ท าให้ภาคอีสานและภูมิภาคต่างๆถูกผนวก
รวมเขา้ไวด้ว้ยกนัอย่างเป็นปึกแผ่น ปรากฏเป็นรูปลกัษณ์ประเทศไทยท่ีสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั2 
ดงันั้นในท่ีน้ีจึงไดก้ าหนดนิยามค าว่า“ยคุพฒันา”ใหค้รอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 จนถึงส้ิน
ทศวรรษ 2520 อนัเป็นจุดส้ินสุดของการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี 

                                                  
1 “สุนทรพจน์ในพิธีเปิดประชุมปฐมนิเทศงานพฒันาทอ้งถ่ิน” อา้งถึงใน ภิญญูพนัธ์ุ พจนะ

ลาวณัย,์ “การผลิตสร้างความหมายของ “พื้นท่ีประเทศไทย”ในยุคพฒันา (พ.ศ.2500-2509)(วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,2552),1. 

2สถานะทางการเมืองของรัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงครามในสมยัท่ี 2(2491-2500) ไม่ได้มี
บารมีมากเหมือนกบัในสมยัแรก เพราะภาพลกัษณ์ของจอมพลป.พิบูลสงครามไดต้กต ่ามาจากคราวท่ีเกือบ
ท าให้ประเทศตกอยู่ในฐานะผูแ้พส้งคราม และยงัมีทีท่าท่ีไม่ภกัดีต่อสถาบนักษตัริย ์นอกจากน้ียงัมีกรณี
ทุจริตการเลือกตั้งในปี พ.ศ.2500  และวิกฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึนในภาคอีสาน ซ่ึงไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ ส่ิง
เหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีท าให้จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ผูน้ าท่ีใฝ่ในระบบเสรีประชาธิปไตย และมีความภกัดีต่อ
พระมหากษตัริยอ์ยา่งเปิดเผย ข้ึนมามีอ านาจภายหลงัจากการรัฐประหารในปีพ.ศ.2500 ทกัษ ์เฉลิมเตียรณ, 
การเมืองระบบพอ่ขนุอุปถมัภแ์บบเผดจ็การ(กรุงเทพมหานคร:ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2526). 
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ความหมายของ“การพฒันา”ในประเทศไทยมิไดห้มายถึงเพียง การพลิกผนัสร้างสรรค์
หลายส่ิงใหผ้ดิแผกแตกต่างไปจากเดิมเท่านั้น แต่ในกระบวนการน้ีไดน้ าเอาคติอนุรักษนิ์ยมแบบเดิม
มาใช้เพื่อจรรโลงโครงสร้างทางสังคมแบบรวมศูนย์อ  านาจให้คงอยู่ โดยผู ้น ารัฐได้ร้ือฟ้ืน
ความส าคญัของ“สถาบนักษตัริย”์ท่ีเคยซบเซาลงภายหลงัการปฎิวติั 2475ข้ึนมา ดว้ยการส่งเสริม
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และพระบรมวงศานุวงศ ์ตลอดจนการสร้างการ
รับรู้ผา่นส่ือทุกรูปแบบอยา่งกวา้งขวา้ง ท าใหส้ถาบนัแห่งน้ีกลบัมามีความส าคญัต่อการความหมาย 
และการด ารงอยูข่อง“ชาติ”อีกคร้ังหน่ึง อุดมการณ์ของรัฐชุดน้ีไดถู้กส่งผา่นลงสู่ปริมณฑลสาธารณะ 
พร้อมกับกระบวนการ“พฒันา”ท่ีเป็นการปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อม วิถีการด าเนินชีวิต และ
พฤติกรรมของคนในสังคมให้สอดคล้องกลมกลืนไปด้วยกันภายใต้สภาวะ“ความเป็นไทยท่ี
ทนัสมยั” ท าให้อีสานกับรัฐไทยเร่ิมมีความเป็นอนัหน่ึงอันเดียวกันทั้ งกายภาพ ความคิด และ
อุดมการณ์   ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลต่อการปรับเปล่ียนการเขียนประวติัศาสตร์ของคนอีสาน จากท่ีเคยแสดง
ตวัตน“ความเป็นอีสาน-ลาว”ออกมาอยา่งเด่นชดัในยคุก่อน มาเป็นการน าเสนอถึง“ความเป็นอีสาน”
ท่ีอยู่ภายใตก้รอบโครงประวติัศาสตร์ชาติไทยอย่างสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของงานเขียน
พื้นเมืองอีสานในช่วงทศวรรษ 2500 ท่ีสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั  
 
1.บริบททางสังคมทีส่่งผลต่อการเขียนประวัติศาสตร์ของคนอสีาน 

ในช่วงทศวรรษ 2490 การเคล่ือนไหวทางการเมืองของคนอีสานนอกระบบรัฐสภามี
สูงข้ึน เพราะการท่ีรัฐบาลไดป้ราบปรามปัญญาชนหัวกา้วหน้าอย่างรุนแรง เป็นการเบียดขบัส.ส.
อีสานให้ออกไปจากการมีส่วนร่วมในรัฐสภา นักการเมืองและปัญญาชนอีสานบางส่วนไดห้ลบ
หลีกจากอ านาจเผด็จการ มาท าการต่อสู้แบบมวลชนในภาคพื้นชนบท โดยไดย้ึดเอาเทือกเขาภูพาน
ฐานท่ีมัน่เดิมของเสรีไทยเป็นศูนยก์ลาง  นอกจากการสนบัสนุนกองก าลงักูช้าติในอินโดจีนตามท่ี
กล่าวไปก่อนหนา้นั้น คนอีสานยงัไดท้ าการเคล่ือนไหวเรียกร้องสันติภาพคดัคา้นการท าสงครามใน
เกาหลี หรือท่ีรู้จกักนัในนาม“กบฏสันติภาพ” ภายใตก้ารน าของนายครอง จนัดาวงศ ์อดีตครูฝึกเสรี
ไทยเป็นผูน้ า โดยครูครองได้รวบรวมลายช่ือชาวบ้านท่ีเข้าร่วมขบวนการจัดส่งไปให้หน่วย
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สันติภาพในกรุงเทพฯ และเดินสายอภิปรายตามหมู่บา้นในเขตอ าเภอสวา่งแดนดิน จงัหวดัสกลนคร 
พร้อมกบัแจกใบปลิวท่ีช้ีชวนให้เห็นถึงความน่าสะพรึงกลวัของสงคราม และเรียกร้องให้เห็นถึง
คุณค่าของการอยูอ่ยา่งสันติ  การเคล่ือนไหวของครูครองดงักล่าวอยูใ่นการจบัจอ้งของเจา้หนา้ท่ีรัฐ
มาโดยตลอด จนเม่ือเกิดรัฐประหารโดยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชตใ์นวนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ.2501 ไดมี้
การปราบปรามผูเ้ป็นปรปักษก์บัรัฐบาลอยา่งรุนแรง ท าใหค้รูครองถูกจบักุม และในท่ีสุดไดรั้บโทษ
ประหารชีวิต3   

การปราบปรามของรัฐบาล ส่งผลให้พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย(พคท.)ออกไป
จดัตั้งกองก าลงัติดอาวุธในเขตป่าเขา โดยไดจ้ดัตั้งขบวนการชาวนาในชนบท เปิดโรงเรียนทางการ
ทหารเพื่ออบรมผูป้ฏิบติังานทางการทหาร ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงประชาชนแห่งประเทศไทย 
เพื่อให้การศึกษาเก่ียวกบัการต่อสู้ดว้ยก าลงัอาวุธ และจดัตั้งขบวนการเอกราช และแนวร่วมรักชาติ
เพื่อท างานแนวร่วม โดยใช้ภูพานเป็นฐานท่ีมั่นส าคญั  ภายหลัง“วนัเสียงปืนแตก” ในวนัท่ี 8 
สิงหาคม พ.ศ.25084 การเคล่ือนไหวไดข้ยายวงกวา้งออกไปในหลายพื้นท่ี ถึงปี พ.ศ.2516ในเขต
อีสานเหนือมีกองก าลงัในจงัหวดันครพนม กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด สกลนคร อุดรธานี (ฝ่ังตะวนัออก) 
หนองคาย ขอนแก่น อุบลราชธานี (ตอนบน) และยโสธร เขตงานอีสานใตใ้นจงัหวดัอุบลราชธานี 
(ตอนล่าง) ศรีษะเกษ สุรินทร์ นครราชสีมา ปราจีนบุรี และชลบุรี เขตงานอีสานตะวนัตก ครอบคลุม
เขตป่าเขาในอุดรธานี (ตะวนัตก) เลย ชยัภูมิ เพชรบูรณ์ (ตะวนัออก) 5  

       การขยายตวัของขบวนคอมมิวนิสต ์ไดท้  าใหรั้ฐบาลหนัมาใหค้วามส าคญัต่อการพฒันา
ภูมิภาคอย่างจริงจงั โดยมีจุดหมายในการปรับปรุงและพฒันาดา้นเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของ
ประชาชนใหท้ดัเทียมกบัภูมิภาคอ่ืน ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการฝักใฝ่ลทัธิปฎิวติัของคอมมิวนิสต ์และเป็น
การสร้างความภกัดีให้คนทอ้งถ่ินภกัดีต่อรัฐไทยในทางหน่ึงดว้ย  ดงันั้นในท่ีน้ีจึงตอ้งการพิจารณา
ถึงบริบททางสังคมในยคุพฒันาท่ีมีผลต่องานเขียนประวติัศาสตร์ของคนพื้นเมือง ใน 3 ประเด็นคือ 
ประเดน็แรก น าเสนอถึงการพฒันาเศรษฐกิจและการเมืองของรัฐท่ีส่งผลใหอี้สานกบัรัฐไทยมีความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ทั้งกายภาพและส านึกของผูค้น ประเด็นท่ีสอง การส่งผ่านอุดมการณ์ และ 
“ความรู้”ทางประวติัศาสตร์ท่ีส่งต่อการบนัทึกประวติัของคนทอ้งถ่ิน และประเดน็ท่ีสาม น าเสนอถึง 
                                                  

3 พทุธพล มงคลวรรณ, “ขบวนการคอมมิวนิสตใ์นเขตภูพาน พ.ศ.2504-2525” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2548,)64-71 

4 เหตุการณ์น้ีความจริงแลว้เกิดข้ึนในวนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ.2508 เป็นการปะทะคร้ังแรกของ
ฝ่ายคอมมิวนิสต ์และเจา้หนา้ท่ีรัฐ ซ่ึงน ามาสู่การจบัอาวธุลุกข้ึนสู้ของพรรคคอมมิวนิสตแ์งประเทศไทย 

5 สมชยั ภทัรธนานนัท,์รายงานวิจยัความขดัแยง้ระหวา่งอีสานกบัรัฐไทย:การครอบง าและการ
ต่อตา้น, 57 
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บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการศึกษาเร่ืองของท้องถ่ิน ซ่ึงได้กระตุ้นให้คนอีสานมีการ
เคล่ือนไหวทางภูมิปัญญาในดา้นต่างๆ รวมถึงการศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

 
1.1การพฒันาพืน้ทีภ่าคอสีาน: การเปลีย่นแปลงทางสังคม และการก่อเกดิส านึก 

ท้องถิ่นภายใต้กรอบอ านาจรัฐไทย  
การยุบรัฐสภาแห่งชาติ และการผกูขาดอ านาจเขา้สู่ผูน้ าเผด็จการทหาร ในช่วงเวลาอนั

ยาวนานร่วมสิบปี ตั้งแต่การปฎิวติัของจอมพลสฤษด์ิในปีพ.ศ.2501จนถึงรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติ
ขจรในปีพ.ศ.2512 ส่งผลให้การเคล่ือนไหวของส.ส.อีสานในสภาท่ีเคยมีมาอย่างดุเดือดเป็นอนัยุติ
ลง แมภ้ายหลงัเหตุการณ์ “14ตุลา”พ.ศ.2516 บรรยากาศทางการเมืองภายหลงัการลม้ลา้งเผด็จ
การทหารไดเ้ปิดกวา้งอีกคร้ัง แต่เป็นเพียงช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆเพราะต่อนั้นไดเ้กิดรัฐประหาร 6 
ตุลา 2519  ซ่ึงไดมี้การกวาดลา้งนกัศึกษา ปัญญาชนฝ่ายซา้ยอยา่งหนกั จนตอ้งหลบหลีเขา้ป่าไปร่วม
ขบวนการคอมมิวนิสต ์ สภาวการณ์ดงักล่าวมีผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของส.ส.อีสานตั้งแต่
ทศวรรษ 2510 เป็นตน้มา จากท่ีเคยรวมกลุ่มดว้ยส านึกภูมิภาคนิยม มาเป็นการรวมกลุ่มบนเง่ือนไข
ทางเศรษฐกิจ-การเมือง ซ่ึงส่วนใหญ่มีภูมิหลังเป็นพ่อค้า นักธุรกิจท่ีเติบโตมาจากการพฒันา
เศรษฐกิจของรัฐ ดงันั้นจึงมีท่าทีในการประนีประนอมกบัรัฐบาล เพื่อใหผ้ลประโยชน์เอ้ือมาถึงกลุ่ม
ของตน6 สัมพนัธภาพระหว่างรัฐบาลกับนักการเมืองทอ้งถ่ินท่ีแน่นแฟ้น เป็นการเก้ือหนุนให้
นโยบายของรัฐส่งผ่านมาลงยงัทอ้งถ่ินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้อีสานถูกเช่ือมโยงเขา้กบั
รัฐไทยไดโ้ดยง่าย 

                                                  
6 ตวัอยา่งของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ-การเมืองของนกัการเมืองอีสาน เช่น กลุ่มตระกลูจุรีมาส 

จงัหวดัร้อยเอ็ด ประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชน ท าโรงภาพยนตร์ และสถานบนัเทิง สมาชิกคนส าคญัของ
ตระกูลท่ีนกัการเมือง เช่น นายสมพร จุลีมาส เป็นส.ส.5 สมยั เม่ือปี พ.ศ.2501, 2512, 2519,2524 ในส่วน
นายถวิล จุลีมาส นอ้งชายไดเ้ป็นสมาชิกสภาเทศบาลร้อยเอ็ดมาทุกสมยั สัมพนัธภาพเช่นน้ีแสดงถึงความ
เป็นกลุ่มกอ้นของนกัการเมืองระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินในเชิงเศรษฐกิจ-การเมืองไดเ้ป็นอย่างดี ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้น ประสพ วงศห์นองหวา้, “บทบาทของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัร้อยเอ็ด 
กับการพัฒนาสู่ตระกูลทางการเมือง พ.ศ.2480-2529” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
ประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2537) ;ศิริพร ศรีพนมเขต, “การรวมกลุ่มทาง
การเมืองของสมาชิกผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัอุบลราชธานี พ.ศ.2500-2538”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม,2544) 
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รัฐไทยในทศวรรษ2500 เป็นตน้มา มีนโยบายในการพฒันาภาคอีสานเพื่อเสริมสร้าง
ความมัน่คงทางการเมือง โดยรัฐไดท้ าการสถาปนาเมืองในตวั “จงัหวดั”ใหก้ลายเป็นศูนยร์วมอ านาจ
รัฐในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง ในการน้ีจึงไดจ้ดัวางผงัเมืองให้ไดม้าตรฐาน โดยออกแบบศูนยร์าชการ
ใหมี้ความโดดเด่นสมกบัเป็นศูนยก์ลางของเมือง  ดว้ยการจดัวางให้เป็นท่ีตั้งของหน่วยงานราชการ 
เช่น ศาลากลางจงัหวดั ศาลจงัหวดั สถานีต ารวจ สาธารณะสุขจงัหวดั โรงเรียน อีกทั้งยงัเนน้การวาง
ผงัเมืองใหท้นัสมยั ดว้ยการจดัสร้างสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจภายในเมือง เพื่อรองรับการท ากิจกรรม
ยามว่างของคนเมือง เช่น สวนสาธารณะ หรือวงเวียนน ้ าพุท่ีกระจายตัวอยู่ตามจังหวดัต่างๆ  
นอกจากน้ีรัฐบาลยงัไดพ้ฒันาเมืองหลกัในภูมิภาค ซ่ึงตามแผนพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ(พ.ศ.
2505-2509)ไดก้ าหนดใหข้อนแก่นเป็นเมืองแรก  ในการน้ีไดมี้การจดัสร้างศูนยร์าชการข้ึนใหม่ให้
เป็นระเบียบสวยงามในปี พ.ศ.2504 การจดัตั้งศูนยว์ิชาการดา้นอนามยัระดบัเขตในปี พ.ศ.2518 และ
การจดัตั้งมหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นสถาบนัอุดมศึกษาแห่งแรกในภาคอีสานใน ปี พ.ศ.2505  พร้อม
กันนั้ นได้พฒันาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้มีใช้อย่างทั่วถึงในเขตเทศบาล และได้สร้าง
ขอนแก่นใหเ้ป็นศูนยก์ลางคมนามคม ดว้ยการตดัถนนเช่ือมโยงกบัจงัหวดัอ่ืนท่ีอยูร่ายรอบคือ ถนน
มิตรภาพเช่ือมกบัจงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัอุดรธานี และจงัหวดัหนองคาย ถนนมะลิวลัยเ์ช่ือมกบั
จงัหวดัเลย ถนนสายขอนแก่น-กาฬสินธ์ุ  และมีสนามบินท่ีเป็นระบบมาตรฐานเปิดให้บริการ7  ใน
เวลาต่อมาการพฒันาเมืองหลกัไดข้ยายยงัไปยงัพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา อุดรธานี สกลนคร และ
อุบลราชธานี ท าให้เช่ือมโยงเมืองเล็กเมืองน้อยรวมเขา้ไวด้ว้ยโครงข่ายคมนาคม จนท าให้พื้นท่ี
อีสานมีความเป็นปึกแผน่ในทางกายภาพ  

ในส่วนพื้นท่ีชนบทห่างไกล รัฐไดจ้ดัส่งเจา้หนา้ท่ีไปปฏิบติังานดา้นการพฒันา ซ่ึงเป็น
การสร้างเครือข่ายอ านาจรัฐภายในพื้นท่ีแยกย่อยให้ประสานสัมพนัธ์กบัส่วนกลาง โครงการท่ี
ส าคญัคือ โครงการพฒันาชุมชนของกระทรวงมหาดไทยท่ีไดจ้ดัตั้งในปี พ.ศ.2505 ซ่ึงไดเ้น้นการ
พฒันาอยา่งรอบดา้น“...เพื่อท่ีจะใหป้ระชาชนโดยส่วนร่วมอยูดี่กินดี มีมาตรฐานการครองชีพสูงข้ึน
...”8 นอกจากน้ียงัมีหน่วยพฒันาการเคล่ือนท่ีของกระทรวงกลาโหม ท่ีไดส่้งทหารออกตะเวนไป
ประจ าตามหมู่บ้าน โดยจัดแผนโครงการระยะยาว และได้ให้บริการรักษาพยาบาล การ
ประชาสงเคราะห์ การประชาสัมพนัธ์ และการบนัเทิง เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความห่วงใยของ

                                                  
7 ปทุมรัตน ์อติชาติ, “การขยายตวัของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น พ.ศ.2505-2518” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,2543), 61-64 . 
8 ทิม คลา้ยสงคราม,“พฒันาชุมชนกบัชาวผูไ้ทย,” ใน ผูไ้ทยร าลึกกาฬสินธุ์ คร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ:

โรงพิมพสุ่์งไค่, 2515),50. 
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รัฐบาล และให้ร่วมมือกับรัฐบาลในการพฒันา ต่อมาได้มีการตั้งส านักงานเร่งรัดพฒันาชนบท 
(รพช.)ในปี พ.ศ.2507งานพฒันาหมู่บา้นจึงเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของรพช. การท างานของหน่วยงานน้ี
ไดท้  ามีถนนเช่ือมโยงหมู่บา้นกับโลกภายนอกเขา้ด้วยกนั และยงัไดส้ร้างโรงเรียน บูรณะวดัวา
อาราม และไดส่้งเสริมการจดัตั้งกลุ่มอาชีพ และกลุ่มเยาชนหนุ่มสาวในชุมชน9 ผลจากการพฒันา
ของรัฐท่ีมีมาอย่างต่อเน่ืองมีผลต่อการเกิดความภกัดีในหมู่ชาวบา้น ดงัสะทอ้นไดจ้ากค าบอกเล่า
ของอดีตนกัปฎิวติัท่ีไดล้ะท้ิงอุดมการณ์ไวใ้นเขตป่าเขาแลว้หวนคืนสู่บา้น ความว่า“...เพราะรัฐบาล
รับรองว่าจะดูแลประชาชนให้อยูดี่กินดี เขาเปล่ียนนโยบาย ผูน้ าเขาก็ปล่อยให้คนเขา้มา บ่เป็นหยงั 
เร่ืองคอมมิวนิสต ์เจา้นายเคา้รับท าแลว้ เร่ืองอยูดี่กินดี...”10  

การผนวกอีสานเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของรัฐไทยมิใช่เพียงการพฒันาทางกายภาพเท่านั้น 
แต่ตอ้งรัฐตอ้งจดัระบบความสมัพนัธ์ของคนในสังคมใหอ้ยูภ่ายใตก้รอบอ านาจดว้ย ดงันั้นในช่วงน้ี
รัฐไทยไดเ้ขา้ไปส่งเสริม และสนับสนุนการตั้งกลุ่มชมรมองค์กรของทอ้งถ่ิน เช่น “สมาคมชาว
สุรินทร์”จดัตั้งข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ.2477 แต่ในช่วงระหว่าง พ.ศ.2503-2504 จอมพลสฤษด์ิไดใ้ห้การ
สนับสนุนการจดักิจกรรมอย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะในการจดัทุนการศึกษาให้กบันักเรียนนักศึกษา 
เช่นเดียวกบัทางจงัหวดักาฬสินธ์ุไดจ้ดัให้มีงาน“ผูไ้ทยร าลึกกาฬสินธ์ุ”ข้ึนคร้ังแรกในปี พ.ศ.2514 
โดยมีเป้าหมายในการหาทุนไปท าสาธารณประโยชน์  

ท่ีส าคญัในช่วงน้ีไดมี้การจดักิจกรรมลูกเสือข้ึนตามจงัหวดัต่างๆ ซ่ึงตามพระราชบญัญติั
ลูกเสือ พ.ศ.2507 ได้ก าหนดให้หัวหน้าส่วนการปกครองในส่วนภูมิภาค ด ารงต าแหน่งเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในระดบัต่างๆลดหลัน่กนัไป โดยให้ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นประธานลูกเสือ
จงัหวดั นายอ าเภอเป็นประธานระดบัอ าเภอ ทั้งหมดข้ึนอยู่องคก์รในส่วนกลาง ประกอบไปดว้ย 
สภาลูกเสือแห่งชาติเป็นฝ่ายนโยบาย มีนายกรัฐมนตรีเป็นนายกสภาฯ และฝ่ายปฏิบัติงานคือ 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และได้
สถาปนาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวใหท้รงด ารงต าแหน่งเป็น“พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ”  
การจดัโครงสร้างองคก์รท่ีอิงอยูก่บัเครือข่ายอ านาจรัฐเช่นน้ี เป็นผนึกรวมกลุ่มทางสังคมของจงัหวดั
เขา้ไวก้บัองคก์รรัฐ จนเกิดเป็น“เครือข่ายคุณธรรม”ท่ียดึโยงจงัหวดัทัว่ทั้งประเทศรวมเขา้ไวด้ว้ยกนั 
โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความภกัดีในหมู่ประชาชนต่อสถาบนั “ชาติ-ศาสน์-กษตัริย”์ และการ

                                                  
9 สมศรี ชยัวณิชยา, “นโยบายการพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของรัฐบาลไทย พ.ศ.2494-

2519”(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2548), 245-257 
10 สมัภาษณ์พบั เช้ือกะโซ่ อดีตชาวผูไ้ทยท่ีเขา้ร่วมกบัขบวนการคอมมิวนิสต ์อา้งถึงใน พทุธ

พล มงคลวรรณ, “ขบวนการคอมมิวนิสตใ์นเขตภูพาน พ.ศ.2504-2525”,199 
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จดักิจกรรมบ าเพญ็สาธารณะประโยชน์ร่วมกนั การจดักิจกรรมเหล่าน้ีไดห้ล่อหลอมส านึกของคน
อีสานใหมี้ความผกูพนักบัรัฐไทยมากข้ึน 

จากข้า งต้นจะ เ ห็นได้ ถึ ง  ความส า เ ร็ จของ รัฐไทยในการผนวกอีสาน  ด้ว ย
กระบวนการพฒันา ซ่ึงรัฐไดส้ถาปนา“จงัหวดั”ข้ึนมาศูนยก์ลางอ านาจทอ้งถ่ินท่ีเช่ือมโยงโดยตรง
กบัส่วนกลาง และการพฒันาระบบสาธารณูปโภค ระบบการส่ือสารคมนาคม ตลอดจนการจดักลุ่ม
องคก์รทางสังคม ไดท้  าให้พื้นท่ีส่วนต่างๆของ “ภาคอีสาน”ถูกเช่ือมโยงร้อยรัดเขา้ดว้ยกนัจนเกิด
ความเป็นปึกแผน่สมบูรณ์  ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลต่อส านึกคนพื้นเมืองใหอ้ยูภ่ายในขอบเขตของ“จงัหวดั”
หรือ“ภูมิภาคอีสาน”ซ่ึงอยู่ภายใตอ้  านาจของรัฐไทย เช่นเดียวกับการบนัทึกประวติัศาสตร์ท่ีได้
ก าหนดขอบเขตน้ีในการอธิบายอดีตดว้ยเช่นกนั 
 
1.2 การส่งผ่านอุดมการณ์ และความรู้ประวตัิศาสตร์ชาติกบัการศึกษาประวตัิศาสตร์ของคนอสีาน 

ในประเดน็น้ีตอ้งการศึกษาวา่การส่งผา่นอุดมการณ์และความรู้ประวติัศาสตร์ชาติภายใต้
กระบวนการพฒันา ส่งผลต่อการศึกษาประวติัศาสตร์ต่อคนทอ้งถ่ินอยา่งไรโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

 1.2.1 การส่งผ่านอุดมการณ์รัฐไทยในสมัยพฒันา 
                       การปรากฏตวัของหนังสือค ากลอนภาษาอีสานเร่ือง“ปัญหาท านายโลก”ในวาระก่ึง
พุทธกาล พ.ศ.2500 ไดส้ะทอ้นถึง ความวิตกกงัวลของชาวอีสานมีท่ีต่อคติปัญจอนัตธานท่ีเช่ือถึง 
การล่มสลายของสังคมโลกเม่ือพระพุทธศาสนาอายถึุง 5,000 ปีในปี พ.ศ.5000 ใกลม้าถึงแลว้ โดย
กล่าวว่า ความเลวร้ายเส่ือมทรามของสังคมภายใตร้ะบบเผด็จการเป็นส่ิงยืนยนัว่าความเช่ือดงักล่าว
ไดเ้กิดข้ึนจริง ซ่ึงตอ้งรอจนกว่า“พระศรีอาริยม์าตรัสโลก”จึงจะน าความสุขสงบคืนกลบัมา และ
น าพาสังคมให้เจริญวฒันาถาวร11 ความเช่ือเช่นน้ีมีอยูม่ากในปลายทศวรรษ 2490 ดงัจะพบว่าตาม

                                                  
11 หนงัสือค ากลอนภาคอีสาน “ปัญหาค าท านายโลก” แต่งโดย อ.กวีวงศ ์เป็นการไขปัญหา

ธรรม12 ขอ้ของพระอิศวร ซ่ึงเช่ือวา่เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง และต่อเน่ืองกนัไปเป็นล าดบั สรุปความ
เป็นไดว้า่ปัญหาขอ้ท่ี 1 ถามวา่นกยางเอ๋ย ท าไมจึงไม่ร้อง? นกยางวา่ปลามนัไม่ออก เป็นลางบอกถึงการจุติ
ของผูมี้บุญภายหลงัจากท่ีโลกเกิดโกลาหล, ปัญหาขอ้ท่ี 2 ถามวา่ปลาเอ๋ยท าไมจึงไม่ออก? หมายถึงความ
ลุ่มหลงมวัเมาในตณัหาของมนุษย ์จนหลงลืมพระธรรมค าสอนเปรียบดัง่ปลาในน ้าไม่โผล่พน้ใหค้นเห็น, 
ปัญหาขอ้ท่ี 3 ถามวา่หญา้เอ๋ยท าไมถึงรกมาก? หญา้วา่ววัไม่กิน หญา้รกมากหมายถึงประชาชนถูกครอบง า
จากกิเลศ จนมึด มวัมองไม่เห็นแสงพระธรรม, ปัญหาขอ้ท่ี 4 ถามวา่ววัเอ๋ยท าไมจึงไม่กินหญา้?ววัวา่
เจา้ของมนัไม่ปล่อยขา้ หมายถึงประชาชนประพฤติผดิศีลธรรม ไม่สนใจถือศีลบ าเพญ็เพียร,ปัญหาขอ้ท่ี 5 
ถามวา่เจา้ของววัเอ๋ย ท าไมจึงไม่ปล่อยววั?เจา้ของววัวา่ขา้เจบ็ทอ้งมาก หมายถึงผูป้กครองกดข่ีข่มเหงไม่
ปล่อยใหร้าษฎรมีเสรีภาพตามหลกัประชาธิปไตย, ปัญหาขอ้ท่ี 6 ถามวา่ทอ้งเอ๋ยท าไมถึงเจบ็มาก?ทอ้งวา่ขา้
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หน้าหนังสือพิมพ์ได้น าเสนอข่าวเก่ียวกับการเกิดผูว้ิเศษ ผูมี้ไสยศาสตร์ ส่ิงแปลกประหลาด
มหศัจรรยโ์ดยอา้งถึงความเช่ือเร่ืองก่ึงพุทธกาลทั้งส้ิน12 รัฐบาลจอมพลป.ไดใ้ชค้วามเช่ือดงักล่าวใน
การเรียกแรงสนบัสนุนจากมหาชนดว้ยการจดัท าโครงการฉลอง“25พุทธศตวรรษ” เพื่อแสดงให้
เห็นถึง ความหมายของก่ึงพุทธกาลในทางท่ีดี เป็น“มงคลกาล”จุดเร่ิมตน้ของความเจริญรุ่งเรือง
ในทางโลกและทางธรรม ในการน้ีจึงไดจ้ดัสร้างสาธารณูปโภคตามจงัหวดัต่างๆ และไดท้ านุบ ารุง
ศาสนาควบคู่ไปดว้ย เช่น ในอีสานไดท้ าการบูรณะพระธาตุพนม จงัหวดันครพนม และพระธาตุเชิง
ชุม จงัหวดัสกลนคร นอกจากน้ียงัมีโครงการการจดัพิมพห์นงัสือวฒันธรรมทั้ง 71 จงัหวดั ท่ีอธิบาย
สภาพความเป็นอยู่ของกลุ่มชนในแต่ละจังหวดั ความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ และสถานท่ี
น่าสนใจ ซ่ึงเป็นการเช่ือมร้อยหน่วยจงัหวดัในแต่ละทอ้งถ่ินเขา้สู่ศูนยก์ลาง อยา่งไรก็ตามจอมพลป.
พิบูลสงครามไม่ประสบผลส าเร็จจากโครงการน้ีมากนกั รัฐบาลตอ้งประสบกบัปัญหาความขดัแยง้
ต่างๆจนขาดเสถียรภาพ โดยเฉพาะข่าวคราวความบาดหมางกบัพระมหากษตัริย ์ท าให้ขาดการ
สนบัสนุนจากประชาชน13   

เม่ือจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ท าการปฎิวติัข้ึนมามีอ านาจในปี พ.ศ.2501 การแสดงออกถึง
ยคุสมยัแห่งความรุ่งเรืองไดถู้กส่ือออกมาอยา่งเป็นรูปธรรม ผา่นความมัง่คัง่ทางวตัถุอนัเกิดจากการ
พฒันาประเทศ  นอกจากน้ีรัฐยงัไดร้ณรงคใ์นทุกรูปแบบท่ีท าใหเ้ห็นไดว้่า ประเทศไทยในยคุสมยัน้ี

                                                                                                                                               
กินขา้วไม่สุก เป็นการเปรียบถึงผูน้ ารัฐบาลมีใจมกัมากใคร่อยากไดท้รัพยสิ์นเงินทองอยูร่ ่ าไปจนอยูไ่ม่เป็น
สุข เหมือนกบัอาการปวดทอ้งท่ีเจบ็ปวดทรมาน, ปัญหาขอ้ท่ี 7 ถามวา่ขา้วเอ๋ยท าไมถึงไม่สุก? ขา้ววา่ไฟมนั
ไม่ลุก กินขา้วไม่สุกหมายถึง รัฐบาลกดข่ีขดูรีดภาษีจากราษฎร, ปัญหาขอ้ท่ี 8 ถามวา่ไฟเอ๋ยท าไมจึงไม่ลุก? 
ไฟวา่ฟืนมนัไม่สุก หมายถึงความวุน่วายทางการเมือง ท าใหป้ระชาชนเกิดความทุกขย์ากไม่มีโอกาสลืมตา
อา้ปาก เปรียบดัง่ไฟดวงนอ้ยท่ีมีแสงอยูริ่บหร่ี,ปัญหาขอ้ท่ี 9 ถามวา่ฟืนเอ๋ยท าไมจึงเปียก? ฟืนวา่ฝนมนัตก
มาก ความทะเยอทะยานมกัใหญ่ใฝ่สูงของผูน้ าท่ีมีอยูม่ากเปรียบดัง่ฟืนท่ีเปียกชุ่มไปดว้ยน ้า, ปัญหาขอ้ท่ี 10 
ถามวา่ฝนเอ๋ยท าไมจึงตกมาก? ฝนวา่กบเขียดมนัร้องนกั ฝนตกมากหมายถึง การขดูรีดภาษีจากราษฎรอยา่ง
หนกั, ปัญหาขอ้ท่ี 11 กบเขียดเอ๋ยท าไมจึงร้องนกั? กบเขียดวา่งูมนัไล่กินพวกขา้ หมายถึง เสียงร้อง
โหยหวนของชาวบา้นดว้ยความทุกขเ์วทนา เปรียบเสมือนเสียงกบเขียดร้องระงมอยูก่ลางทุกข,์ ปัญหาขอ้ท่ี 
12 งูเอ๋ยท าไมจึงไล่กินกบเขียด? งูวา่กบเขียดมนัเป็นอาหารของขา้ งูไล่กินกบเขียนเปรียบกบัรัฐบาลท่ีขดู
รีดเค่ียวเขญ็ประชาชน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน อ.กวีวงศ,์  “ปัญหาท านายโลก”ค ากลอนภาคอิสาณ 
(ขอนแก่น:โรงพิมพค์ลงันานาวิทยา, 2500) 

12 ถนอม มีช่ืน, จอมพลป.พิบูลสงครามกบังานฉลอง 25 พทุธศตวรรษ(วิทยานิพนธ์ศิลป
ศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2531),40-41 

13 เร่ืองเดียวกนั,110-111 
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ไดข้บัเคล่ือนไปสู่ความเจริญกา้วหน้าอย่างแทจ้ริง ดว้ยให้ความหมายผ่านค าว่า“พฒันา” “ปฎิวติั” 
หรือค าขวญัต่างๆ เช่น “น ้าไหล ไฟสวา่ง ทางสะดวก” “งานคือเงิน เงินคืองาน บนัดาลสุข” “ศึกษาดี 
มีเงินใช ้ไร้ราคา พาใหสุ้ขสมบูรณ์” เป็นตน้14 ดว้ยเหตุดงักล่าวท าใหค้  าว่า“พฒันา”เป็นท่ีกล่าวถึงกนั
อย่างแพร่หลาย15  ความคิดในเร่ืองยุคสมยัแห่งพฒันาการไดส่้งผลให้ความรู้สึกหวาดหวัน่ของคน
ในสงัคมท่ีมีต่อกลียคุในช่วงก่ึงพทุธกาลคลายตวัลง โดยเห็นวา่เป็นช่วงเวลาแห่งความเจริญกา้วหนา้
ท่ีควรปรับตวัให้ทนัตามกระแส ดงัจะเห็นจากหนงัสือท่ีพิมพแ์พร่หลายในช่วงทศวรรษ 2500 เช่น 
“หวัใจเศรษฐี( ค  ากลอนภาคอีสาน)”(2501)พิมพข้ึ์นเพื่อ“เป็นประโยชน์แก่ท่านผูห้วงัความกา้วหนา้
ในชีวิต”  หนงัสือ“กลอนล าส่งภาษานอก” (2501) เป็นกลอนภาษาจีน-องักฤษ-เขมร-ซ่วย(ส่วย)ท่ี
กล่าวกนัว่า“ทนัสมยัเรียบเรียงใหม่”  หนังสือ “กลอนล าสากลศาสนา” เป็นกลอนประวติัศาสนา 
พุทธ พรามณ์ คริสต ์อิสลาม ซ่ึง“ลว้นแลว้แต่เป็นกลอนท่ีทนัสมยัใหม่เอ่ียม”16  และโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่การปรากฏตวัของ“หนงัสือค าสอนสมยัพฒันาการ (ส านวนภาคอิสาณ)” พิมพใ์นปี พ.ศ.2505 ท่ีมี
จุดประสงค ์“...เพื่อน าเอาหลกัธรรมมะของพระพุทธศาสนามาเผยแพร่แก่ชาวพุทธทั้งหลาย เพื่อจะ
ไดถื้อเป็นหนทางส าหรับประกอบงานประจ าวนัต่อไป...” เน้ือหาหลกัของงานเขียนเร่ืองน้ีเป็นการ
ความหมายของการพฒันาว่า เป็นค าใหม่แต่เดิมเรียกว่า“วาน” หรือ“ลงแขก” ต่อจากนั้นไดก้ล่าว
ส่งเสริมใหค้นในสงัคมมีความขยนัหมัน่เพียรในการท างาน โดยยดึถือค าขวญัของรัฐวา่“งานคือเงิน” 
ซ่ึงการท างานนั้นเป็นดัง่“ตวัจกัร”ในการขบัเคล่ือน“ชาติ”ใหเ้จริญรุ่งเรือง นอกจากน้ียงักล่าวว่า สมยั
น้ีเป็นสมยั“สร้างชาติ”ให้ทุกคนช่วยกนัในงาน“พฒันาทอ้งถ่ิน” ไดแ้ก่ ตดัถนน ปรับปรุงหมู่บา้น 
อย่าเอาแต่คอยรัฐบาล แมก้ารปลูกบา้นตอ้งมีแบบผงัแบบแปลนให้ถูกอนามยั ให้มีส้วมหรือห้อง
อาบน ้ าท่ีมิดชิดจากท่ีชุมนุมชน17 จะเห็นไดว้่า งานเขียนเร่ืองน้ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัอุดมการณ์รัฐ 
แสดงถึงการรับรู้และเขา้ใจของคนอีสานท่ีมีต่อ“การพฒันา”ในระดบัหน่ึง 

                                                  
14 ภิญญูพนัธ์ุ พจนลาวลัย,์ “การผลิตความหมาย“พื้นท่ีประเทศไทย”ในยคุพฒันา (พ.ศ.2500-

2509,” 176-177 
15 ค าวา่“พฒันา”ปรากฏคร้ังแรกใน“หนงัสือชุดไทยพฒันา”ท่ีตีพิมพแ์ยกเป็นชุดๆในปลาย

ทศวรรษ 2490 ซ่ึงเป็นผลงานของส านกัวฒันธรรมทางจิตใจ สภาวฒันธรรมแห่งชาติ เม่ือเขา้สู่ทศวรรษ 
2500 ค  าวา่ “พฒันา” ไดเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย อา้งจาก ภิญญูพนัธุ์ พจนลาวลัย,์ เร่ืองเดียวกนั 

16 “ใบโฆษณา” อา้งถึงใน อ.กวีวงศ,์  ปัญหาท านายโลก(ค ากลอนภาคอิสาณ) 
17 เน้ือหาภายในทั้งหมดมีดงัน้ี เชิญชวนท าบุญ,ใหพ้รผูท้  าบุญ,งานคือเงิน,พฒันาการทอ้งถ่ิน,

การประหยดั,ความสะอาด,หนา้ท่ีมารดาบิดา,หนา้ท่ีของผวั,ผวัด่ืมสุรา,เมียเล่นไพ,่หนา้ท่ีของผวั,หนา้ท่ีของ
เมีย,ความเมาของคน,จงมาดูโลกน้ี,ความเป็นชาวพทุธ และวดักบับา้น ส.บรรณกิจ,หนงัสือค าสอนสมยั
พฒันาการ(ส านวนภาคอิสาณ) อา้งจาก ภิญญูพนัธ์ุ พจนลาวลัย,์ เร่ืองเดียวกนั,178 
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ความส าเร็จของการสถาปนาวาทกรรมการพฒันา ส่วนหน่ึงเกิดจากการท่ีรัฐบาลจอม
พลสฤษด์ิได้อา้งอิงความชอบธรรมทางอ านาจจากสถาบนักษตัริย ์ท าให้ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชน ซ่ึงในขณะเดียวกนัเป็นการเพิ่มพระบารมีของสถาบนัแห่งน้ีใหสู้งเด่นยิง่ข้ึน ภายหลงัจาก
เคยท่ีซบเซาในช่วงภายหลงัปี พ.ศ.2475 ดงันั้นรัฐบาลสฤษด์ิจึงไดส่้งเสริมความส าคญัของสถาบนั
กษตัริยใ์นสังคม โดยไดเ้ปล่ียน“วนัชาติ”ของคณะราษฎรท่ีเคยถือเอา“วนัปฎิวติั”วนัท่ี 24 มิถุนายน 
มาเป็นวนัท่ี 5 ธนัวาคมอนัเป็นวนัพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และในวนัเดียวกนัน้ี
ไดจ้ดัใหมี้พิธีถวายสตัยป์ฎิญาณ พร้อมกบัการเดินสวนสนามเฉลิมพระเกียรติของกองทพับกโดยได้
ให้เหตุผลของการเปล่ียน“วนัชาติ”ว่า “...คณะกรรมการไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของประวติัศาสตร์
ชาติไทยว่า ส่ิงส าคญัซ่ึงสามารถด ารงความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัไว ้ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก
ระหว่างบุคคลในชาติทุกสมยั คือสถาบนัพระมหากษตัริย.์..”18 ซ่ึงหมายถึง ความพยายามในการ
สถาปนาอุดมการณ์ของสถาบนักษตัริยใ์หก้ลบัมาเป็นศูนยร์วมทางจิตวิญญาณของคนใน“ชาติไทย”
อีกคร้ัง และแนวคิดน้ีไดถู้กส่งผา่นสู่คนในสังคม ผา่นทางโครงการในพระราชด าริ และการเสด็จ
พระราชด าเนินยงัทอ้งท่ีต่างจงัหวดั ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ถึงอ านาจท่ีมีอยู่จริงของสถาบนัน้ีในหมู่
ประชาชน ดงัจะเห็นไดจ้าก การบอกเล่าถึงพระบารมีโดยผกูโยงเขา้กบัเร่ืองราวเหนือธรรมชาติ เช่น 
ในระหว่างการเสด็จฯในงานไทยอาสาป้องกนัชาติท่ีจงัหวดัเลยในเดือนมกราคมปี พ.ศ.2517 เคร่ือง
กระจายเสียงท่ีก าลังถ่ายทอดสดอยู่เกิดไม่มีเสียง ทั้ งท่ีเคร่ืองส่งยงัท างานเป็นปกติ ท าให้นาย
ประพนัธ์ พลอยพุ่ม พิธีกรภายในงานถึงกบั “...ทรุดตวัคุกเข่าถวายบงัคม ขอพระองคท์รงพระเจริญ
ยิง่ยนืนานเทอญ...”19 “เร่ืองเล่า”น้ีสอดคลอ้งไดดี้กบัส านึกแบบต านานของชาวบา้น ความคิดชุดน้ีจึง
ไดผ้ลิตซ ้าผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์และค าบอกเล่าเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงแสดงใหถึ้งความส าเร็จสูงสุดของ
รัฐไทยสมยั“พฒันาการ”ในการสถาปนา“ความเป็นไทย”ท่ีมีแกนกลางอยูท่ี่สถาบนั“กษตัริย”์และบีบ
เบียดอุดมการณ์นอกรีตใหพ้น้ท่ีทาง พร้อมกนันั้นส่ิงท่ีรัฐไทยท าร่วมกนัไปดว้ยคือ การก าหนดสร้าง
ความส าคญัสถาบนัแห่งน้ีให้อยู่ในความทรงจ าร่วมกนัของสังคม โดยการน าความรู้กระแสหลกัท่ี
สืบทอดมาตั้งแต่สมยัสมบูรณาญาสิทธ์ิราชยม์าปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะแห่งยคุสมยั  

        
 
 

                                                  
18 สายชล สตัยานุรักษ,์ คึกฤทธ์ิกบัประดิษฐกรรม“ความเป็นไทย” เล่ม 2 ยคุจอมพลสฤษด์ิถึง

ทศวรรษ 2530 (กรุงเทพฯ:มติชน,2550), 108 
19 ประพนัธ์ พลอยพุม่, “ลุงเขียว น าเท่ียวเมืองเลย”,เอกสารอดัส าเนา,2547,24 
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1.2.2 การส่งผ่านองค์ความรู้ประวตัิศาสตร์ชาติกบัการศึกษาประวตัิศาสตร์ของคนอสีาน 
                      ความคิดในการสร้าง“มหาอาณาจักรไทย”อันกว้างใหญ่ไพศาลในระหว่าง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดส้ิ้นสุดลง พร้อมกบัการก าเนิด“ตวัตน”ของอดีตรัฐอาณานิคมในอินโดจีน
ของฝร่ังเศสท่ีเพิ่งไดรั้บอิสรภาพ ในช่วงทศวรรษ 2500แมข้อบเขตของรัฐไทยและเพื่อนบา้นเร่ิม
เขา้รูปเขา้รอยบา้งแลว้ แต่มีปฏิกิริยาท่ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก “ชาตินิยม”คลุม้คลัง่ในคร้ังนั้น เกิดข้ึน 
ณ ชายแดนกมัพูชาดา้นเขาพระวิหาร จงัหวดัศรีษะเกษ ซ่ึงทางไทยและกมัพูชาต่างอา้งสิทธิเหนือ
ดินแดน และจดัการตรึงก าลงัรักษาอธิปไตยของฝ่ายตนอยา่งแน่นหนา จนในท่ีสุดศาลโลกไดเ้ขา้มา
ไกล่เกล้ียตดัสินใหเ้ขาพระวิหารเป็นของกมัพชูา เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2505 ท าใหไ้ทยจ าตอ้ง
ถอนตวัออกจากดินแดนท่ีครอบครอง นบัตั้งแต่บดันั้นขอบเขตของ“ชาติไทย”จึงปรากฏ“ตวัตน”ท่ี
ชดัเจนแบบท่ีเห็นจนทุกวนัน้ี   

จากเหตุการณ์ดงักล่าว ส่งผลให้รัฐไทยเร่งท าการส ารวจโบราณวตัถุสถานแบบเขมรท่ี
พบภายในประเทศเพื่อศึกษาหารูปแบบเฉพาะตน โดยเร่ิมการส ารวจในภาคอีสานผ่าน “โครงการ
ส ารวจและขดุแต่งโบราณวตัถุ-สถานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2502” และ“โครงการส ารวจ
และขดุแต่งโบราณวตัถุในภาคตะวนัเฉียงเหนือ พ.ศ.2503-2504” ขอ้คน้พบจากการศึกษาเหล่าน้ีได้
กระตุน้ให้นกัประวติัศาสตร์หนักลบัมาสนใจในการเสาะแสวงหารากเหงา้ของอารยธรรมของกลุ่ม
ชนภายในประเทศ เพื่อน ามาเสริมสร้างประวติัศาสตร์ชาติไทยกระแสหลกัให้สมบูรณ์ 20 ดงัจะเห็น
ไดจ้ากผลงานของมานิต วลัลิโภดมท่ีเขียนข้ึนจากประสบการณ์ในการส ารวจทางโบราณคดีในนาม
ของกรมศิลปากร ควบคู่กบัการใชห้ลกัฐานประเภทต านาน นิทานพื้นเมืองประกอบกนั ท าให้ได้
ภาพการเคล่ือนไหวของกลุ่มบา้นเมืองต่างๆในดินแดนประเทศไทย เช่น งานเขียนเร่ือง“สุวรรณภูมิ
อยูท่ี่ไหน”(2521) ท่ีกล่าวถึง แว่นแควน้โบราณต่างๆในดินแดนประเทศไทย คือ แควน้สุวรรณโคม
ค าในลุ่มน ้ากก แควน้โยนกของไทเมาท่ีอพยพหนีการรุกรานของจีนมา แควน้นครชยัศรี แควน้ละโว้
หรือลวรัฐ หรือกมัโพชรัฐ แควน้อโยธยาก่อนการตั้งอาณาจกัรอยธุยา ทั้งสามแควน้น้ีอยูใ่นท่ีราบลุ่ม
แม่น ้าเจา้พระยา และต่อมาไดถู้กแควน้เสียมชวกะท่ีนครศรีธรรมราชท่ีเจริญข้ึนในราวพุทธศตวรรษ
ท่ี 7 เขา้สวมทบัรวมกนัเป็นอาณาจกัรในราวพุทธศตวรรษท่ี 15 โดยจีนเรียกว่า อาณาจกัรเสียนหลอ
ก๊ก  ซ่ึงเป็นตน้ธารของประวติัศาสตร์ไทย ขอ้เสนอถึงการด ารงอยูข่องกลุ่มบา้นเมืองโบราณเหล่าน้ี 
ไดน้ ามาสู่ขอ้สงสัยถึงสถานะการเป็นราชธานีแห่งแรกของสุโขทยัในแวดวงวิชาการในเวลาต่อมา 

                                                  
20 กรณรงค ์เกรียนรว,ี “อ านาจขององคค์วามรู้ในงานวาทกรรมประวติัศาสตร์ศิลปะและ

โบราณคดีเขมรในประเทศไทย”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2545),89 
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รวมถึงยงัช่วยจุดประเด็นการถกเถียงในเร่ืองถ่ินก าเนิดของคนไทยว่าอยูใ่นประเทศไทยดว้ย ดงัจะ
เห็นไดจ้ากนายแพทยสุ์ด แสงวิเชียรไดเ้สนอว่าคนไทยไดอ้ยู่ในประเทศน้ีมาแต่ยุคหินแลว้ โดยได้
อาศยัวิธีการตรวจสอบดา้นโบราณคดี ร่วมกบัการพิสูจน์ทางการแพทยผ์่านการตรวจสอบโครง
กระดูกมนุษย์21 

จะเห็นไดว้่า องคค์วามรู้เก่ียวกบัอารยธรรมโบราณไดผู้กโยงให้เขา้กบัพฒันาการของ
ประวติัศาสตร์ชาติท่ีเนน้ไปท่ีอาณาจกัรสามกรุงหลกั คือ สุโขทยั อยธุยา และรัตนโกสินทร์  ส่งผล
ใหอ้งคค์วามรู้เก่ียวกบัอาณาจกัรทั้งสามมีความชดัเจนข้ึน โดยเฉพาะ“กษตัริยภ์าพ”ท่ีโดดเด่นของแต่
ละราชธานี  เร่ิมจากพ่อขุนรามค าแหงเป็น “พ่อขุน”ผูส้ร้างความรุ่งเรืองให้กบัอาณาจกัรสุโขทยั 
ในขณะท่ีสมเด็จพระนเรศวรเป็นผูป้ระกาศความเกรียงไกรให้กบักรุงศรีอยุธยา และมีสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชเป็นผูท้รงชาญฉลาดในการด าเนินวิเทโศบายกับชาติตะวนัตก  ซ่ึงโครงเร่ือง
“ประวติัศาสตร์ราชวงศ์”เช่นน้ีสอดคลอ้งไดดี้กบัระบบโครงสร้างทางสังคมแบบรวมศูนยอ์  านาจ
ของรัฐไทยในสมยัพฒันา 

การท่ีกรอบคิดหลกัของรัฐคือ การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศภายใตร้ะบบทุน
นิยมเพื่อให้กา้วสู่ความเป็นสมยัใหม่ เป็นกรอบวาทกรรมท่ีให้อ  านาจแก่รัฐในการสร้างคุณค่า หรือ
แปลความหมายให้กับทุกส่ิงอย่างท่ีอยู่ในขอบเขตของรัฐเป็นทรัพยากรพื้นฐานในการพฒันา
ประเทศ22 ส่งผลให้ความรู้ทางประวติัศาสตร์ มรดกทางวฒันธรรม และผลผลิตท่ีเก่ียวเน่ืองกนัถูก
สร้างคุณค่าในสองประการคือ ประการแรก เป็นการส่งผ่านความรู้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาติให้กบั
คนในสงัคมส านึกถึง“ความเป็นพลเมือง” ซ่ึงเป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ประการท่ีสอง เป็นการ
ใชค้วามรู้ในรูปสินคา้ทางศิลปวฒันธรรม(Cultural produces) จ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีมาเท่ียวชมใน
รูปแบบอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การส่งผา่นองคค์วามรู้ประวติัศาสตร์ของชาติผา่นวาทกรรมการ
พฒันาน้ี เป็นความพยายามของรัฐไทยสถาปนาความทรงจ าร่วมกนัของคนภายในขอบเขตรัฐให้
เกิดข้ึนอยา่งมัน่คง ดว้ยการชกัน าคนทุกกลุ่มให้เขา้สู่วิถีเศรษฐกิจท่ีก าหนดโดยรัฐ และการเขา้ไป
จดัการจดัการมรดกความทรงจ าท่ีอยูภ่ายในชุมชน23 

 ในพื้นท่ีภาคอีสาน รัฐไทยได้จัดตั้ งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ การก าหนดเขต
โบราณสถาน และอุทยานประวติัศาสตร์ตามจงัหวดัต่างๆ พร้อมทั้งรณรงคใ์ห้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

                                                  
21 ยพุา ชุมจนัทร์, “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย พ.ศ.2475-พ.ศ.2516”, 94  
22 ไชยรัตน ์เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพฒันา(กรุงเทพฯ:วิภาษา,2542) , 35 
23 กรณรงค ์เกรียนรว,ี “อ านาจขององคค์วามรู้ในงานวาทกรรมประวติัศาสตร์ศิลปะและ

โบราณคดีเขมรในประเทศไทย”,123 
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เช่น ในช่วงระหว่าง พ.ศ.2510-2520 ไดมี้การขุดบูรณะขุดแต่งปราสาทหินพิมาย จ.นครราชสีมา 
และปราสาทหินพนมรุ่ง จ.บุ รีรัมย์เพื่อเตรียมประกาศเป็นอุทยานประวัติศาสตร์  จัดตั้ ง
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติบา้นเชียงในปี พ.ศ.2518 พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพิมายในปี พ.ศ.2518 
และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปี พ.ศ.2515 ไดจ้ดัตั้งพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติจงัหวดัขอนแก่นข้ึน เพื่อให้
เป็นท่ีรวบรวมสงวนรักษาและจดัแสดงศิลปวตัถุ โบราณวตัถุท่ีพบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
นอกจากน้ียงัไดน้ าเอาศิลปวตัถุจากท่ีอ่ืนมาจดัแสดงดว้ย เช่น พระพุทธรูปปางมารวิชยั สมยัสุโขทยั 
พระพุทธปางประธานอภัยทรงเคร่ือง สมัยอยุธยาตอนปลาย ซ่ึงวัตถุทั้ งสองช้ินน้ีน ามาจาก
พิพิธภณัฑ์ฯพระนคร “...เพื่อจะไดจ้ดัแสดง ช่วยให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองประวติัศาสตร์ 
และวัฒนธรรมในดินแดนประเทศไทยทุกสมัย และได้คัดเลือกประติมากรรมฝีมือช่างภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีเป็นศิลปลานช้างมาจดัแสดงไวม้ากเป็นพิเศษเพื่อเน้นศิลปะทอ้งถ่ินภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือดว้ย...”24 จะเห็นไดว้่ารัฐไทยไดพ้ยายามก าหนดตวัตนของ“ภาคอีสาน”เขา้มา
รวมไวใ้นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาติผา่น“เร่ืองเล่า”ในพิพิธภณัฑ ์ 

นอกจากน้ีรัฐยงัได้ท าการส่งเสริมงานประเพณีในทอ้งถ่ิน พร้อมทั้ งผลกัดันให้เป็น
กิจกรรมการท่องเท่ียว โดยไดก้ าหนดแผนข้ึนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ไดม้าตรฐานตามหลกัสากล 
ดงันั้นจะเห็นไดจ้าก งานแสดงชา้งของจงัหวดัสุรินทร์ ท่ีถูกไดจ้ดัให้มีข้ึนคร้ังแรกในปี พ.ศ.2503 
เน่ืองในงานฉลองเปิดท่ีว่าการอ าเภอหลงัใหม่ ซ่ึงในงานน้ีทางอสท.ไดเ้ขา้ร่วมสังเกตการณ์ และได้
ท าบนัทึกเสนอรายงานต่อกระทรวงมหาดไทยวา่  

 
                   ...จงัหวดัสุรินทร์มีชา้งอยูม่าก เพราะชาวพื้นเมืองท่ีเรียกวา่“ส่วย”มีอาชีพจบัชา้งมาฝึกให ้
             เช่ืองหดัใหท้ างาน พน้ฤดูท างานจะฝึกหดัใหแ้สดงอะไรกไ็ดทุ้กบา้นนิยมเล้ียงชา้ง บา้น หน่ึงๆ 
             หลายเชือก ถา้หากสามารถน าชา้งมารวมกนัเป็นจ านวนมากๆจดัใหช้า้งสามารถ แสดงความ 
              สามารถ ต่างๆคงจะเป็นงานยิง่ใหญ่ ไม่เคยปรากฏในท่ีแห่งใดในโลก25  
 
                      ดงันั้นในปีต่อมาพ.ศ.2504 ทางจงัหวดัสุรินทร์จึงไดร่้วมกบัอสท.วางแผนและก าหนด
รูปแบบงานโดยไดป้ระชาสมัพนัธ์แพร่ภาพทางโทรทศัน์และหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงไดรั้บความสนใจจาก
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศอยา่งมาก งานชา้งเมืองสุรินทร์ถูกจดัอยา่งยิง่ใหญ่ จนเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่

                                                  
24จิรา จงกล, น าชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น (กรุงเทพฯ:กรมศิลปากร,2515), 2 
25 รายงายของอสท.เสนอต่อกระทรวงมหาดไทย อา้งถึงใน อษัฎางค ์ชมดี(บรรณาธิการ), ร้อย

เร่ือง เมืองสุรินทร์(มาลยั2) (สุรินทร์:ส านกัหนงัสือสุรินทร์สโมสร,2552) , 22 
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โลก26 เช่นเดียวกบัในจงัหวดัอ่ืนท่ีรัฐไดเ้ขา้ไปผลกัดนังานประเพณี สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
หรือสถานท่ีทางธรรมชาติท่ีสวยงามให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวประจ าจังหวดั  ซ่ึงเป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ของแต่ละจงัหวดั และเผยแพร่ในพื้นท่ีสาธารณะดว้ยการ“โปรโมต”ผา่นส่ิงพิมพแ์ละส่ือ
สมยัใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิตยสารอสท.ท่ีมีพลงัสร้างการรับรู้ถึงความโดดเด่นงดงามตามอตั
ลกัษณ์ของแต่ละจงัหวดัใหก้บัสงัคมอยา่งกวา้งกวา้ง27  ท าใหทุ้กคนทราบไดว้่า“งานแห่เทียนพรรษา
เมืองอุบล” “งานเจา้พ่อพระยาแลเมืองชยัภูมิ” หรือ“ศรีษะเกษแดนปราสาทขอม”  และคนทอ้งถ่ิน
ต่างยอมรับภาพลกัษณ์เหล่าน้ีดว้ยเช่นกนั 

การให้ความหมายของรัฐต่อมรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน ท่ีอิงอยู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจ-การเมืองดงักล่าว กระตุน้ให้ปัญญาชนอีสานรวบรวม เรียบเรียงประวติัความเป็นมาของ
โบราณวตัถุ- สถาน ประเพณีพิธีกรรมท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน โดยช้ีชวนให้เห็นถึงความส าคญัท่ีมีต่อ
ประวติัศาสตร์“ชาติ” หรือเป็นส่วนหน่ึงของเอกลกัษณ์“ความเป็นไทย”ท่ีควรจะไดรั้บการส่งเสริม
ผลกัดนัในการพฒันา กิจกรรมการเขียน“ความรู้”แบบน้ีไดรั้บการส่งเสริมจากหน่วยงานราชการ 
ชมรม หรือสมาคมต่างๆเป็นอย่างดี โดยไดจ้ดัท าวารสาร นิตยสารรายเดือนประจ าจงัหวดั หรือ
หนังสือท่ีระลึกเน่ืองในวาระส าคญั แลว้เปิดโอกาสให้คนทัว่ไปได้เขียนบทความน าเสนอ ซ่ึง
นอกจากจะมีเน้ือหาสาระทางประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมทอ้งถ่ินแลว้ ยงัประกอบดว้ยนโยบาย
ของรัฐ นโยบายของจงัหวดั ตลอดจนถึงผลงานของส่วนราชการในจงัหวดั ประมวลข่าวรอบเดือน
ทั้งใน และนอกประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์ชายแดน รวมถึงเหตุการณ์ส าคญัของจงัหวดัอย่าง
การประกอบพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และพระบรมวงศ ์ จุดประสงคข์อง
การน าเสนอเร่ืองเหล่าน้ีปรากฏใน หนังสือ “ดงอู่ผึ้ ง”(2512)หนังสือท่ีระลึกประจ าปีของจงัหวดั
อุบลราชธานี ความว่า “...เจตจ านงของเราก็เพื่อ เสนอสารความรู้ แนวความคิด ความหรรษา อนัจะ
น ามาซ่ึงความจรรโลงใจ ใหช่้วยกนัติ ช่วยกนัต่อ ลงมือสร้างสรรค‘์อุบลราชธานี’ของเราสมนาม‘ดง
อู่ผึ้ง’ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แทนแดนก าเนิดของอุบลราชธานี...”28 ในส่วนของจงัหวดัร้อยเอด็ไดบ้อกถึง
จุดประสงคข์องการจดัท าหนงัสือ“พลาญชยั”(2516) อนุสรณ์งานปีใหม่ และกาชาดจงัหวดั เพื่อ
ตอ้งการน าเสนอว่า“...จงัหวดัร้อยเอด็ แมเ้ป็นจงัหวดัท่ีไม่ใหญ่โตนกั แต่ก็นกัเป็นจงัหวดัท่ีเก่าแก่ มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนโบราณวตัถุท่ีน่ารู้น่าสนใจอยูอ่ยา่งมากมาย โดยเฉพาะในปัจจุบนั 

                                                  
26 เร่ืองเดียวกนั ,25-26 
27 ภิญญูพนัธ์ุ พจนลาวลัย,์ “การผลิตความหมาย“พื้นท่ีประเทศไทย”ในยคุพฒันา (พ.ศ.2500-

2509)”, 166 
28 จงัหวดัอุบลราชธานี, ดงอู่ผึ้ง (กรุงเทพฯ:โรงพิมพว์ฒันาพานิช,2512),ถอ้ยแถลง 
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ร้อยเอ็ดก าลงัด าเนินกิจกรรมหลายอย่างท่ีเป็นการส่งเสริมความเจริญของบา้นเมืองซ่ึงน่าจะศึกษา
อยา่งยิง่...”29 นอกจากนั้นยงัมีหนงัสือ “บุรีรัมยส์ัมพนัธ์”(2507) “วารสารร้อยเอด็”(รายเดือน)(2507) 
“เมืองสุรินทร์”(2500) “ชุมนุมชาวภูไท”(2507) หรือแมก้ระทัง่“ความเป็นมาของไทย-ลาว”(2509) 
และ“เมืองลาวพี่นอ้งฝ่ังซา้ยแม่น ้ าโขง”(2509)ของอุทยั เทพสิทธาก็ไดน้ าเสนอถึง สัมพนัธภาพของ
ผูค้นสองฝ่ังโขง เรียกร้องใหมี้การพฒันาเศรษฐกิจ และการเมืองร่วมกนั30  

อย่างไรก็ตามภายใตว้าทกรรมการพฒันาท่ีรัฐไทยได้ผูกขาดอ านาจอย่างแน่นหนา 
ความรู้ของทอ้งถ่ินท่ีถูกเขียนข้ึน ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัความรู้กระแสหลกัตามมาตรฐานของรัฐ
จึงจะไดรั้บการยอมรับ โดยถูกนบัรวมเป็นส่วนหน่ึงขององคค์วามรู้แห่งชาติ และเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาชาติบา้นเมือง  ดงันั้นจะเห็นไดว้่า งานเขียนเร่ือง“สองฝ่ังโขง”หรือท่ีรู้กนัดีในนามของ
“ประวติัศาสตร์อีสาน”ของเติม วิพาคยพ์จนกิจ  งานเขียนประวติัศาสตร์อีสานท่ีได้ช่ือว่าเป็นฉบบั
สมบูรณ์ช้ินแรก ซ่ึงมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัความรู้กระแสหลกั เน่ืองจากใช้ขอ้มูลในการเขียนชุด
เดียวกนักบั“พงศาวดารหัวอีสาน”ของหม่อมอมรวงศว์ิจิตร จึงไดรั้บการส่งเสริมจากทางราชการให้
ตีพิมพเ์ม่ือปีพ.ศ.2499 โดยนายตรี อมาตยกุล หัวหนา้กองวรรรคดีและประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร
ในขณะนั้น เห็นว่า “...ท าประโยชน์ให้แก่งานคน้ควา้ของกรมศิลปากรมาก และเป็นประโยชน์แก่
ผม ในการท่ีจะเขียนเร่ืองน าเท่ียวจงัหวดัต่างๆในภาคอีสานต่อไปดว้ย เม่ือถึงคราวเขียนน าเท่ียวทาง
ภาคน้ีผมหวงัว่าจะไดรั้บความร่วมมือช่วยเหลือจากคุณบา้งเป็นแน่...”31  ในส่วนขา้หลวงประจ า
จงัหวดัเลยไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบังานเขียนเร่ืองน้ีว่า “...เร่ืองน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อนกัปกครองมาก 
เพราะจะได้ทราบเร่ืองการปกครองแต่อดีต เป็นการเปรียบเทียบกับปัจจุบัน...”32 จะเห็นได้ว่า
“ความรู้”ในงานเขียนเร่ืองน้ีสอดคลอ้งแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจ-การเมืองของชาติ จึงไดรั้บการ
สนับสนุนให้ตีพิมพ์อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน แม้ในจัดพิมพ์คร้ังต่อๆมามีวาระท่ีต่างกัน
(2513,2530,2533) แต่ในบริบทแห่งการรวมศูนยอ์  านาจอยา่งเด็ดขาดของรัฐสมยัใหม่ ความคาดหวงั
ของสงัคมท่ีมีต่อ“ความรู้”ชุดน้ีคงไม่ต่างกนัเท่าใดนกั 

                                                  
29 จงัหวดัร้อยเอด็, พลาญชยั (มปท.,2516.อนุสรณ์เน่ืองในงานปีใหม่และกาชาดจงัหวดั

ร้อยเอด็,2516) ; ผูจ้ดัการท าแถลง 
30 อุทยั เทพสิทธา, ความเป็นมาของไทย-ลาว(กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพเ์ปรมชยั,2509); อุทยั เทพ

สิทธา, “เมืองลาว พี่นอ้งฝ่ังซา้ยแม่น ้าโขง”(กรุงเทพฯ:สหสยาม,2511) 
31 จดหมายจากนายตรี อมาตยกลุ ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ.2498 อา้งถึงใน เติม สิงหษัฐิต, ฝ่ัง

ขวาแม่น ้าโขง (กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพค์ลงัวิทยา, 2499) ,5 
32 จดหมายจากขา้หลวงประจ าจงัหวดัเลย ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2492 อา้งถึงใน เร่ือง

เดียวกนั,12 
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                      จากขา้งตน้จะเห็นไดว้่า นบัตั้งแต่เร่ิมตน้เขา้สู่ยคุสมยัแห่งการพฒันาในช่วงทศวรรษ 
2500 เป็นตน้มา สถาบนักษตัริยไ์ดก้ลบัเขา้มามีบทบาทในสังคม และเป็นแกนหลกัของ“ชาติไทย”
อีกคร้ัง องคค์วามรู้ใน“ความเป็นไทย”ทั้งทางประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมท่ีถูกสร้างมาตั้งแต่ใน
สมยัสมบูรณาญาสิทธิราชยจึ์งไดรั้บการสานต่อ และถูกสถาปนาอยา่งมัน่คงบนความทรงจ าของคน
ในสงัคม ผา่นการจดัการมรดกทางวฒันธรรม ในรูปแบบพิพิธภณัฑ ์อุทยานประวติัศาสตร์ หรือการ
ส่งเสริมประเพณีในทอ้งถ่ิน โดยมีเป้าประสงคเ์พื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและการเมือง ปัจจยั
เหล่าน้ีไดก้ระตุน้ให้คนอีสานบนัทึกประวติัศาสตร์บอกเล่าถึงความส าคญัของทอ้งถ่ินท่ีมีต่อ“ชาติ”
เพื่อใหไ้ดรั้บความเอาใจใส่ในการพฒันายิง่ข้ึน 
 
1.3 บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มต่ีอการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของคนอสีาน    

ภายหลงัจากการประกาศใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1(พ.ศ.
2504-2509) รัฐบาลได้ให้ความส าคญักับการจัดการศึกษามากข้ึน โดยได้มีการปรับปรุงขยาย
โรงเรียนมธัยมปลาย สายอาชีพแขนงต่างๆทั้งในโรงเรียนเกษตรกรรม วิทยาลยัเทคนิค ท่ีส าคญัคือ
ใน ช่วง เ วลา น้ี ได้ มี ก ารจัดตั้ งสถาบัน อุดม ศึกษา ข้ึนในภาค อีสาน  เ ร่ิ มจากการจัดตั้ ง
มหาวิทยาลยัขอนแก่นในปี พ.ศ.2506 จดัตั้งวิทยาลยัวิชาการศึกษา มหาสารคามในปี พ.ศ.2511 ซ่ึง
ต่อมาวิวฒันาการเป็นมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคามในปี พ.ศ.2517 และทา้ยท่ีสุดเป็น
มหาวิทยาลยัมหาสารคามในปี พ.ศ.2537 นอกจากน้ียงัไดจ้ดัตั้งวิทยาลยัครูในจงัหวดัอุบลราชธานี 
อุดรธานี นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย ์สกลนคร และจงัหวดัเลย สถาบนัการศึกษาเหล่าน้ีมีส่วน
อย่างยิ่งในศึกษาเร่ืองของทอ้งถ่ิน โดยเร่ิมตน้ข้ึนในช่วงตน้ทศวรรษ 2510 และปรากฏเด่นชดัข้ึน
ในช่วงทศวรรษ 2520 อนัเป็นผลมาจากนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของรัฐบาลภายหลงัปี พ.ศ.2516 
เป็นตน้มา ท่ีส่งเสริมและกระจายอ านาจให้กบัทอ้งถ่ินไดเ้รียนรู้เร่ืองราวของตนเองมากข้ึน ซ่ึงเป็น
ผลมาจากการขยายตวัของแนวคิดประชาธิปไตย ภายหลงัเหตุการณ์การเคล่ือนไหวของมวลชน
ในช่วงระหว่าง 14 ตุลาคม 2516 ถึง 6 ตุลาคม 2519  ปัจจยัเหล่าน้ีมีส่วนก าหนดทิศทางการท างาน
ของสถาบนัอุดมศึกษาให้สนใจศึกษาศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินยิ่งข้ึน และส่งผลกระตุน้ให้ปราชญ์
พื้นบา้นไดเ้ขา้มามีบทบาทในการเคล่ือนไหวทางดา้นวฒันธรรม รวมถึงการบนัทึกประวติัศาสตร์
ดว้ยเช่นกนั จากความส าคญัดงักล่าวในประเดน็น้ีจึงตอ้งการศึกษาบทบาทของสถาบนัอุดมศึกษาใน
ภูมิภาคกบัการศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นคือ ประเดน็แรก กล่าวถึง
การจดัการศึกษาประวติัศาสตร์สมยัใหม่ท่ีกระตุน้ให้คนอีสานสนใจในการศึกษาประวติัศาสตร์  
และประเดน็ท่ีสอง เป็นบทบาทในการส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเอ้ือใหป้ราชญพ์ื้นเมืองไดเ้ขา้มา
มีส่วนร่วม  
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          1.3.1การจัดการศึกษาวิชาประวตัิศาสตร์สมัยใหม่     
ในอดีตคนอีสานมีโอกาสไดเ้รียนวิชาประวติัศาสตร์ขั้นสูงจากการเขา้มาเรียนต่อใน

กรุงเทพฯ ทั้งท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร และ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  เม่ือมาถึงทศวรรษ 2500 มีการจดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษาภายในภาค
อีสาน ท าให้มีการจัดการเรียนสอนวิชาประวติัศาสตร์ข้ึนอย่างเป็นทางการ โดยท่ีวิทยาลัยครู
มหาสารคามไดบ้รรจุรายวิชาประวติัศาสตร์เขา้ไวใ้นหลกัสูตรปกศ.สูง สาขาสังคมศึกษา และไดเ้ปิด
สอนเป็นวิชาเอกในระดบัปริญญาตรี เม่ือปีพ.ศ.252633 ในส่วนของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ค่อนข้างมีแบบแผนชัดเจน และมี
ความกา้วหนา้สืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั โดยเร่ิมเปิดสอนระดบัปริญญาตรีการศึกษาบณัฑิต สาขา
วิชาเอกประวติัศาสตร์ เม่ือปี พ.ศ.2516 ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีร่างโดยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตรท่ีใหว้ิทยาเขตต่างๆน าไปจดัการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลยัของตน ในหลกัสูตร
มีวิชาเอกบงัคบัท่ีนิสิตตอ้งเรียนคือ วิชาประวติัศาสตร์ไทย1 ประวติัศาสตร์ไทย 2  โดยวิชา
ประวติัศาสตร์ไทย 1 มีเป้าหมายเพื่อ “...ศึกษาประวติัศาสตร์ของชนชาติไทย ตั้ งแต่แรกเร่ิมมี
หลักฐานมาจนถึงสมัยตั้ งอาณาจักรสุโขทัย ลานนาไทย จนส้ินสมัยอยุธยา ในด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง การต่างประเทศ ปรัชญาฯลฯ โดยอาศยัหลกัฐานการคน้ควา้ใหม่ๆ...”34จะ
เห็นไดว้่าเนน้การศึกษาความรู้ประวติัศาสตร์ไทยกระแสหลกันั้นเอง พร้อมกนันั้นไดจ้ดัสอนวิชา
ประวติัศาสตร์ของต่างประเทศดว้ย สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในยุคทนัสมยั โดยไดจ้ดัสอนวิชา
ประวติัศาสตร์เอเชียอาคเนย ์ ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออก  ประวติัศาสตร์อารยธรรมตะวนัตก 
ยโุรปคริสตศ์ตวรรษท่ี 15-18 และยโุรปคริสตศ์ตวรรษท่ี 19-2035   

ในส่วนวิชาเลือกไดมี้การเปิดวิชาประวติัศาสตร์นิพนธ์ โดยเนน้ฝึกวิธีการคน้ควา้ และ
เขียนงานทางประวติัศาสตร์ จากหลกัฐานประเภทต่างๆ นับว่าเป็นสอนวิธีการทางประวติัศาสตร์
คร้ังแรกในภาคอีสาน และน่าจะส่งผลต่อการแพร่หลายของงานเขียนสมยัใหม่ในยุคน้ีดว้ย ท่ี
น่าสนใจคือ ในช่วงน้ีไดเ้ปิดสอนวิชาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินเป็นแห่งแรกของประเทศ โดยมีผศ.ดร.
                                                  

33 สมัภาษณ์ รศ.ธีรชยั บุญมาธรรม, คณะมนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฎั
มหาสารคาม,20 ธนัวาคม พ.ศ.2551 

34 “ค าอธิบายรายวิชาของภาคประวติัศาสตร์” อา้งจาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม, คู่มือและหลกัสูตรการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2527, ,(มหาสารคาม:มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ มหาสารคาม,2527), 2 

35 “หลกัสูตร กศบ. ประวติัศาสตร์” อา้งถึงใน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 
คู่มือนิสิต 2523,(มหาสารคาม:มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม,2533),87. 
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ไพฑูรย ์ มีกุศลเป็นผูบุ้กเบิก ซ่ึงในตอนแรกอาจารยไ์พฑูรยต์ั้งใจเปิดสอนรายวิชา“ประวติัศาสตร์
ทอ้งถ่ินอีสาน”โดยตรง แต่ทางวิทยาเขตส่วนกลางท่ีประสานมิตรเห็นว่า ควรจดัให้มีเน้ือหา
ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพื่อใหผู้เ้รียนไดรู้้ประวติัศาสตร์ของภาคอ่ืนไปดว้ยพร้อมกนั36เหตุผลในขอ้น้ี
สะทอ้นวิธีคิดของส่วนกลางในการสร้างส านึกของคนอีสานให้มีร่วมกบัคนภูมิภาคอ่ืน เพราะหาก
จดัให้มีการศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจง อาจน ามาสู่ก่อตวัของส านึกทอ้งถ่ินท่ีแปลกแยกไปจากรัฐไทยก็
เป็นได ้อยา่งไรก็ตามเม่ือวิชาน้ีไดเ้ปิดท าการสอนไดรั้บการตอบรับจากนิสิตเป็นอยา่งดี มีผูเ้ขา้เรียน
เป็นจ านวนมาก   

ในส่วนแบบเรียนไดย้ึดเอาผลงานอาจารยไ์พฑูรยเ์ร่ือง“การปฎิรูปการปกครองมณฑล
อีสาน พ.ศ.2436-2453” (2517) งานเขียนเร่ืองน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการจดัการปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาลของภาคอีสานในสมยัรัชกาลท่ี 5 37 ซ่ึงไดส่้งผลใหค้วามสนใจของนิสิตมุ่งไปท่ีประเด็นน้ี
เช่นเดียวกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากการท ารายการการคน้ควา้ ท่ีมกัมีผูท้  าเร่ืองประวติัศาสตร์เมืองในสมยั
ตน้รัตนโกสินทร์ ถึงสมยัรัชกาลท่ี 5 ทั้งเร่ืองการตั้งเมือง เร่ืองราวของเจา้เมืองหรือผูน้ า การเก็บส่วย
อาการ การเกณฑ์พล สักเลก เป็นต้น 38ในปี พ.ศ.2523 เปิดหลักสูตรปริญญาโท การศึกษา
มหาบณัฑิต สาขาวิชาเอกการสอนสังคมศึกษา และในปี พ.ศ.2526 เปิดหลกัสูตรศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาไทยคดีศึกษา ซ่ึงหลกัสูตรทั้งสองน้ีก าหนดใหเ้รียนวิชาทางดา้นประวติัศาสตร์ดว้ย แต่
ในการจดัการเรียนการสอนไม่ต่างจากท่ีเคยเป็นมามากนกั เน้ือหาสาระของประวติัศาสตร์เมืองใน
ทอ้งถ่ินยงัคงไดรั้บการเนน้ย  ้าเร่ือยมา ดงันั้นจะเห็นไดว้่า การจดัการศึกษาประวติัศาสตร์แผนใหม่
ของสถาบนัอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคมีส่วนอย่างมากต่อการกระตุน้ให้คนอีสานสนใจ และเขียน
ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินใหอ้ยูก่รอบโครงเร่ืองประวติัศาสตร์แห่งชาติตามท่ีถูกก าหนดเอาไว ้
      1.3.2 การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
       ในช่วงตั้ งแต่ทศวรรษ 2510 ได้มีการจัดตั้ งหน่วยงานด้านวฒันธรรมทอ้งถ่ินข้ึนใน
สถาบนั อุดมศึกษาในภาคอีสาน เร่ิมจาก“สถาบนัวิจยัศิลปและวฒันธรรมอีสาน” มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ มหาสารคาม จัดตั้ งในปีพ.ศ.2513 เพื่อเป็นแหล่งวิจัยให้บริการวิชาการ และท านุ

                                                  
36สมัภาษณ์ ผศ.เกียรติศกัด์ิ วงศมุ์กดา, คณะมนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

มหาสารคาม, 20 ธนัวาคม พ.ศ.2551. 
37 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ไพฑูรย ์มีกศุล, การปฎิรูปการปกครองมณฑลอีสาน พ.ศ.2436-

2453 (กรุงเทพฯ:กรมการฝึกหดัครู,2517). 
38 สมัภาษณ์ ผศ.เกียรติศกัด์ิ วงศมุ์กดา, คณะมนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

มหาสารคาม, 20 ธนัวาคม พ.ศ.2551. 
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ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และในปี พ.ศ.2522 ท่ีมหาวิทยาลยัแห่งน้ียงัไดจ้ดัตั้ง“ศูนยเ์อกสารอีสาน” 
หรือ“ศูนยส์ารสนเทศเอกสารสิรินธร”ในเวลาต่อมา เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและบริการขอ้มูล
เก่ียวกับเอกสารอีสาน ทั้ งเอกสารใบลาน ศิลาจารึก เอกสารจดหมายเหตุ รวมถึงผลงานการ
ศึกษาวิจยัต่างๆในพื้นท่ีอีสาน นอกจากน้ีตามวิทยาลยัครูยงัไดจ้ดัท าโครงการศึกษาศิลปวฒันธรรม
ในปี พ.ศ.2519 โดยไดจ้ดัใหมี้การอภิปรายสัมมนาทางดา้นวฒันธรรม และจดันิทรรศชุด“มรดกทาง
วฒันธรรม”เพื่อเผยแพร่แก่คนทัว่ไป โดยเร่ิมจดัท่ีวิทยาลยัครูมหาสารคามเป็นแห่งแรกของประเทศ 
ซ่ึงต่อมาโครงการน้ีไดมี้พฒันาการเป็น“ศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดั” 

การปฏิบติังานของหน่วยงานเหล่าน้ีไดท้  างานร่วมกบัชุมชนเป็นหลกั โดยหน่วยงานแต่
ละแห่งมีปราชญช์าวบา้นเป็นก าลงัส าคญัประจ าอยู ่เช่น ท่ีศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดัเลยมีนายสาร สาระ
ทศันานนท ์และนายประพนัธ์ พลอยพุ่ม  ศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดัอุบลมีนายบ าเพญ็ ณ อุบล และนาย
ปรีชา พิณทอง ท่ีจงัหวดัมหาสารคามมีพระอาริยานุวตัร เขมจารี  ท่ีจงัหวดันครพนมและมุกดาหารมี
นายสุรจิตต ์จนัทรสาขา บุคคลเหล่าน้ีต่างเป็นแม่แรงหลกัในการเคล่ือนไหวงานทางดา้นวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน โดยเป็นไปภายใตค้วามคิดท่ีว่า วฒันธรรมทอ้งถ่ินเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมแห่งชาติ มี
ความหมายต่อการด ารงอยูข่องชาติ และเป็นเคร่ืองมือในการสร้างชาติใหเ้จริญรุ่งเรือง ดงัปรากฏใน
ค ากล่าวของนายสาร สาระทศันานนัท ์ความวา่  
                    ...จารีตประเพณีของประชาชนในประเทศต่างๆนั้น นบัเป็นวฒันธรรมอยา่งหน่ึง ชาติ 
          ใดเป็นชาติเก่าแก่ ยอ่มมีจารีตประเพณีของตนเอง ดงัเช่น คนไทยในภาคอีสานและภาคอ่ืนๆ 
          เป็นตน้ ซ่ึงวฒันธรรมน้ีนอกจากก่อใหเ้กิดเอกลกัษณ์และแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองหรือเป็น 
          เคร่ืองหมายแห่งความเก่าแก่ของชาติไทยแลว้ยงัเป็นเคร่ืองช่วยใหช้นในชาติมีความรู้สึกรัก 
          ใคร่กลมเกลียวเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ความภูมิใจในความเป็นชาติท่ีเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลา 
           ชา้นานและคงจะเป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะมีส่วนช่วยใหช้าติของเราด ารงความเป็นชาติอยูต่ลอดไป39 
  

การประสานความร่วมมือกนัระหว่างสถาบนัการศึกษากบัองคก์รชุมชน ท าให้งานดา้น
การส่งเสริมวฒันธรรมท้องถ่ินประสบผลส าเร็จอย่างสูง ทั้ งในด้านการสงวนดูแลรักษา โดย
หน่วยงานต่างๆไดร้วบรวมศิลปวตัถุจ าพวก ผา้ลายขิด ผา้ไหมมดัหม่ี งานเคร่ืองจกัสานไม ้งาน
เคร่ืองป้ันดินเผา และโบราณวตัถุต่างๆ มาเก็บรักษาไวอ้ยา่งเป็นระบบ และในบางแห่งไดจ้ดัแสดง
เป็นพิพิธภณัฑ์เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณะชนร่วมดว้ย นอกจากน้ีการสร้างสรรคง์านวิชาการยงัเป็น

                                                  
39 สาร สาระทศันานนัท ์อา้งถึงใน สุดาพร พินิจมนตรี, “วิธีคิดและบทบาทการสืบสาน

วฒันธรรมของปราชญท์อ้งถ่ิน: กรณีศึกษา นายสาร สาระทศันานนท”์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาไทยศึกษาเพื่อการพฒันา สถาบนัราชภฎัเลย, 2545),76 
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ภารกิจท่ีมีความส าคญัประการหน่ึง ส่วนใหญ่เนน้ไปท่ีการสร้างองคค์วามรู้ทางประวติัศาสตร์จาก
การปริวรรตคมัภีร์ใบลาน และการศึกษาต านานนิทานพื้นบา้นเป็นหลกั เช่น ผลงานของจารุวรรณ 
ธรรมวตัรจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ท าการศึกษาเร่ือง “รายงานตามโครงการ
ปริวรรตวรรณกรรมอีสานจากหนังสือผูก ศึกษาอีสาน จากวรรณกรรมค าสอน”(2528) “แลลอด
พงศาวดารลาว”(2530)40 และผลงานของนายสาร สาระทศันานันท์ท่ีท าในนามวิทยาลยัครูเลย 
ในช่วงระหว่างทศวรรษ 2520-2530 เช่น  “ต านานเจา้แม่โพสพ” “ต านานพญาอินทร์โปรดโลก” 
“ธรรมดาสอนโลก” เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัไดมี้การจดักิจกรรมสัมมนาทางวิชาการกนัอย่างแพร่หลาย ซ่ึงนอกจาก
นกัวิชาการจะน าเสนองานวิชาการของตนแลว้ ยงัเป็นพื้นท่ีแห่งการน าเสนอ“ตวัตน”ของทอ้งถ่ิน
โดยปราชญพ์ื้นบา้นดว้ย เช่น วิทยาลยัครูสุรินทร์ จดัสัมมนา “เพลงพื้นบา้นและการละเล่นพื้นบา้น
จงัหวดัสุรินทร์” (2526) วิทยาลยัครูเลยจดัสัมมนา “โบราณคดี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม” 
(2530) และท่ีส าคญัคือ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2521 วิทยาลยัครูมหาสารคาม และมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ไดร่้วมกนัจดังานสัมมนา “ประวติัศาสตร์อีสาน”ข้ึน โดยในการน้ีพระ
อาริยานุวตัร เขมจารี ไดน้ าเสนอ“ต านานพระกึดพระพาน” นิทานพื้นบา้นในเขตเมืองเวียงกงเวียง
พาน ชุมชนโบราณในเขตอ าเภอบา้นผือ จงัหวดัอุดรธานี และธวชั ปุณโณทกไดน้ าเสนอบทความ
เร่ือง “พื้นเวียง บนัทึกประวติัศาสตร์ของปราชญช์าวอีสาน” เร่ืองราวของการปลดเปล้ืองอ านาจรัฐ
ไทยของเจา้อนุวงศ์41 นบัเป็นคร้ังแรกท่ีเอกสารช้ินน้ี ถูกเผยแพร่ในท่ีสาธารณะหลงัจากท่ีถูกท่ีถูกชน
ชั้นน าสยามปิดบงัซ่อนเร้นมานาน การน าเสนอคร้ังน้ีไดรั้บความสนใจอยา่งมาก และน ามาสู่การตั้ง
ขอ้สงสยัใน“ความจริง” และ“ความรู้”ท่ีสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์น้ีในเวลาต่อมา42 

                                                  
40คณะกรรมการฝ่ายจดัท าหนงัสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร.บุญชม ไชยโกษี, 

สามสมยัในส่ีทศวรรษ ความทรงจ า และประวติัศาสตร์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,135 
41 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้น เอกสารสมัมนาประวติัศาสตร์อีสาน วนัท่ี 16-18 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2521 ท่ีวิทยาลยัครูมหาสารคาม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 
42 งานเขียนท่ีไดรั้บอิทธิพลทางความคิดจากการวิเคราะห์เร่ือง“พื้นเวียง”ของธวชั ปุณโณทก

อยา่งชดัเจน คือ งานของสายพิณ แกว้งามประเสริฐ เร่ือง“ภาพลกัษณ์ของทา้วสุรนารีในประวติัศาสตร์
ไทย”ท่ีใชน้ ามาเป็นหลกัฐานอา้งอิงถึงความมีอยูจ่ริงของทา้วสุรนารีในการประกอบวีรกรรมท่ีทุ่งสมัฤทธ์ิ 
เมืองโคราช อีกหน่ึงเร่ืองคือ งานของอุศนา นาศรีเคน เร่ือง “อีสานในการรับรู้และโลกทศันข์องชนชั้นน า
สยาม ภายหลงัเหตุการณ์เจา้อนุวงศ ์พ.ศ.2469 ถึงช่วงก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475” ในงาน
เขียนช้ินน้ีแมไ้ม่ไดมี้เป้าหมายในการขวนหาความจริงในเหตุการณ์ แต่กต็ระหนกัวา่เหตุการณ์น้ีน ามาสู่
การก่อตวัของรับรู้เก่ียวกบัอีสานในหมู่ชนชั้นน าสยาม ซ่ึงน ามาสู่การด าเนินนโยบายการปกครองในพื้นท่ี 
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อยา่งไรก็ตาม ในทศวรรษ 2500 เป็นตน้มา แมเ้ร่ืองราวของทอ้งถ่ินเร่ิมถูกท าใหเ้ด่นชดั
มากข้ึน ดว้ยการน าเสนอของปราชญท์อ้งถ่ินท่ีไดท้  าการเคล่ือนไหวทางวฒันธรรมอย่างคึกคกั แต่
การท่ีไดบ้นัทึกอดีตดว้ย“ภาษา”แบบใหม่ ทั้งการถ่ายทอดต านานนิทานพื้นบา้นเป็นภาษาไทย หรือ
การเสนอดว้ยจารีตวิชาการสมยัใหม่ โดยไดรั้บการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากองคก์รรัฐ เป็นการ
แปลงความทรงจ าท่ีมีมาแต่เก่าก่อนให้สอดคลอ้งกบัระบบความรู้มาตรฐาน และความตอ้งการของ
รัฐไทย ทั้งน้ีเพื่อหมายใหไ้ดย้อมรับในฐานะท่ี “อีสาน”เป็นส่วนหน่ึงของรัฐ และน ามาสู่การดูแลเอา
ใจใส่อยา่งจริงจงัจากส่วนกลาง บนเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ และการเมืองแห่งยคุสมยัใหม่นั้นเอง 
 
2. ประวตัิศาสตร์นิพนธ์อสีานสมัยการเป็นส่วนหน่ึงของรัฐไทยในยุคพฒันา 

การเปล่ียนแปลงทางสงัคมเขา้สู่ “ยคุสมยัใหม่”ท่ีอีสานกบัรัฐไทยเร่ิมมีความเป็นปึกแผน่
มัน่คง ไดส่้งผลให้ความคิด ความรู้ และอุดมการณ์“ความเป็นไทย” ทั้งระบบภาษาท่ีเป็นมาตรฐาน 
รวมถึงองคค์วามรู้ทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมแห่งชาติ ถูกส่งผ่านลงสู่ทุกพื้นท่ีอย่างทัว่ถึง
ภายในอาณาบริเวณของรัฐ  สภาวะแวดลอ้มเหล่าน้ีส่งผลให้การเขียนประวติัศาสตร์ของคนอีสาน
จ าตอ้งปรับใหเ้ขา้กบั“ความรู้”และ“วิธีการ”ของประวติัศาสตร์กระแสหลกั ดงันั้นในสมยัน้ีจึงพบว่า
มีการเขียนประวติัศาสตร์สมยัใหม่ท่ีบอกเล่าความเป็นมาของบา้นเมืองภายใตก้รอบอ านาจรัฐไทย
กนัอยา่งแพร่หลาย เช่น “ประวติัความเป็นมาของจงัหวดับุรีรัมย”์(2504)ไดบ้อกเล่าความเป็นมาของ
เมืองบุรีรัมย ์นับตั้งแต่การเป็นถ่ินฐานเดิมของพวกขอม ต่อมากรุงธนบุรีไดเ้ขา้ครอบครองเมือง
นางรอง เมืองพทุไธสง จนในท่ีสุดมีสถานะเป็นจงัหวดับุรีรัมยใ์นปี พ.ศ.2461 เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั
(พ.ศ.2504)43 นอกจากน้ียงัมี“ประวติัเมืองอุบลราชธานี”(2512) กล่าวถึง การตั้งเมืองอุบลราชธานีใน
ปี พ.ศ.2323 ล าดบัการสืบวงศข์องเจา้เมือง นับตั้งแต่พระปทุมวรราช(ค าผง)เจา้เมืองคนแรก จน
มาถึงสมยัปฎิรูปมณฑลเทศาภิบาลในปี พ.ศ.243644 และ“ประวติัเมืองยโสธร”(2527) บอกเล่า

                                                                                                                                               
ดูรายละเอียดเพิม่ไดใ้น สายพิณ แกว้งามประเสริฐ, “ภาพลกัษณ์ของทา้วสุรนารีในประวติัศาสตร์ไทย”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2537);อุศนา นาศรีเคน, “ 
อีสานในการรับรู้และโลกทศันข์องชนชั้นน าสยาม ภายหลงัเหตุการณ์เจา้อนุวงศ ์พ.ศ.2469 ถึงช่วงก่อนการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,2548) 
                  43 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในชูชีพ กลัยานพคุณ,ประวติัความเป็นมาของจงัหวดับุรีรัมย(์มปท.
,2507.,เน่ืองในงานฌาปนกิจศพนายทอง หงส์นคร ณ ฌาปนสถาน วดัธาตุทอง,ธนัวาคม,2507). 
 
                  44 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในพระมหาเจษฎา ปณฺญาธโร, ประวติัเมืองอุบลราชธานี(มปพ,2513) 
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พฒันาการของเมืองยโสธรนบัตั้งแต่สมยัทวารวดี ลพบุรี สุโขทยั อยธุยา และการยกบา้นสิงห์ท่าเป็น
เมืองยโสธรในสมยัรัชกาลท่ี 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์45   

ในขณะเดียวกนัการเขียน“พื้น/พงศาวดาร”ยงัคงเป็นจารีตท่ีไดรั้บความสืบเน่ืองเร่ือยมา
โดยไดป้รับให้เขา้กบัความรู้กระแสหลกัดว้ยเช่นกนั โดยนิยมบนัทึกดว้ยภาษาไทย มีรูปแบบการ
เขียนท่ีเร่ิมมีแบบแผนเป็นความเรียงสมยัใหม่ (Modern essay) ผ่านการศึกษาคน้ควา้มาอยา่งเป็น
ระบบ ในส่วนทางดา้นเน้ือหาไม่ใช่ “พื้น”ท่ีเป็นเร่ืองราวของบรรพบุรุษ กษตัริย ์และการสืบสันติ
วงศ์ท่ียอ้นไปไกลในอดีตแบบท่ีเคยเป็นมา แต่มีลกัษณะเป็น“พงศาวดารเมือง”ท่ีบอกเล่าความ
เป็นมาของทอ้งถ่ินตั้งแต่ในสมยัโบราณ จนถึงการเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของรัฐไทย โดยเน้นถึง
เหตุการณ์ในยคุร่วมสมยัท่ีใกลต้วัมากยิง่ข้ึน ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึง ความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองราว
ของความเป็นมาของตวัเอง จากผูรู้้หรือปราชญใ์นทอ้งถ่ินท่ีกา้วหนา้มากข้ึนดว้ยเช่นกนั ยกตวัอยา่ง
เช่น งานเขียนของบุญมี ภูเดช เร่ือง “พงศาวดารเมืองกาฬสินธ์ุและประวติัเมืองภูแล่นชา้ง”(2525) 
กล่าวถึง สาแหรกวงศ์ของพระยาไชยสุนทร(เจา้โสมพะมิต)ผูก่้อตั้งเมืองกาฬสินธ์ุในปี พ.ศ.2345 
ต่อจากนั้นเป็นเร่ืองของการตั้งเมืองภูแล่นชา้งในปี พ.ศ.2384 จนยุบเป็นต าบลข้ึนกบัอ าเภอกุฉินา
รายน์ จงัหวดักาฬสินธ์ุในปี พ.ศ.245646  นอกจากน้ีความกา้วหนา้ในการศึกษาสมยัใหม่ยงัเป็นการ
ขยายเน้ือหาของงานเขียนให้แลเห็นสังคมทอ้งถ่ินในหลายหลายแง่มุมมากยิ่งข้ึน โดยในช่วงเวลาน้ี
การศึกษาคน้ควา้เร่ืองสงัคมและวฒันธรรมมิไดจ้  ากดัเฉพาะเร่ืองราวความเป็นมาของชุมชนและชาติ
พนัธ์ุในอดีต แต่มีเร่ืองราวของคติความเช่ือ และประเพณีพิธีกรรมต่างๆเพิ่มข้ึนดว้ย โดยไดน้ าเสนอ
ว่า ประเพณีและวฒันธรรมท้องถ่ินเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมไทย ดังนั้นจะเห็นได้ว่า 
ประวติัศาสตร์นิพนธ์อีสานในสมยัน้ีมีปรับเปล่ียนเน้ือหา และแนวการเขียนใหส้อดคลอ้งกบัระบบ
ความรู้และอ านาจของรัฐไทยมากยิ่งข้ึน ในประเด็นน้ีเราจึงพิจารณาถึงรายละเอียดในเน้ือหาของ
งานเขียนพื้นเมืองใน 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก ศึกษาถึงเน้ือหาและแนวการเขียนของงานเขียน
พื้นเมืองในแต่ละประเภท และประเดน็ท่ีสอง ศึกษาถึงการรับรู้เร่ืองของทอ้งถ่ิน และชนกลุ่มอ่ืนท่ี
สะทอ้นออกมาจากงานเขียน 

 
 
 

                                                  
                   45 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้น บ าเพญ็ ณ อุบล, ประวติัเมืองยโสธร(ยโสธร:ส านกังานจงัหวดั
ยโสธร,2532 ) 
                   46 บุญมี ภูเดช,(ผูร้วบรวม),พงศาวดารเมืองกาฬสินธุ์และประวติัเมืองภูแล่นชา้ง 
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2.1ประเภทของงานเขียนประวตัิศาสตร์  
งานเขียนประวติัศาสตร์อีสานในสมยัน้ีจดัแบ่งออกตามเน้ือหาและแนวการเขียนได ้3 

ประเภทคือ1) งานเขียนประวติัศาสตร์บา้นเมืองเป็นการเขียนประวติัศาสตร์สมยัใหม่ มีเน้ือหา
น าเสนอถึงความเป็นมาของเมือง จงัหวดั หรือภูมิภาค 2)งานเขียน“พื้น/พงศาวดาร”เป็นการบนัทึก
ประวติัศาสตร์แบบดั้งเดิม มีเน้ือหามุ่งน าเสนอถึงความเป็นมาของเมืองต่างๆในภาคอีสานโดย
น าเสนอถึงพฒันาการทางประวติัศาสตร์อนัยาวนานจนเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของรัฐไทย และ3)งาน
เขียนเก่ียวกบัสงัคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ินเป็นการรวบรวมขอ้มูลทางวฒันธรรมของกลุ่มชนใน
อีสาน  
                       2.1.1งานเขียนประเภทประวัติศาสตร์บ้านเมือง 
                       เป็นงานศึกษาประวติัศาสตร์เมือง จงัหวดั ภูมิภาค หรือประวติับุคคลส าคญั ซ่ึงมีกนั
อยา่งแพร่หลายในช่วงนบัตั้งแต่ทศวรรษ 2500 เป็นตน้มา เพราะไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งดีจากทาง
ภาครัฐ เพื่อตอ้งการสร้างส านึกร่วมกบัคนทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่เป็นผลงานของปัญญาชนทอ้งถ่ิน หรือ
ขา้ราชการในทอ้งท่ี ซ่ึงไดร่้วมมือกบัหน่วยงานรัฐ สถาบนัการศึกษาทอ้งถ่ินในการจดัพิมพ ์และ
เผยแพร่ ดงันั้นงานเขียนประเภทน้ีจึงมีเน้ือหาแสดงถึงสัมพนัธภาพระหว่างทอ้งถ่ินกบัส่วนกลาง
อยา่งชดัเจน โดยมุ่งน าเสนอถึงความส าคญัของทอ้งถ่ินท่ีมีต่อประวติัศาสตร์ชาติ จากการส ารวจของ
ผูศึ้กษาพบวา่ งานเขียนประเภทน้ีมีอยูท่ ั้งหมด 58 ช้ิน ดงัปรากฏในตารางท่ี 1 ต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1 งานเขียนประวติัศาสตร์บา้นเมือง พ.ศ.2500 ถึงส้ินทศวรรษ 2520 

 
 

ล าดบั ผู้เขยีน เร่ือง ปีทีบ่ันทกึ/พมิพ์ 
1. เติม สิงหษัฐิต(วิภาคยพ์จนกิจ) 

 
ฝ่ังขวาแม่น ้าโขง ,ประวติัศาสตร์
อีสาน 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2499 
พิมพค์ร้ังท่ี 2 พ.ศ.2513 

2. สุชาติ ภูมิบริรักษ ์ อีสานดินแดนแห่งเลือดและน ้าตา พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2501 
พิมพค์ร้ังท่ี 2 พ.ศ.2514 

3. จงัหวดักาฬสินธ์ุ จงัหวดักาฬสินธ์ุ พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2500 
4. สมาคมชาวจงัหวดัสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2500 
5. ชูชีพ กลัยานพคุณ ประวติัความเป็นมาของจงัหวดั

บุรีรัมย ์
พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2504 

6. พระมหาขรรคช์ยั จนฺทโสภโน ประวติัพระธาตุเชิงชุมจงัหวดั
สกลนคร 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2505 
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ตารางท่ี 1(ต่อ) งานเขียนทางประวติัศาสตร์บา้นเมือง พ.ศ.2500 ถึงส้ินทศวรรษ 2520 
ล าดบั ผู้เขยีน เร่ือง ปีทีบ่ันทกึ/พมิพ์ 

7. สาร สาระทศันานนัท ์ ต านานพระธาตุศรีสองรัก 
และประวติัด่านซา้ย 

พิมพค์ร้ังท่ี 1พ.ศ.2507 
พิมพค์ร้ังท่ี 9พ.ศ.2532 

8. จงัหวดับุรีรัมย ์ บุรีรัมยส์มัพนัธ์ พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2507 
9. เสถียร น.ภทัรมูล จงัหวดับุรีรัมย ์ พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2507 
10 อุดร พิมพสิ์น ชุมนุมชาวภูไท พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2507 
11. ไม่ทราบผูเ้ขียน เร่ืองเก่ียวกบัเมืองบุรีรัมย ์ พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2507 
12. “ภูไทแท”้(นามปากกา) ประวติัชาวภูไทอยา่งสงัเขป พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2507 
13. ทองสุข เศรษฐภูมิรินทร์ ประวติัตน้ตระกลูพระยานครศรี

บริรักษ ์ 
อดีตผูว้า่ราชการเมืองขอนแก่น 
(เจา้เมืองขอนแก่น) 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2508 
พิมพค์ร้ังท่ี 2 พ.ศ.2509 

14. อุทยั เทพสิทธา ความเป็นมาของไทย-ลาว พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2509 
พิมพค์ร้ังท่ี 2 พ.ศ.2516 

15. จงัหวดันครราชสีมา ประวติัทา้วสุรนารี พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2510 
16. อุทยั เทพสิทธา เมืองลาวพี่นอ้งฝ่ังซา้ยแม่น ้าโขง พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2511 
17. เนย วงศอุ์ทุม ประวติัจงัหวดัอุบลราชธานี พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2512 
18. นิวฒัน์ พ.ศรีสุรวรนนัท ์ ไทยลาว-อีสาน พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2512 
19. พระสรญาณมุนี ประวติัวดัอุทยัทิศ พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2512 
20. วิทยาลยัครู มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2512 
21. พระมหาเจษฎา ปญญาธโร ประวติัเมืองอุบลราชธานี พิมพค์ร้ังท่ี1 พ.ศ.2512 
22. พระจริยานิเทศน ์ ประวติัวดัทุ่งศรีเมือง พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2512 
23. ถวิล เกสรราช ประวติัผูไ้ทย พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2512 
24. บุศย ์จินตนา ประวติัศาสตร์การปกครองภาค

อีสาน 
พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2513 

25. สิน ค าภา ประวดัวดัศาสนาเมืองอุบล พิมพค์ร้ังท่ี1 พ.ศ.2513 
26. เมธี ดวงสงค ์ ภูมิประวติัศาสตร์ท่าอุเทน เร่ือง

ประวติัท่าอุเทน ประวติัพระ
อาจารยสี์ทตัถ ์

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2514 
พิมพค์ร้ังท่ี 2 พ.ศ.2528 

27. จงัหวดัชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2514 
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ตารางท่ี1 (ต่อ) งานเขียนทางประวติัศาสตร์บา้นเมือง พ.ศ.2500 ถึงส้ินทศวรรษ 2520 

 

ล าดบั ผู้เขยีน เร่ือง ปีทีบ่ันทกึ/พมิพ์ 
28. เสนอ นาระดล การศึกษาประชาบาลของ

อุบลราชธานี 
พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2514 
พิมพค์ร้ังท่ี 2 พ.ศ.2516 

29. ” ความส าคญัของการศึกษา
ประชาบาล 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2516 

30. ” ประวติัเมืองอุบล พิมพค์ร้ังท่ี 2 พ.ศ.2516 
31. อุไร จนัทราช ประวติัเมืองร้อยเอด็ พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2516 
32. ” สุวรรณภูมินครแห่งชา้งเผอืก พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2516 
33. ชาย เวียงศกัด์ิ ประวติักู่พระโกนา และกู่กาสิงห์ พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2516 
34. กมล ธิโสดาและคณะ พลาญชยั พิมพค์ร้ังท่ี 1พ.ศ.2516 
35. พระราชปริยติัเมธี ประวติัวดัมชัฌิมาวาส จงัหวดั

อุดรธานี 
พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2519 

36. พะนอ ก าเนิญกาญจน ์ สมบติัไทเฮา พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2519 
37. วิทยาลยัครูสุรินทร์ สุรินทร์ พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2520 
38. สุรศกัด์ิ อาภรณ์เทวญัและคณะ อนุสารแนะน าจงัหวดัสุรินทร์ 

และวิทยาลยัอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2520 

39. พระครูอดุลยธรรมนิเทศ ประวติัวดักลางม่ิงเมือง พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2521 
40. อภิศกัด์ิ โสมอินทร์ นครจ าปาศรี พิมพค์ร้ังท่ี1 พ.ศ.2522 
41. วีระพงศ ์สิงห์บญัชา นครจ าปาศรีและความเป็นมาของ

การขดุคน้พบพระบรมสารีริกธาตุ 
บนัทึกข้ึนในปีพ.ศ.2522 

42. อาภรณ์ ดิลกโสภณ นาดูนดินแดนแห่งนครโบราณ บนัทึกข้ึนในปีพ.ศ.2523 
43. บ าเพญ็ ณ อุบล ประวติัเมืองยโสธร บนัทึกในปีพ.ศ.2523-

2526 
พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2532 

44. สงัคม คอ้ชากลุและคณะ แนะน าบา้นเปลือยใหญ่ พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2524 
45. อาคม วรจินดา และคณะ มหาสารคาม พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2524 
46. จ าเนียร แกว้กู่ ประวติัและความเป็นมาของพระ

ธาตุขามแก่น 
พิมพค์ร้ังท่ี1 พ.ศ.2525 

47. พระอาริยานุวตัร เขมจารี ประวติัวดัมหาชยั บนัทึกข้ึนในปีพ.ศ.2527 
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ตารางท่ี1 (ต่อ) งานเขียนทางประวติัศาสตร์บา้นเมือง พ.ศ.2500 ถึงส้ินทศวรรษ 2520 
ล าดบั ผู้เขยีน เร่ือง ปีทีบ่ันทกึ/พมิพ์ 

48. ถวิล ทองสวา่งรัตน ์ ประวติัผูไ้ทยและชาวผูไ้ทย 
เมืองเรณูนคร 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2527 

49. จารุบุตร เรืองสุวรรณ ประวติัจงัหวดัขอนแก่น พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2527 
50. จงัหวดัขอนแก่น ภูเวียงอุทยานประวติัศาสตร์ พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2527 

พิมพค์ร้ังท่ี 2 พ.ศ.2530 
51. วิไล ภวภูตานนท ์

ณ มหาสารคาม เกษคุปต ์
การวา่ราชการเมืองภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือในสมยัก่อน 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2527 

52. สุรจิตต ์จนัทรสาขา รวมเผา่ไทยมุกดาหาร พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2527 
53. ไม่ทราบผูเ้ขียน บา้นโนนศิลาเลิง และประวติัวดั

บา้นโนนศิลาเลิง 
พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2527 

54. ยทุธยง เสวิวฒัน ์ ประวติัพระบาง(วดัไตรภูมิ) พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2528 
55. เดก็ขา้งวดัโพธ์ิชยั(นามแฝง) ประวติัพระธาตุท่าอุเทน พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2528 
56 พนัทองค า สุวรรณธาดา ขอ้สนันิษฐานพระบรมธาตุนคร

จ าปาศรีและความเป็นไปได ้
พิมพค์ร้ังท่ี1 พ.ศ.2528 
 

57. บ าเพญ็ ณ อุบล ประวติั 10 จงัหวดัในภาค 4 บนัทึกข้ึนในปีพ.ศ.
2529 
พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2530 

58. นายล าพนู ต านานเมืองอุบล พิมพค์ร้ังท่ี1 พ.ศ.2529 
เรียบเรียงและท าเป็นตารางโดยอนุชิต สิงห์สุวรรณ 
 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดว้่า งานเขียนประเภทน้ีในช่วงไดเ้นน้ไปท่ีประวติัศาสตร์เมือง 
จงัหวดั หรือภูมิภาค โดยก่อนเขา้ถึงเน้ือหาหลกัมกัเร่ิมตน้ดว้ยเร่ืองราวก าเนิดกลุ่มชนชาติไทย(รวม
คนลาวไวด้ว้ย) ดงัปรากฏใน“ประวติัจงัหวดัอุบลราชธานี” (2512) กล่าวถึง“ชาติภูมิของชาวไทย”ใน
บริเวณเทือกเขาอลัไตไดส้ร้างอาณาจกัรอา้ยลาวท่ียิ่งใหญ่ข้ึน ต่อมาไดถู้กจีนรุกรานจึงไดอ้พยพ
โยกยา้ยเขา้มาสร้างอาณาจกัรลา้นชา้งข้ึนในเขตลุ่มน ้ าโขง แลว้สืบเช้ือสายมาสู่พระวอพระตา บรรพ
บุรุษผูส้ร้างเมืองอุบล47 เช่นเดียวกบั“ประวติัศาสตร์เมืองยโสธร”(2523-2526) กล่าวถึง ก าเนิดของชน
ชาติไทยในอดีตท่ีไดส้ร้างอาณาจกัรอา้ยลาวข้ึนเป็นราชธานี ต่อมาไดถู้กจีนรุกรานจึงไดอ้พยพสู่

                                                  
47 เนย วงศอุ์ทุม, “ประวติัจงัหวดัอุบลราชธานี,” ใน ดงอู่ผึ้ง (กรุงเทพฯ:วฒันาพานิช,2512);8 
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ดินแดนทางตอนใตแ้บ่งแยกออกเป็น 2 สาย พวกหน่ึงไปทางสาละวินเรียกว่า “เง้ียว” หรือ “ฉาน” 
อีกพวกหน่ึงอพยพมาตามลุ่มน ้ าโขงเรียกว่า“ไทยนอ้ย”หรือ“ลาว” ซ่ึงกลุ่มคนพระวอพระตา ผู ้
สถาปนาเมืองยโสธรไดสื้บเช้ือสายมา48  ท่ีส าคญัคือ งานเขียนเร่ือง“ความเป็นมาของไทย-ลาว”
(2509)ของอุทยั เทพสิทธา เล่าถึงก าเนิดกลุ่มชนชาติไทย-ลาวท่ีมีความรุ่งเรืองในสมยัอาณาจกัรอา้ย
ลาว ต่อจากนั้นไดถู้กจีนรุกราน จึงได“้อพยพสู่ดินแดนใต”้เขา้มาตั้งถ่ินฐานในดินแดนสุวรรณภูมิ 
ซ่ึงมีชนชาติละวา้ และขอมสร้างอาณาจกัรท่ีรุ่งเรืองอยู่ก่อนแลว้ ต่อมากลุ่มชนไทย-ลาวได้เขา้
ครอบครอง และไดส้ร้างสรรคอ์ารยธรรมสืบต่อมา จนในท่ีสุดไดมี้พฒันาการเป็น“ประเทศไทย” 
และ“ประเทศลาว”ในปัจจุบนั49  งานเขียนเหล่าน้ีไดรั้บอิทธิพลของการเขียนประวติัศาสตร์ชาตินิยม
ในยคุก่อนหนา้นั้น ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในบทท่ี 3  ดงัปรากฏในผลงานเร่ือง“หลกัไทย”(2471)ของขนุ
วิจิตรมาตรา(สง่า กาญจนพนัธ์ุ)50 และ“สยามกับสุวรรณภูมิ”(2476)ของหลวงวิจิตรวาทการ51 
กล่าวถึง คนไทยไดส้ร้างอาณาจกัรอา้ยลาวอนัยิง่ใหญ่ข้ึนทางตอนใตข้องจีนก่อนท่ีจะอพยพโยกยา้ย
เขา้มาตั้งถ่ินฐานในดินแดนสุวรรณภูมิ การท่ีโครงเร่ืองประวติัศาสตร์เช้ือชาติไทยไดถู้กผลิตซ ้ า
ข้ึนมาอีกคร้ังในยุคสมยัน้ี จึงเป็นการยืนยนัถึง“ความเป็นไทย”ของคนอีสาน ซ่ึงอาจเป็นความ
พยายามในการปฎิเสธ“ความเป็นลาว” ท่ีมกัถูกเหยยีดหยามจากจากคนไทยกลุ่มอ่ืน ดงัจะเห็นไดจ้าก
การท่ีผูเ้ขียน“ประวติัจงัหวดัอุบลราชธานีไดใ้ห้เหตุผลของการเร่ิมตน้ดว้ยความเป็นมาของชนชาติ
ไทยว่า “...บรรพบุรุษผูส้ร้างเมืองอุบลนั้ น เป็นขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ อพยพมาจากเวียงจันทน์ 
ประเทศลาว อาจท าให้ชาวอุบลหรือชาวเมืองอ่ืนๆท่ีมีบรรพบุรุษมาจากเวียงจนัทน์เขา้ใจผิดว่าตน
เป็น‘ลาว’ไปได้ง่ายๆ เพื่อความเขา้ใจอนัถูกตอ้งจึงตอ้งกล่าวถึงประวติัศาสตร์ชาติไทยโดยย่อ
เสียก่อน...”52 

ในส่วนเน้ือหาหลกัส่วนใหญ่ไดน้ าเสนอเร่ืองราวของการตั้งเมือง การแต่งตั้งผูน้ าชุมชน
โดยศูนยอ์  านาจรัฐไทย จากนั้นไดก้ล่าวถึงพฒันาการของเมืองท่ีสืบเน่ืองเร่ือยมาจนถึงสมยัการปฎิ
รูปมณฑลเทศาภิบาลในสมยัรัชกาลท่ี 5 เช่น “เมืองสุรินทร์”(2500) กล่าวถึง พระเจา้ตากสินไดย้ก

                                                  
              48 บ าเพญ็ ณ อุบล, ประวติัเมืองยโสธร; 1-2 

    49 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้น อุทยั เทพสิทธา, ความเป็นมาของไทย-ลาว(กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพ์
เปรมชยั,2509) 

50 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้น ขนุวิจิตรมาตรา, หลกัไทย (กรุงเทพฯ: อกัษรบริการ,2506);74-
76. 

    51 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้น หลวงวิจิตรวาทการ,สยามกบัสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ:ไทยใหญ่
,2476) 

   52 เนย วงศอุ์ทุม, “ประวติัจงัหวดัอุบลราชธานี”;8 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 134 

บา้นคูปทาย ชุมชนชาวส่วย-กยูเป็นเมืองปทายสมนัต์ ซ่ึงก็คือ เมืองสุรินทร์ หรือจงัหวดัสุรินทร์ใน
เวลาต่อมา53“ประวติัเมืองด่านซา้ย”(2507)ของสาร สาระทศันานนัท ์เป็นเร่ืองราวของเมืองด่านซา้ย 
จงัหวดัเลย ซ่ึงสืบคน้ไดว้า่มีสถานะเป็นเมืองหนา้ด่านทางดา้นทิศตะวนัออกของนครบางยางในสมยั
สุโขทยั ในสมยัอยธุยาไดเ้ป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างอยธุยากบัลา้นชา้ง โดยทั้งสองอาณาจกัรได้
ร่วมกนัสถาปนาพระธาตุศรีสองรักข้ึนเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพ และเม่ือมาถึงในสมยัรัชกาลท่ี 5 
เมืองด่านซา้ยเคยถูกปกครองจากฝร่ังเศสในช่วง พ.ศ.2446-2449 หลงัจากนั้นในปี พ.ศ.2450ไดถู้ก
รวมเขา้กบัรัฐไทย โดยมีสถานะเป็นอ าเภอหน่ึงของจงัหวดัเลยมาจนถึงปัจจุบนั54  

นอกจากน้ียงัมีงานเขียนท่ีเนน้บทบาทของผูน้ าชุมชน ซ่ึงไดป้ระกอบคุณความดีอนัเป็น
ประโยชน์ต่อชาติบา้นเมือง เช่น “ประวติัตน้ตระกลูพระยานครศรีบริรักษ”์(2508) เป็นเร่ืองราวของ
การตั้งเมืองขอนแก่นในปี พ.ศ.2322 ของพระยานครศรีบริรักษ(์เพี้ยเมืองแพน) บิดาของทา้วเสือ 
นางขา้หลวงคนส าคญัของราชส านักกรุงเทพฯในสมัยรัชกาลท่ี 155 และ“ประวติัท้าวสุรนารี”
(2510)เป็นเร่ืองราวการต่อสู้ของท้าวสุรนารีในการต้านทัพเจ้าอนุวงศ์ ท่ี เข้ามาบุกยึดเมือง
นครราชสีมาในปี 236956 การท่ีงานเขียนเหล่าน้ีมุ่งน าเสนอสัมพันธภาพระหว่างท้องถ่ินกับ
ส่วนกลาง พิจารณาไดว้า่ไดใ้ชข้อ้มูลหลกัฐานจากส่วนกลางในการเรียบเรียง โดยเฉพาะ“พงศาวดาร
หวัเมืองมณฑลอีสาน”ของหม่อมอมรวงศว์ิจิตร(ม.ร.ว.ปฐม คเนจร)ซ่ึงไดก้ล่าวรายละเอียดเก่ียวกบั
บา้นเมืองในภาคอีสานไวอ้ยา่งครอบคลุม และไดมี้การระบุปีศกัราชไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงงานเขียนช้ิน
น้ีไดส่้งอิทธิพลต่องานเขียนเร่ือง “ประวติัศาสตร์อีสาน”ของเติม วิภาคยพ์จนกิจท่ีใชใ้นการเรียบ
เรียงกนัอยา่งแพร่หลาย โดยรายละเอียดในส่วนน้ีจะกล่าวถึงต่อไปในภายหนา้ 

อน่ึงตารางท่ี1 จะเห็นไดว้า่ในช่วงทศวรรษ2510 เป็นตน้มา เร่ิมมีการเขียนประวติัศาสตร์ 

                                                  
  53 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้น สมาคมชาวจงัหวดัสุรินทร์, เมืองสุรินทร์ (มปพ,2503-2504., 

พิมพเ์ป็นท่ีระลึกในการประชุมใหญ่ประจ าปี 2503-2504);28-29 
                    54 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้น สาร สาระทศันานนัท,์ ต านานพระธาตุศรีสองรักและประวติั
เมืองด่านซา้ย. พิมพค์ร้ังท่ี 9(เลย:รุ่งแสงธุรกิจการพิมพ,์2534) 

    55 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้น ทองสุข เศรษฐภูมิรินทร์, ประวติัตน้ตระกลูพระยานครศรีบริรักษ ์
อดีตผูว้า่ราชการเมืองขอนแก่น(เจา้เมืองขอนแก่น) พิมพค์ร้ังท่ี 2 (มปพ,2509,เน่ืองในอนุสรณ์งานบรรจุ
อฎัฐิพระยานครศรีบริรักษ ์และคุณแม่ประทุม นครศรีฯ,กรกฎาคม พ.ศ.2509) 

     56ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้น จงัหวดันครราชสีมา, ประวติัทา้วสุรนารี (โดยสงัเขป) 
(นครราชสีมา:โรงพิมพบ์ริษทัรวมจิตรราชสีมา จ ากดั,2510,ท่ีระลึกสร้างฐานแท่นอนุสารียท์า้วสุรนารีใหม่ 
,พ.ศ.2510) 
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ชุมชนและชาติพนัธ์กนัมากข้ึน ทั้งน้ีเกิดจากความกา้วหนา้ในการศึกษาประวติัศาสตร์สมยัใหม่ ท า
ใหค้นทอ้งถ่ินรู้จกัใชห้ลกัฐานท่ีหลากหลายนอกเหนือจากเอกสารจากส่วนกลาง โดยเฉพาะค าบอก
เล่าและเอกสารทอ้งถ่ิน ท าใหมี้เน้ือหาท่ีหลากหลายท่ีท าใหแ้ลเห็นชีวิตของผูค้นในสังคมมากยิง่ข้ึน 
เช่น ประวติัความเป็นมา ประเพณี และพิธีกรรมของชนเผ่าผูไ้ทยในเร่ือง“ประวติัชาวภูไทอย่าง
สังเขป”(2507)“ประวติัผูไ้ทย”(2512)“ประวติัผูไ้ทยและชาวผูไ้ทยเมืองเรณูนคร”(2527) เร่ืองของ
การตั้งถ่ินฐานของชนชาติญอ้ใน“ภูมิประวติัศาสตร์ท่าอุเทนเร่ืองประวติัท่าอุเทน”(2514) รวมถึง
ผลงานของสุรจิตต ์จนัทรสาขา เร่ือง“รวมเผา่ไทยมุกดาหาร”(2527)ท่ีกล่าวถึง ความหลากหลายทาง
ชาติพนัธ์ุของกลุ่มชนในจงัหวดัมุกดาหาร เช่น ผูไ้ทย ไทยยอ้ ไทยข่า ไทยกระโซ่ เป็นตน้57 
นอกจากน้ียงัมีเร่ือง“แนะน าบา้นเปลือยใหญ่”(2524) กล่าวถึง การตั้งถ่ินฐานของคนกลุ่มต่างๆใน
บา้นเปลือยใหญ่ จงัหวดัร้อยเอ็ด และมีจดัท าล าดบัสายตระกูลท่ีสืบเช้ือสายกนัมาจนถึงปัจจุบนั58 
อย่างไรก็ตามแมมี้การเขียนประวติัศาสตร์ท่ีท าให้แลเห็นวิถีชีวิตผูค้นมากยิ่งข้ึน แต่ก็ไม่สามารถ
สร้างค าอธิบายปรากฏการณ์ในสังคมท่ีหลุดออกจากกรอบอ านาจรัฐไทยไปได้ ดงัจะเห็นไดจ้าก 
เน้ือหาของ “ทอ้งถ่ิน”ท่ีถูกเขียนถึงส่วนใหญ่ยงัคงเป็นเร่ืองของเมือง จงัหวดั และภูมิภาคเช่นเดิม ซ่ึง
สะทอ้นให้เห็นถึงส านึกของคนอีสานในการเป็นส่วนหน่ึงของรัฐไทยอย่างสมบูรณ์  เพื่อให้เขา้ใจ
รายละเอียดเก่ียวกับงานเขียนประเภทน้ีได้ดียิ่งข้ึน ในท่ีน้ีจึงน าเสนอกรณีศึกษางานเขียนเร่ือง 
“ประวติัศาสตร์อีสาน”ของเติม วิภาคยพ์จนกิจ ซ่ึงเป็นตวัอยา่งของงานเขียนประวติัศาสตร์บา้นเมือง
ในช่วงแรกๆท่ีเนน้ไปท่ีเร่ืองราวประวติัเมืองและภูมิภาค และ“ประวติัผูไ้ทย”ของถวิล เกสรราช เป็น
ตวัอยา่งของงานเขียนในยคุหลงัทศวรรษ 2510 ซ่ึงมีเน้ือหาเนน้ท่ีประวติัศาสตร์ชุมชน และชาติพนัธ์ 
 

“ประวัติศาสตร์อสีาน”ของเติม วพิาคย์พจนกจิ 
เติม วิพาคยพ์จนกิจ หรือสกุลเดิมสิงหัษฐิต เกิดท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี เม่ือ

วนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2449 เป็นบุตรชายของทา้วหนูเลก็ สิงหัษฐิต เช้ือสายพระวอพระตา ตระกูล
เจา้นายเมืองอุบล ซ่ึงต่อบิดาของเติมเป็นอ ามาตยต์รีพระวิภาคยพ์จนกิจ นายเติมจบการศึกษาสาขา
วิศวกรรมโยธาจากไซ่งอน ประเทศเวียดนาม รุ่นเดียวกบัเจา้บุญอุม้ ณ จ าปาศกัด์ิ เจา้ค  าม่าว เจา้ศรี
สุมงั เจา้ค  าตนั เจา้ศรีเฉลิมศกัด์ิจากหลวงพระบาง หลงัจากนั้นกลบัมารับราชการกรมทางหลวง 
ปฏิบติังานอยู่ท่ีภาคอีสานจนเกษียณ เม่ือปี พ.ศ.2509 จากการท่ีมีพื้นเพเป็นเช้ือสายเจา้ประเทศราช 

                                                  
57 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สุรจิตต ์จนัทรสาขา, รวมเผา่ไทยมุกดาหาร(มปท,2527) 

     58 สงัคม คอ้ชากลุ และคณะ,“แนะน าบา้นเปลือยใหญ่”ใน อนุสรณ์งานยกช่อฟ้าพระอุโบสถ 
บา้นเปลือยใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอด็(ร้อยเอด็:รัตนกิจการพิมพ,์2532., พฤษาภาคม 2524) 
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และเก่ียวดองกบัเจา้นายลาว อีกทั้งตอ้งตะเวนท างานในจงัหวดัต่างๆทัว่ทั้งภาคอีสาน น่าจะเป็นแรง
บนัดาลใจให้นายเติมเขียนเร่ืองประวติัศาสตร์อีสานข้ึน59 รวมถึงการคน้พบบนัทึกเก่าของพระวิ
ภาคยพ์จนกิจผูเ้ป็นบิดา ซ่ึงได้เรียบเรียงประวติัศาสตร์ของดินแดนภาคอีสานไวจึ้งน ามาแก้ไข
รวบรวมกบัหลกัฐานอ่ืนประกอบข้ึนมาใหม่ 

“ประวัติศาสตร์อีสาน”ตีพิมพ์คร้ังแรกในปี พ.ศ.2499 ในช่ือ“สองฝ่ังโขง”  เป็นท่ี
น่าสนใจว่า ในการตีพิมพค์ร้ังแรกนั้น มีเน้ือหาท่ีแตกต่างจากคร้ังหลงัๆอยู่มาก โดยฉบบัท่ีน ามา
ศึกษาน้ีตีพิมพเ์ม่ือปี พ.ศ.2513 ในนามของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ไดมี้การตดัเน้ือหา
บางส่วนของการตีพิมพค์ร้ังแรกออกไปคือ เร่ืองราวประวติัชนชาติไทยอยูใ่นภาคท่ี 1 ภาคท่ี 2 เป็น
เร่ืองของเมืองหลวงพระบาง และเมืองเวียงจันทร์ และในภาคท่ี 3 ฝร่ังเศสแผ่ขยายอ านาจทาง
ตะวนัออกไกล ทั้งน้ีโดยให้เหตุผลว่า “...เห็นเร่ืองยึดยาวมาก เม่ือพิมพแ์ลว้ก็จะเป็นหนังสือหนา
ประมาณไม่น้อยกว่า 500 ยกเศษ จึงได้ตัดทอนออกคงเหลือท่ีจะพิมพ์เฉพาะ ‘ประวติัศาสตร์
อีสาน’...”60 จะเห็นไดว้่าในการตีพิมพเ์ม่ือปี พ.ศ.2513 ทางคณะผูจ้ดัท ามีความตั้งใจท่ีจะใหห้นงัสือ
เร่ืองน้ีเป็น“ประวติัศาสตร์อีสาน”ท่ีมีเน้ือหาว่าดว้ยความเป็นมาของบา้นเมืองในอีสานอยา่งแทจ้ริง 
นอกจากน้ียงัไดน้ าเน้ือหา “บทท่ี 9 เร่ืองเจา้อนุวงศก์ู‘้อิสรภาพ’แยกจากไทยสยาม”ท่ีเคยอยูใ่นภาคท่ี 
2  มารวมในผนวก โดยไม่ไดน้ าไปไวใ้นเน้ือหาหลกั พร้อมกบัเปล่ียนช่ือเร่ืองเป็น“กบฏเจา้อนุวงศ”์ 
อนัแสดงใหเ้ห็นถึง ความตอ้งการลดทอนความส าคญัของเจา้อนุวงศใ์นทางประวติัศาสตร์ใหน้อ้ยลง 
พร้อมกบัขบัเนน้ภาพลกัษณ์ของการเป็น “กบฏ” ใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน ซ่ึงน่าจะมีประเด็นทางการเมืองมา
เก่ียวขอ้งในการแปรเปล่ียนส านึกของชาวอีสาน61 อย่างไรก็ตามในท่ีสุด“ประวติัศาสตร์อีสาน”ท่ี
สมบูรณ์จึงเกิดข้ึน ซ่ึงในการจัดพิมพ์ได้แบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 เล่ม เล่มแรกเป็นการบรรยาย
ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของจงัหวดัต่างๆ โดยจดัแบ่งเน้ือหาออกเป็นเขต“ลุ่มน ้ า” ไล่เรียงมา
ตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
                    ภาค 1    ลุ่มน ้ามูลตอนตน้ กล่าวถึงประวติัความเป็นมา สภาพภูมิศาสตร์     
     ทรัพยากร ประชากร และขนบธรรมเนียมประเพณีของเมืองนครราชสีมา 
                                                  

    59  “สองปราชญก์บัประวติัศาสตร์ลาว” ใน ศิลปวฒันธรรม 19,2(2540),108 
60 เติม วิพาคยพ์จนกิจ,ประวติัศาสตร์อีสาน ,ค าปรารภของผูเ้ขียน 
61 การจดัเรียงเน้ือหาใหม่เป็นผลงานของนิธิ เอียวศรีวงศ ์โดยใหเ้หตุผลวา่ “...จะไดเ้ขา้ใจง่าย 

และมองเห็นความคล่ีคลายของประวติัศาสตร์มากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นการน้ีผูเ้รียบเรียงไดต้ดัทอนขอ้ความออก
เสียหลายตอน เน่ืองจากเห็นวา่ไม่เก่ียวกบัเน้ือเร่ืองโดยตรง ส่วนท่ีเห็นวา่น่ารู้คงไวใ้นภาคผนวก...” ซ่ึงใน
เร่ืองน้ีไม่ปรากฏหลกัฐานวา่เติม วิพาคยพ์จนกิจ คดัคา้นประการใด อา้งถึงในจากเติม วิพาคยพ์จนกิจ,
ประวติัศาสตร์อีสาน; ค  าน าของผูเ้รียบเรียง 
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                                    และเมืองชยัภูมิ  
                    ภาคท่ี 2 ลุ่มน ้ามูลตอนล่าง กล่าวถึงประวติัความเป็นมา สภาพภูมิศาสตร์  
                                  ทรัพยากรประชากร และขนบธรรมเนียมประเพณีของนครจ าปาศกัด์ิ  
                                  เมืองอุบลราชธานี เมืองสุรินทร์ เมืองศรีษะเกษ และเมืองขขุนัธ์ 
     ภาคท่ี 3 ลุ่มน ้าชี กล่าวถึงประวติัความเป็นมา สภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร   
     ประชากร และขนบธรรมเนียมประเพณีของเมืองร้อยเอด็  
                                   เมืองสุวรรณภูมิ เมืองมหาสารคาม เมืองกลลาไสย 
                     ภาคท่ี 4 ลุ่มน ้าโขง กล่าวถึงประวติัความเป็นมา สภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร  
                                  ประชากร และขนบธรรมเนียมประเพณีของเมืองอุดรธานี เมืองรัตนวาปี  
                                  เมืองหนองคาย เมืองนครพนม เมืองสกลนคร เมืองขอนแก่น และ 
                                  เมืองเลย 
 

ในส่วนเล่ม 2 ไดจ้ดัพิมพใ์นส่วนของเหตุการณ์ปฎิรูปมณฑลอีสานในสมยัพระเจา้บรม
วงศเ์ธอกรมหลวงสรรพสิทธ์ิประสงค ์เป็นขา้หลวงใหญ่ประจ าอยู่ท่ีเมืองอุบล โดยมีเน้ือหาไล่เรียง
กนัมาเป็นล าดบัดงัต่อไปน้ี 

      บทท่ี 1 ลกัษณะการปกครองก่อนการปฎิรูป  
                      บทท่ี 2 การปฎิรูปการบริหารแผน่ดินใน พ.ศ.2433  
       บทท่ี 3 หวัเมืองลาวกาวในสมยัพระบรมวงศเ์ธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร 
       บทท่ี 4 ระบบเทศาภิบาล 
       บทท่ี 5 ลกัษณะการจดัเขตการปกครองตามระบบเทศาภิบาลในมณฑล 
                                   ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
                       บทท่ี 6 มณฑลลาวกาวในสมยัพระเจา้บรมวงศเ์ธอฯ  
                                     กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ์        
                       บทท่ี 7 กบฏผบีาปผบุีญ 
                       บทท่ี 8 ประกาศเปล่ียนแปลงนามมณฑล และศกัดินาในเมืองประเทศราช 
                       บทท่ี 9 การเสดจ็ตรวจราชการของเจา้นาย และขา้ราชการผูใ้หญ่ 
                       บทท่ี 10 การพระศาสนา 
                       บทท่ี 11 ประเพณีบางอยา่ง 
                       บทท่ี 12 อาณาเขตหลวงพระบางฝ่ังขวา นครจ าปาศกัด์ิ แลเมืองมโนไพรเม่ือเสียแก่ 
                                       ฝร่ังเศส 
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จะเห็นไดว้า่การจดัเรียงเน้ือหาเช่นน้ีไดใ้หภ้าพพฒันาการของเมืองหวัเมืองในแต่ละเมือง 

ซ่ึงเมืองท่ีอยู่เขต “ลุ่มน ้ า”เดียวกนันั้นต่างมีความสัมพนัธ์กนั ทั้งจากการเก่ียวดองกนัทางเครือญาติ 
การส่งลูกหลานออกไปสร้างบา้นแปงเมือง รวมถึงความขดัแยง้แยง่ชิงดินแดนและไพร่เลกระหว่าง
เมือง ส่ิงเหล่าน้ีท าใหเ้ห็นสมัพนัธภาพภายในเครือข่ายของทอ้งถ่ินไดใ้นระดบัหน่ึง ดงัจะเห็นไดจ้าก 
การตั้ งเมืองมหาสารคามโดยเช้ือวงศ์จากเมืองร้อยเอ็ดท่ีอยู่ใน“ลุ่มน ้ าชี”เหมือนกัน โดยใน 
“ประวติัศาสตร์อีสาน”กล่าวว่า “...ในรัชกาลท่ี 4 โดยท่ีพระขติัยวงศา(สาร)เจา้เมืองร้อยเอด็มีใบบอ
ขอตั้งบา้นลาดกุดยางใหญ่(หรือนางไย)เป็นเมืองมหาสารคามให้ทา้วมหาชัย(กวด)บุตรอุปฮาด
(สิงห์)เมืองร้อยเอด็เป็นพระเจริญราชเดชวรเชษฐขติัยพงศ ์เจา้เมืองมหาสารคามคนแรก...”62 

อยา่งไรกต็ามแมเ้ป็นงานเขียนพื้นเมือง แต่การอธิบายไดผ้กูโยงเขา้กบัศูนยก์ลางอ านาจ
ท่ีกรุงเทพฯเป็นส าคญั โดยมองว่าอ านาจรัฐเป็นตวัก าหนดการเปล่ียนแปลงหลายส่ิงอยา่งให้เกิดข้ึน
ในทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นการละเลยต่อปัจจยัท่ีเกิดข้ึนจากภายใน ทั้งน้ีเน่ืองจากวา่“ประวติัศาสตร์อีสาน”ถูก
เขียนข้ึนจากเอกสารของทางราชการเป็นหลกัทั้ง“บนัทึกต านานการปกครองหัวเมืองภาคอีสาณ” 
(2441) ของพระวิภาคยพ์จนกิจ (เลก็ สิงหัษฐิต) บิดาของผูเ้ขียน และโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง“พงศาวดาร
หวัเมืองอีสาน”ของหม่อมอมรวงศว์ิจิตร ท่ีเรียบเรียงข้ึนตามพระประสงคข์องสมเด็จฯพระบรมวงศ์
เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เม่ือปี พ.ศ.2443 นั้น มีเน้ือความแบบเดียวกนั ดงัตอนท่ีกล่าวถึง 
พระเจา้เอกทศัไดพ้ระราชทานบรรดาศกัด์ิให้กบัหัวหนา้ชุมชนชาวเขมรท่ีติดตามชา้งเผือกแตกโรง
หนีเขา้ป่าไดส้ าเร็จ ซ่ึงใน “ประวติัศาสตร์อีสาน”กล่าววา่  

 
                        ...คร้ันเม่ือจุลศกัราช 1121 ปีเถาะ เอกศก (พ.ศ.2302) ในแผน่ดินสมเดจ็พระเอกทศั  
           กรุงศรีอยธุยา พระยาชา้งเผอืกแตกโรงไปอยูแ่ถวป่าแขวงเมืองจ าปาศกัด์ิ โปรดฯใหส้องพี่ 
           นอ้ง คุมไพร่พลออกติดตามพระยาชา้งเผอืกมาทางแขวงเมืองพิมายแลว้เลยไปจนถึงฟากฝ่ัง 
           น ้ ามูลขา้งใต ้จึงไดข่้าวจากพวกเขมรวา่ พระยาชา้งเผอืกหนีมาอยูแ่ถวนั้น พวกเขมรส่วยหลาย 
           คนไดอ้าสาน าทางสองพี่นอ้งไปตามจบัพระยาชา้งเผอืกมาส่งจนถึงกรุงศรีอยธุยาคือ ตากะจะ 
           เชียงขนัธ์ ซ่ึงอยูบ่า้นปราสาทส่ีเหล่ียมโคกล าดวนใหญ่ เชียงฆะอยูบ่า้นดงยาง(หรือบา้น 
           โคกอจัจปือ)เชียงปุ่มอยูบ่า้นโคกเมืองที เชียงสี(หรือตาพอ่ควาน)อยูบ่า้นกดุหวาย(หรือบา้น   
            เมืองเตา) ดว้ยความดีความชอบเหล่าน้ี พระเจา้กรุงศรีอยธุยาจึงแต่งตั้งใหมี้ฐานนัดรศกัด์ิ 
            คือ ตากะจะ เป็นหลวงแกว้สุวรรณ เชียงขนัธ์เป็นหลวงปราบ เชียงฆะเป็นหลวงเพชร  

                                                  
62 เร่ืองเดียวกนั,235 
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            เชียงปุ่ม เป็นหลวงสุรินทร์ภกัดี เชียงสีเป็นหลวงศรีนครเตา63 
 
                      ในส่วนของ “พงศาวดารหวัเมืองอีสาน”ของหม่อมอมรวงศว์ิจิตร กล่าววา่ 
 
                    ...ระหวา่งศกัราช 1121 ปีเถาะเอกศก คร้ันแผน่ดินสมเดจ็พระบรมราชาท่ี 3 ฤาไนยหน่ึง 
        เรียกวา่พระเจา้อยูห่วัพระท่ีนัง่สุริยามรินทร์ข้ึนครองราชยส์มบติั เปนพระเจา้แผน่ดินสยามท่ี 33  
        อยู ่ณ กรุงศรีอยธุยา เวลานั้นพระยาชา้งเผอืกแตกโรงออกจากกรุงไปอยูใ่นป่าดง ทางตะวนัตก 
        แขวงปาศกัดิโปรดใหส้องพี่นอ้ง คุมไพร่พลแลกรมชา้งออกเท่ียวคิดตามพระยาชา้งเผอืกมาทาง 
        แขวงเมืองพิมาย แลเลยไปจนถึงดงฟากฝ่ังล าน ้ ามูลขา้งใต ้จ่ึงไดข่้าววา่พระยาชา้งเผอืกจาก 
        พวกเขมร,ส่วยป่าดง คือ ตากะจะแลเชียงขนั ซ่ึงตั้งอยูบ่า้นประสาทส่ีเหล่ียมโคกล าดวนใหญ่  
          1 ตาฆะบา้นดงยาง(ฤาเรียกโคกอจัประหน่ึง)1เชียงปุ่มบา้นโคกเมืองที 1เชียงสี (ฤาตาพอ่หวาน) 
        บา้นกดุหวาย(ฤาบา้นเมืองเตา ตามช่ือเชียงสีเม่ือเปนหลวงศรีนครเตา)1 เป็นผูน้ าสองพี่นอ้ง  
        แลไพร่พลไปติดตามพระยาชา้งเผอืกมาไดต้ากะจะ เชียงขนั เชียงฆะ เชียงสี กต็ามสองพี่นอ้ง 
        น าพระยาชา้งเผอืกกลบัคืนไป ณ กรุงศรีอยธุยา พระเจา้กรุงศรีอยธุยาจึงโปรดตั้งให ้ตากะจะ 
        เปนหลวงแกว้สุวรรณ เชียงขนัเปนหลวงปราบ เชียงฆะเป็นหลวงเพช็ร เชียงปุ่มเปนหลวงสุริน- 
        ทรภกัดี เชียงสีเป็นหลวงศรีนครเตา64 
      
                      ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่า“ประวติัศาสตร์อีสาน”ของเติม วิภาคยพ์จนกิจ ใชข้อ้มูลหลกั
จาก“พงศาวดารหัวเมืองอีสาน”ของหม่อมอมรวงศว์ิจิตร ซ่ึงงานเขียนฉบบัน้ีมีการระบุปีศกัราชท่ี
เกิดเหตุการณ์ข้ึนอยา่งชดัเจน ท าให้“ประวติัศาสตร์อีสาน”ของเติมมีความแม่นย  าในการระบุปี พ.ศ. 
และในส่วนเน้ือหานั้นพบว่า เติมไดใ้ชข้อ้มูลหลกัฐานจากทอ้งถ่ินมาใชป้ระกอบดว้ย เช่น “ต านาน
พงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบบัพระยาประจนัตประเทศธานี”(2465)ใชใ้นการเขียนเร่ืองของเมือง
สกลนคร กล่าวถึง พฒันาการของเมืองสกลนครใน 3 ยคุสมยัคือ ยคุแรกเป็นสมยัขอมตั้งเมืองหนอง
หานหลวง ยุคท่ีสองเป็นเร่ืองของการตั้งเมืองสกลทวาปีของวงศ์เมืองกาฬสินธ์ุ และสมยัท่ีสาม 
ภายหลงัสงครามเจา้อนุวงศ ์เช้ือสายเมืองนครพนมไดต้ั้งเมืองสกลนครข้ึนมาใหม่ และยงัมี“ต านาน
วดัสุปัฎนาราม”(2479)ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ(์อว้น ติสโส) ใชใ้นการเขียนบทท่ี 10 เร่ืองการ

                                                  
       63 เร่ืองเดียวกนั,หนา้ 168 

  64 กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดารภาค 4 และประวติัทอ้งท่ีจงัหวดัมหาสารคาม 
(กรุงเทพฯ:กรมศิลปากร,2506.พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระสารคามมุนี เจา้คณะ
จงัหวดัมหาสารคาม, มีนาคม 2506);29-30 
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พระศาสนา กล่าวถึง การเผยแพร่พระศาสนาในเมืองอุบลท่ีมีวดัสุปัฎนาราม เมืองอุบลเป็นศูนยก์ลาง
ในการเผยแพร่ลทัธิธรรมยติุนิกาย65   

ในการใชห้ลกัฐานนั้นพบว่า เติมไดใ้ห้ความส าคญักบัตรวจสอบหลกัฐาน เพื่อไต่สวน
หาขอ้เทจ็จริง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสอบถามจากคนในชุมชน ดงัจะเห็นไดจ้าก ตอนท่ีกล่าวถึงกรณี
การตายของพระพิไชยสุริยวงศ ์(เจา้โพนแพง) เจา้เมืองโพนพิสัย ในปี พ.ศ.2389 ขณะท่ีลงมาจดัการ
ปลงศพบิดาท่ีเมืองร้อยเอด็ กล่าวกนัวา่อุปฮาด (สิงห์)ผูเ้ป็นพี่ชายไดใ้ชใ้หจี้นจั้นกระท าการ จึงถูกคุม
ตวัลงมารับโทษท่ีกรุงเทพฯ โดยเติมเห็นวา่ “...ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เมืองมหาสารคามเล่าวา่ อุปฮาด(สิงห์)ไม่ได้
ใชใ้ห้จีนจั้นฆ่าพระพิไชยฯ พระพิไชยฯกบัจีนจั้นบาดหมางกนัมานานแลว้ ก่อนจะถึงกรุงเทพฯท่ี
โปรดเกลา้ฯใหส่้งอุปฮาด(สิงห์)ลงไปกรุงเทพฯนั้น อุปฮาด(สิงห์)ไดกิ้นยาตายระหว่างทาง เพราะไม่
อยากให้คนอ่ืนประหาร....”66 การให้ความส าคญักบัการวิพากยห์ลกัฐานเช่นน้ี ท าให้งานเขียนของ
เติมมีมาตรฐานใกลเ้คียงกบังานทางวิชาการ และมีคุณค่าต่อผูส้นใจในการศึกษาประวติัศาสตร์
ทอ้งถ่ินไทย-ลาวเป็นอย่างยิ่ง67 ดงันั้นจะเห็นไดว้่า เพราะเหตุใด“ประวติัศาสตร์อีสาน”ของเติม วิ
ภาคยพ์จนกิจ จึงไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลายในหมู่นกัอีสานศึกษา และในขณะเดียวกนั หาก
การเขียนประวัติศาสตร์เป็นการแสดงออกถึงส านึกแห่งอดีตแล้ว การอ้างอิงถึง งานเขียน
“ประวติัศาสตร์อีสาน”ท่ีอธิบายภาพของสังคมอีสานภายใตอ้  านาจรัฐไทย หมายถึงการยอมรับว่า 
“อีสาน”เป็นส่วนหน่ึงของประวติัศาสตร์ชาติไทยนั้นเอง 

 
 “ประวตัิผู้ไทย”ของถวลิ เกสรราช 
  ถวิล เกสรราช หรือสกุล ทองสว่างรัตน์ เป็นชาวผูไ้ทยอ าเภอเรณู จงัหวดันครพนม 

ส าเร็จการศึกษานิติศาสตร์บณัฑิตจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และเป็นเนติบณัฑิตไทย ท าอาชีพ
รับราชการในต าแหน่งผูพ้ิพากษาจงัหวดัอ่างทอง และต่อมาไดเ้ป็นผูพ้ิพากษาหัวหนา้คณะในศาล
อุทธรณ์  แมไ้ม่พบขอ้มูลประวติัส่วนตวัของถวิลมากนกั แต่มีหลกัฐานท าใหท้ราบไดเ้ป็นผูท่ี้มีความ
สนใจในการศึกษาคน้ควา้ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมของอีสานอยา่งแทจ้ริง ดงัจะเห็นจาก ในปี 
พ.ศ.2512 ถวิลไดท้ าหนงัสือเสนอมายงัราชบณัฑิตยสถานให้เปล่ียนช่ือเมืองกุฉินารายณ์ (จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ)  ท่ี ถูกบันทึกไว้ในอักขรานุกรมทางภูมิศาสตร์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทาง
ประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ิน โดยเห็นว่าช่ือท่ีถูกตอ้งน่าจะเป็น“กุดสิม”นารายณ์ เน่ืองจากท่ีอ าเภอน้ีมี

                                                  
       65 เติม วิพาคยพ์จนกิจ,ประวติัศาสตร์อีสาน,612-692 

  66 เร่ืองเดียวกนั,210 
                     67 ก าพล จ าปาพนัธ์, “ภาพลกัษณ์พระเจา้ไชยเชษฐาธิราชในประวติัศาสตร์ไทย-ลาว,” 
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สิม หรือโบสถก์ลางน ้าตั้งอยู ่ไม่ใช่“กดุฉิม”แบบท่ีทางราชการเรียก ซ่ึงเกิดจากความ “...ระแวงภาษา
อีสานเกินไป ว่าพูด ฉ.เป็น ส. เม่ือบอกว่า“กุดสิม”มาก็เปล่ียนเป็น“กุดฉิม”ไปทีเดียว ท าให้
ความหมายเดิมขาดเสียหายไปเสีย...” พร้อมกนันั้นถวิลยงัไดเ้สนอให้เปล่ียนช่ืออ าเภอ “ค าเข่ือน
แกว้”(จงัหวดัยโสธร)เป็น “ค าเมืองแกว้”ตามท่ีตั้งต าบลเดิม  เสนอให้เปล่ียนปีศกัราชในการเปล่ียน
ช่ืออ าเภอหนองสูงเป็นนาแก ซ่ึงอกัขรานุกรมภูมิศาสตร์ระบุว่าเป็นปี พ.ศ.2450 เป็น พ.ศ.2460 
ตามท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา68 นอกจากน้ีถวิลยงัมีส่วนร่วมในการจัดงานผูไ้ทยร าลึกท่ี
กาฬสินธ์ุเป็นประจ าทุกปี และในงานน้ี“ประวติัผูไ้ทย”ของถวิลไดถู้กยอ่เป็นบทความลงในหนงัสือ
ท่ีระลึกเร่ือยมา และในปี พ.ศ.2527 ถวิลไดเ้รียบเรียงงานเขียนเร่ือง “ประวติัผูไ้ทย และชาวผูไ้ทย
เมืองเรณูนคร” (2527) ใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึนอีกดว้ย  

 “ประวติัผูไ้ทย”ตีพิมพ์คร้ังแรกในปี พ.ศ.2512 เน่ืองในงานผูไ้ทยร าลึกคร้ังท่ี 6 แรง
บนัดาลใจท่ีท าให้ถวิลเขียนงานเร่ืองน้ีเน่ืองจาก “...เป็นชาวผูไ้ทยโดยก าเนิดผูห้น่ึง จึงอยากทราบ
ความเป็นมาของชาวผูไ้ทย...”69 ในส่วนของเน้ือหางานเขียนเร่ืองน้ีไดก้ล่าวครอบคลุมเร่ืองราวของ
ชนเผา่ผูไ้ทยอยา่งกวา้งขวา้ง ไล่เรียงต านามล าดบัไดด้งัน้ี 
  บทท่ี 1  ความน า 
  บทท่ี 2  คนต่างจ าพวก กล่าวถึง ถ่ินก าเนิดของถ่ินก าเนิดของกลุ่มชนต่างๆ 
   ในลุ่มน ้าโขง 

บทท่ี 3  ถ่ินฐานเดิมของคนไทย  กล่าวถึง การตั้งถ่ินฐานของคนไทยเผา่อ่ืนท่ีมี 
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกับผูไ้ทย เช่น ไทยพวน ไทยซ่งท่ีอยู่ในลาว และ
กระจายตัวอยู่ในเขตภาคกลางของไทย แถบลพบุรี สระบุรี ราชบุรี 
เพชรบุรี 

บทท่ี 4  ช่ือท่ีใชเ้รียกผูไ้ทย เป็นการใหค้วามหมายต่อค าวา่“ผูไ้ทย”วา่หมายถึง  
คนไทยชาติหน่ึงเช่นเดียวกบัไทย ไทยลาว ไทยฉาน ไทยกะตาก 

  บทท่ี 5  เมืองแถงแวน่แควน้สิบสองจุไทย กล่าวถึง การสถาปนาเมืองแถงของชน 
เผา่ผูไ้ทย 

  บทท่ี 6    พงศาวดารลา้นชา้งกบัเร่ืองเมืองแถง กล่าวถึง เร่ืองของการตั้งเมืองแถง 
ท่ีปรากฏในพงศาวดารลา้นชา้ง 

  บทท่ี 7 ค าน าพงศาวดารเมืองแถง กล่าวถึง ท่ีมาเอกสารพงศาวดารเมืองแถง 

                                                  
68 ถวิล เกสรราช, ประวติัภูไทย, 465-468 
69 เร่ืองเดียวกนั, 1 
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  บทท่ี 8  พงศาวดารเมืองแถง เป็นเน้ือหาของพงศาวดารเมืองแถง ซ่ึงเป็นเร่ืองราว 
ของชาวผูไ้ทย 

  บทท่ี 9  พงศาวดารเมืองไล เป็นเร่ืองของผูไ้ทยท่ีมีอยูใ่นพงศาวดารเมืองไล 
  บทท่ี 10 อุปนิสยัชาวผูไ้ทยด า และผูไ้ทยขาว กล่าวถึง ความเหมือนและความ 

แตกต่างของชาวผูไ้ทยด า และผูไ้ทยขาว 
  บทท่ี 11 ขนบธรรมเนียมชาวผูไ้ทยสิบสองจุไทย เป็นเร่ืองธรรมเนียมปฏิบติัของ 

ชาวผูไ้ทยทั้งสภาพบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั ลกัษณะรูปร่างหนา้ตา การแต่ง 
กาย การรักษาพยาบาล เป็นตน้  

  บทท่ี 12 ขนบธรรมเนียมชาวป่าชาติต่างๆ กล่าวถึง การตั้งถ่ินฐาน การแต่งกาย  
ประเพณี พิธีกรรมของกลุ่มชาติพนัธ์อ่ืน เช่น ชนชาติข่าคอ(ข่า) แมว้ เยา้  

  บทท่ี 13 เมืองผูไ้ทยถูกรุกราน บอกถึง การอพยพเคล่ือนยา้ยของผูไ้ทยจาก 
เมืองวงัมาอยูใ่นเวียงจนัทร์ในสมยัเจา้อนุวงศ ์

  บทท่ี 14 เสียกรุงศรีอยธุยาแก่พม่าคร้ังท่ี 2 กล่าวถึง การสูญเสียก าลงัในช่วงเสีย 
กรุงซ่ึงน ามาสู่การท าสงครามกวาดตอ้นครัวลาวและผูไ้ทยของกรุงธนบุรี  
เม่ือปี พ.ศ.2322  

  บทท่ี 15 ธรรมเนียมการปกครองภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กล่าวถึง การปกครอง 
ระบบอาญาส่ีของลาว ซ่ึงผูไ้ทยกไ็ดใ้ชแ้บบเดียวกนั 

  บทท่ี 16 ชาวผูไ้ทยอพยพลงมาสู่ประเทศไทยรุ่นท่ี 1 กล่าวถึง การกวาดตอ้นครัว 
ลาวและผูไ้ทยของกองทพัสยามเขา้มาอยูใ่นไทยในสมยัธนบุรี และการ 
ตั้งถ่ินฐานของชาวไทยทรงด า(ผูไ้ทยด า)ในเมืองเพชรบุรี ลาวพวนใน 
กรุงเทพฯ 

  บทท่ี 17 ปราบกบฏเจา้อนุวงศ ์กล่าวถึง เหตุการณ์กบฏของเจา้อนุวงศ ์ซ่ึงน ามาสู 
การกวาดตอ้นครัวเขา้มาอยูใ่นภาคอีสาน 

  บทท่ี 18 ชาวผูไ้ทยอพยพเขา้มาอยูใ่นประเทศไทย รุ่นท่ี 2 กล่าวถึง การกวาดตอ้น 
ครัวผูไ้ทยในเขา้มาไวใ้นเขตเมืองสกลนคร นครพนม กาฬสินธ์ุ 

บทท่ี 19 สาส์นตราพระเจา้พระยาจกัรี คร้ังรัชกาลท่ี 1 เป็นรายละเอียดทั้งหมด 
ของสารตั้งเจา้เมืองผูไ้ทย ราชทินนาม และพระราชทานเคร่ืองยศศกัด์ิ 

  บทท่ี 20 ชาวผูไ้ทยตั้งบา้นเมืองในประเทศไทย กล่าวถึง การตั้งเมืองกดุฉิม 
นารายณ์ เมืองภูแล่นชา้ง (จงัหวดักาฬสินธ์ุ) เมืองท่าขอนยาง(จงัหวดั 
มหาสารคาม) ฯลฯ 
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บทท่ี 21 บา้นเมืองผูไ้ทยในปัจจุบนั กล่าวถึง ชุมชนชาวผูไ้ทยท่ีสืบเน่ืองมาจนถึง
ปัจจุบนั เช่น ท่ีอ าเภอเรณูนคร อ าเภอหนองสูง (จงัหวดันครพนม) อ าเภอ
ค าชะอี (จงัหวดัมุกดาหาร) อ าเภออากาศอ านวย (จงัหวดัสกลนคร)  

บทท่ี 22 หนงัสือผูไ้ทย กล่าวถึง ตวัอกัษรไทยด า และตวัอกัษรไทยขาวท่ีใชใ้นการ
จารึกอกัขระ 

  
จะเห็นไดว้า่ การเขียน“ประวติัผูไ้ทย”ไดน้ าเอางานเขียนช้ินอ่ืนมาล าดบัความต่อเน่ืองกนั

ไป เช่น “บทท่ี 2 คนต่างจ าพวก”ไดย้กเอาขอ้ความในพระนิพนธ์ของสมเด็จฯกรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพท่ีทรงกล่าวถึงเร่ืองของคนต่างจ าพวกในลุ่มน ้ าโขงจาก“นิทานโบราณคดี” (2505) มาไว้
ทั้งหมด และใน“บทท่ี 11 ขนบธรรมเนียมชาวผูไ้ทยสิบสองจุไทย”ไดย้กเอางานเขียนของเจา้พระยา
สุรศกัด์ิมนตรี (เจิม แสงชูโต) ท่ีไดบ้นัทึกเร่ืองของธรรมเนียมของหมู่ชนชาติต่างๆในแถบสิบสองจุ
ไทย ซ่ึงอยูใ่นหนงัสือเร่ือง“ลทัธิธรรมเนียมต่างๆภาค5” (2504) เช่นเดียวกบัใน“บทท่ี 15 ธรรมเนียม
การปกครองภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ”ท่ีไดย้กเอาขอ้ความจากงานของหลวงผดุงแควน้ประจนัต์
(จนัทร อุตรนคร)ท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือ “ลทัธิธรรมเนียมต่างๆภาค 1”(2505) การเรียบเรียงเช่นน้ีเป็น
วิธีการของผูเ้ขียนท่ี“...อ่านพบแลว้น ามาประติดประต่อเขา้ดว้ยกนัโดยระบุท่ีมาเป็นตอนๆไว.้..”70 
ดงันั้นเราจึงไม่พบการตั้งค  าถาม การตีความ และการวิพากษต์รวจสอบขอ้มูลในงานเขียนมากนัก  
อยา่งไรกต็าม “ประวติัผูไ้ทย”เป็นการรวบรวมเร่ืองของผูไ้ทยไวไ้ดม้ากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบังาน
เขียนพื้นถ่ินในช่วงเดียวกนัท่ีเป็นเพียงบทความสั้นๆในหนังสือท่ีระลึกเท่านั้น จึงอาจกล่าวไดว้่า 
“ประวติัผูไ้ทย”เป็นความพยายามในการสร้าง“พรมแดนความรู้ในเร่ืองผูไ้ทย”ของคนอีสาน  

ลกัษณะส าคญัประการหน่ึงคือ ถวิลไดใ้ชค้  าบอกเล่าของคนในทอ้งท่ีมาใชป้ระกอบการ
เรียบเรียง เช่น ตอนท่ีกล่าวถึง การตั้งชุมชนเมืองเรณูนคร ความว่า “...มีผูเ้ล่าใหฟั้งว่า ไดรั้บบอกเล่า
จากบรรพบุรุษว่า เม่ืออพยพมาคร้ังแรกนั้น พากนัตั้งหมู่บา้น 3 แห่งคือ ท่ีบา้นห้วยหัวขวัแห่งหน่ึง 
บา้นบ่อจนัทร์แห่งหน่ึงกบัดงหวายอีกแห่ง เม่ืออพยพราษฎรจากหมู่บา้น 3 แห่งเขา้มารวมอยูท่ี่บา้น
ดงหวายอนัเป็นท่ีตั้งเรณูนครบดัน้ี...” นอกจากน้ีถวิลยงัไดใ้ชค้วามทรงจ าในวยัเยาวม์าใชใ้นการ
เขียนดว้ย ดงัตอนท่ีกล่าวถึงสภาพของชุมชนเรณูนครในอดีต ความว่า “...บา้นบ่อจนัทร์นั้นเม่ือ
ผู ้เ ขียนยังเด็กอยู่ มีสภาพเป็นป่ามะม่วงคล้ายหมู่บ้านร้าง มีต้นมะม่วงบางล าต้นโตขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลางเมตรเศษข้ึนไปอยู่เป็นอนัมาก ต่อมาถูกราษฎรตดัฟันลงเพื่อเอาท่ีท าเป็นท่ีนา
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หมดแลว้...”71 การใชข้อ้มูลค าบอกเล่าในการเรียบเรียงไดช่้วยให“้ประวติัผูไ้ทย” ท่ีแมไ้ดใ้ชเ้อกสาร
จากทางราชการเป็นขอ้มูลหลกั แลเห็นภาพ“ทอ้งถ่ิน”ในมุมมองของ“คนใน”มากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงั
สร้างความรู้สึกร่วมกบัผูอ่้านไดดี้ ดงันั้นจึงไม่น่าแปลกใจอนัใดเลยว่า เพราะเหตุใดเม่ือคนผูไ้ทย
ตอ้งการเขียนเร่ือง“ผูไ้ทย”จึงตอ้งเรียบเรียงจากงานเขียนช้ินน้ี เพราะสามารถสร้างส านึกร่วมในหมู่
ชาติพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
จากขา้งตน้จะเห็นไดว้่า นบัตั้งแต่ทศวรรษ 2500 เป็นตน้มา การเขียนประวติัศาสตร์

บา้นเมืองในหมู่คนอีสานเป็นไปอยา่งแพร่หลาย โดยไดรั้บการสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจากหน่วยงาน
รัฐ เพื่อสร้างส านึกร่วมกบัคนทอ้งถ่ิน ท าให้งานเขียนทอ้งถ่ินมีเน้ือหาเนน้ถึงสัมพนัธภาพระหว่าง
ทอ้งถ่ินกบัส่วนกลาง โดยเนน้ไปท่ีเร่ืองราวของการตั้งเมือง การแต่งตั้งผูน้ าของศูนยก์ลางอ านาจรัฐ 
เหตุการณ์ส าคญัของชาติท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน ตลอดจนเร่ืองราวการประกอบวีรกรรมของวีรชน
ท้องถ่ินท่ีสร้างคุณประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมือง ตัวอย่างท่ีส าคัญของงานเขียนในยุคน้ีคือ 
“ประวติัศาสตร์อีสาน”(2513)ของเติม วิภาคยพ์จนกิจ มีเน้ือหากล่าวถึง ความเป็นมาของเมือง หรือ
จังหวัดต่างๆในภาคอีสาน โดยแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของสังคมอีสานภายใต้กรอบ
ประวติัศาสตร์รัฐชาติไทย  นอกจากน้ีในช่วงทศวรรษ 2510 งานเขียนประวติัศาสตร์บา้นเมืองไดมี้
ความกา้วหนา้มากข้ึน โดยขยายเน้ือหาออกสู่เร่ืองราวของชุมชนและชาติพนัธ์ุ ซ่ึงท าให้แลเห็นภาพ
พฒันาการทางประวติัศาสตร์ สภาพสังคม และวฒันธรรมของชนกลุ่มต่างๆในอีสาน ดงัจะเห็นได้
จาก “ประวติัผูไ้ทย”(2512)ของถวิล เกสรราช งานเขียนพื้นเมืองท่ีรวบรวมเร่ืองราวของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุผูไ้ทยท่ีอาศยัอยูใ่นภาคอีสานไวอ้ยา่งรอบดา้น  ความนิยมในการเขียนประวติัศาสตร์บา้นเมือง
ให้ผูกโยงสัมพนัธ์กบัศูนยก์ลางอ านาจเช่นน้ี ในดา้นหน่ึงไดส้ะทอ้นให้เห็นถึง ส านึกทอ้งถ่ินนิยม
อีสานท่ีเร่ิมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัรัฐชาติไทย  

อยา่งไรก็ตามเรายงัพบว่า ส านึกดงักล่าวน้ีไม่ไดเ้ป็นไปอย่างแนบแน่นเท่าใดนกั เพราะ
ได้มีงานเขียนบางช้ินท่ีได้แสดงให้เห็นถึง ความคิดในเชิงต่อตา้นอ านาจรัฐไทยอยู่บา้ง โดยได้
น าเสนอภาพอีสานท่ีมี“ตวัตน”ทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอยูอ่ยา่งอิสระ แต่เม่ือรัฐไทยไดเ้ขา้
มาปกครองได“้ท าลาย”วฒันธรรมและอ านาจต่างๆของทอ้งถ่ิน ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา ทั้ง
ความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้ม ความเล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างคนอีสานกบั 
“คนไทย”ในภูมิภาคอ่ืน ตลอดจนการดูหม่ินดูแคลนท่ีคนอีสานได้รับการตอกย  ้ าอยู่เสมอมา 
ยกตวัอยา่งเช่น งานเขียนเร่ือง“อีสานดินแดนแห่งเลือดและน ้ าตา”(2501,2514)ของสุชาติ ภูมิบริรักษ ์
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งานเขียนเร่ืองน้ีไดใ้ห้ความส าคญัต่อการน าเสนอเร่ืองราวของขบวนการผูมี้บุญในปี พ.ศ.2444 ถึง 
พ.ศ.2445 โดยกล่าวยกย่องเชิดชูวีรกรรมของคนกลุ่มน้ีในการต่อตา้นการกดข่ีขูดรีดของศกัดินา
สยาม แมต้อ้งประสบกบัความพ่ายแพก้็ตาม ดงัความว่า “...จงให้การสรรเสริญแก่ขบวนการผบุีญ 
เพราะพวกเขาไดส้ร้างวีรกรรมให้แก่ประวติัศาสตร์ชาติไทย พวกเขาไดแ้สดงออกซ่ึงจิตใจแห่งการ
ต่อสูเ้พื่อสิทธิเสรีภาพอนัชอบธรรมของประชาชน พวกเขาไดต่้อสู้กบัการกดข่ีขดูรีดของชนชั้นศกัดิ
นาอยา่งไม่หวาดหวัน่พร่ันพรึง ฉะนั้นจึงหวงัว่าผูมี้ใจเป็นธรรม คงใหเ้กียรติแก่เขาขบวนการผูมี้บุญ
...”72 พร้อมกนันั้นงานเขียนไดช้ี้ชวนใหค้นอีสานท าการเคล่ือนไหวร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสต ์ซ่ึงถูก
เร่งเร้าให้หัวขอ้ถดัมาท่ีกล่าวว่า สาเหตุของการเกิดผูมี้บุญ และ“ขบวนการคนโซ”การอพยพคร้ัง
ใหญ่ของคนอีสานเขา้มาท างานในกรุงเทพฯ เกิดจากความอดยากแร้นแคน้ของคนอีสานท่ีมาจาก
ความไม่เอ้ืออ านวยของสภาพธรรมชาติในถ่ินท่ีอยู ่การกดข่ีข่มเหงเอารัดเอาเปรียบของรัฐไทยท่ีมี
ตลอดมาในประวติัศาสตร์ ตั้งแต่ในสมยัศกัดินาท่ีถูกชนชั้นปกครองขดูรีด  ท าใหช้าวบา้นตอ้งเป็น
“เลก”หรือ“ทาสกสิกร”ท่ีมีชีวิตอยูอ่ยา่งล าบาก และหนกัข้ึนไปอีกในสมยัทุนนิยมท่ีตอ้งถูกพวกเจา้
ท่ีดินกดขี่“ใหจ้มติดอยูก่บัปลกัแห่งความยากจน”  การแกปั้ญหาเหล่าน้ีท าไดโ้ดย “...การต่อสู้เท่านั้น 
การกราบไหวว้ิงวอนไม่ใช่วิธีการต่อสู้อนัถูกตอ้ง และมนัยากจะสัมฤทธ์ิผล ฉะนั้นเพื่อความอุดม
สมบูรณ์พนูสุขของอีสาน เราจะตอ้งต่อสู.้..” 73  

แมง้านเขียนของสุชาติ ภูมิบริรักษไ์ดน้ าเอาประเดน็ปัญหาเร่ืองปากทอ้งมาใชใ้นการปลุก
ระดม แต่ไม่ปรากฏหลกัฐานว่าเป็นท่ีแพร่หลายในหมู่คนทอ้งถ่ินแต่อย่างใด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
งานเขียนกระแสหลกัถูกรณรงคโ์ดยหน่วยงานของรัฐอยา่งเขม้ขน้ จนสามารถครอบง าความทรงจ า
ของชนส่วนใหญ่ในอีสานได ้ท าใหง้านเขียนอ่ืนๆท่ีไดใ้ห้ภาพอีสานท่ีต่างออกไปถูกบีบเบียดออกสู่
การรับรู้ของคนในสังคมไปโดยปริยาย “ความคิด”และ“ความรู้”ในเร่ืองของประวติัศาสตร์อีสานท่ี
เป็นส่วนหน่ึงของรัฐไทยจึงไดรั้บการสถาปนาอยา่งมัน่คงในยคุสมยัน้ี 

 
2.1.2 งานเขียนประเภท “พืน้/พงศาวดาร” 

ความสนใจของสังคมท่ีมีต่อความเป็นมาของชนชาติเผา่พนัธ์ุไทยนบัตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 
2480 ท่ีพยายามขวนหาตน้ก าเนิดของคนไทยภายนอกประเทศ และเม่ือมาถึง พ.ศ.2500 ไดมี้ส ารวจ
ทางโบราณคดีในภาคอีสาน การคน้พบแหล่งโบราณคดีท่ีมีอยู่เป็นจ านวน ท าให้ทราบไดว้่าภาค
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อีสานเป็นแหล่งอารยธรรมอนัเก่าแก่แห่งหน่ึง ส่ิงเหล่าน้ีไดส่้งผลให้ปัญญาชนทอ้งถ่ินเกิดความ
สนใจในการศึกษาความเป็นมาของศาสนสถาน-วตัถุ และชุมชนโบราณท่ีพบในทอ้งถ่ิน จึงไดท้  า
การบนัทึกประวติัศาสตร์แบบ“พื้น/พงศาวดาร”ข้ึน เพราะดว้ยลกัษณะของการเป็นพื้น/ต านานจึง
สามารถเขียนบอกเล่าความเป็นมาของชุมชนยอ้นไปไดไ้กล นอกจากน้ีการเขียนพื้น/ต านานยงัอาจมี
เหตุผลในเร่ืองส านึกแห่งอดีตของชาวบา้นท่ีตอ้งการบอกเล่าตวัตนของตน เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความเจริญรุ่งเรืองของทอ้งถ่ินท่ีมีมาอยา่งยาวนาน อยา่งไรก็ตามการเขียน“พื้น/พงศาวดาร”มีความ
แตกต่างจากในยุคก่อน ตรงท่ีงานเขียนในยุคก่อนเป็นวรรณกรรมในสมยัจารีตท่ีเน้นเร่ืองราวของ
บรรพบุรุษ กษตัริย ์และการสืบสันติวงศ ์แต่งานเขียนในสมยัน้ีมีลกัษณะเป็น“พงศาวดารเมือง”ท่ี
บอกเล่าความเป็นมาของทอ้งถ่ินในสมยัโบราณ และมีพฒันาการเร่ือยมาจนเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของ
รัฐไทย โดยเนน้ถึงเหตุการณ์ในยุคร่วมสมยัท่ีใกลต้วัมากยิ่งข้ึน จากการรวมรวบของผูศึ้กษาใน
ขณะน้ีไดพ้บงานเขียนประเภท“พื้น/พงศาวดาร”อยู ่23 ช้ิน ดงัปรากฏในตารางท่ี 2 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 2 งานเขียนประเภท“พื้น/พงศาวดาร” พ.ศ.2500 ถึงส้ินทศวรรษ 2520 
ล าดบั ผู้เขยีน เร่ือง ปีทีบ่ันทกึ/พมิพ์ 

1 พระอาริยานุวตัร เขมจารี พงศาวดารเมืองมหาสารคาม บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.2500 
2. พระธรรมราชานุวตัร 

(แกว้ อุทุมมาลา) 
ประวติัพระธาตุบงัพวน พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2501 

พิมพค์ร้ังท่ี 5 พ.ศ.2521 
3. ” ต านานพระธาตุภูเพก็ พิมพค์ร้ังท่ี 1พ.ศ.2503 

พิมพค์ร้ังท่ี2 พ.ศ.2530 
4. ” ประวติัพระธาตุเชิงชุม พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2505 

พิมพค์ร้ังท่ี 2 พ.ศ.2530 
5. ” สตัตนาคาประวติั พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2507 
6. ” พระพทุธศาสนาเขา้สู่ไทย บนัทึกข้ึนในปีพ.ศ.2510 
7. ” ประวติัวงศก์ษตัริยล์า้นชา้ง

สงัเขป 
บนัทึกข้ึนในปีพ.ศ.2512 
พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2530 

8 กณัหะ ยาศริรินทร์ ลึบปสูรย(์ส านวนภาษา
อีสาน) 

พิมพค์ร้ังท่ี 1  พ.ศ.2512 

9. พระอาริยานุวตัร เขมจารี ปฐมกลัป์(ฉบบัร้อยกรอง) บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.2512 
10. ” ต านานพระยาคนัคาก บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.2513 
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ตางรางท่ี 2(ต่อ) งานเขียน“พื้น/พงศาวดาร” พ.ศ.2500 ถึงส้ินทศวรรษ 2520 
ล าดบั ผู้เขยีน เร่ือง ปีทีบ่ันทกึ/พมิพ์ 

11 ” ต านานเมืองฟ้าแดดฟ้าแดด 
(ฉบบัร้อยกรอง) 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.2514 

12. ” ต านานบา้นเพียและ
พระพทุธรูปหินโบราณ 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.2516 

13. ” ประวติัศาสตร์เมืองวาปี
ปทุม 
(ฉบบัลายมือ) 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.2517 

14. ” ต านานโบราณกรรม บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.2517 
15. ” สายเลือด“ลาว”ผูป้ฎิวติั

อีสานคร้ังแรก 
บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.2518 

16. พระอาริยานุวตัร เขมจารี ปฐมกลัป์(ฉบบัร้อยแกว้) บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.2522 
17. ” ต านานนครจ าปาศรีพระ

บรมธาตุ 
กู่สนัตรัตน ์อ าเภอนาดูน 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.2525 

18. ” ต านานเมืองหนองหาน
นอ้ย- 
หนองหานหลวง 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.2526 

19. ” ต านานเมืองเชียงเหียน 
เมืองคนัธระ 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.2527 

20 ” ประวติัศาสตร์การตั้งเมือง
กาฬสินธ์ุ 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.2524 

21. ” ประวติัศาสตร์เมืองทุ่งศรี
ภูมิตั้งเมือง 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.2527 

22. ” ประวติัศาสตร์ข่า-ขอม ลุ่ม
น ้าของ-โขง 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.2530 
พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2533 

23. พระอาริยานุวตัร เขมจารี ประวติัเมืองมหาสารคาม มปป. 
เรียบเรียงและท าเป็นตารางโดยอนุชิต สิงห์สุวรรณ 
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   จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดว้า่ในช่วงทศวรรษ 2500 ถึง พ.ศ.2510 งานเขียนประเภท“พื้น/
พงศาวดาร” ส่วนใหญ่เป็น“พื้นฝ่ายพทุธจกัร”ต านานพระพทุธศาสนา บอกเล่าความเป็นมาของพระ
ธาตุ พระพทุธรูปส าคญัในทอ้งถ่ิน เช่น “ประวติัพระธาตุบงัพวน”(2501)จงัหวดัหนองคาย “ต านาน
พระธาตุภูเพก็”(2503)และ“ประวติัพระธาตุเชิงชุม”(2505)จงัหวดัสกลนคร งานเขียนเหล่าน้ีเป็นงาน
นิพนธ์ของพระธรรมราชานุวตัร(แกว้ อุทุมมาลา) ภิกษุผูมี้สมญานามวา่ “ปราชญแ์ห่งลุ่มน ้าโขง” 
โดยในการเขียนไดใ้ชต้  านาน/พงศาวดารในสมยัจารีตเป็นแกนหลกัของเน้ือหา และใชข้อ้มูล
หลกัฐานอ่ืนเขา้มาเสริม เช่น หลกัฐานทางโบราณคดี ศิลปวตัถุ ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ เพือ่ท าใหเ้ห็น
วา่“ต านาน”เป็นเร่ืองจริงท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลว้ โดยมีวตัถุพยานแวดลอ้มยนืยนัอยา่งชดัเจน ดงัจะเห็น
ไดจ้าก“ประวติัพระธาตุภูเพก็”(2503)ของพระธรรมราชานุวตัร ท่ีเล่าถึงประวติัความเป็นมาของพระ
ธาตุภูเพก็ เรียบเรียงข้ึนจาก “พื้นอุรังคธาตุ”ร่วมกบัหลกัฐานอ่ืนประกอบกนั ความวา่ 

 
                      ... บดัน้ีจกักล่าวต านานเร่ืองราวพระธาตุดอยแท่น คือ พระธาตุภูเพก็เด๋ียวน้ี ตามต านานท่ี  
            โบราณจารยเ์จา้หากไดก้ล่าวไวใ้นอุรังคนิทาน คือต านาน พระธาตุพนม อนัเป็นพระธาตุหวัอก 
             ของพระพุทธเจา้และจะไดร้วบรวมเร่ืองราวและเหตุการณ์ต่อมาเท่าท่ีจะพอคน้ไดแ้ละภูมิศาสตร์ 
             เก่ียวแก่พระธาตุภูเพก็74 

 
วิธีการเรียบเรียงดงักล่าว พระธรรมราชานุวตัรไดน้ าไปใชก้บังานเขียนเร่ืองอ่ืนดว้ย ท า

ใหต้  านานพระธาตุต่างๆมีการล าดบัเน้ือหาท่ีคลา้ยคลึงกนั เร่ิมตน้ดว้ยการบรรยายสภาพภูมิสถานอนั
เป็นท่ีตั้ง ลกัษณะสณัฐานขององคพ์ระธาตุ และมีประวติัพระธาตุจากท่ีน ามาจาก“พื้นอุรังคธาตุ”เป็น
ส่วนส าคญัอยูใ่นส่วนสุดทา้ยของเน้ือหา 

อย่างไรก็ตาม จากตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว่านับตั้ งแต่ทศวรรษ 2510 เป็นตน้มา “พื้น/
พงศาวดาร”มีการเปล่ียนแปลงจากประวติัพระพุทธศาสนา มาเป็นเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของ
เมือง หรือชุมชนโบราณ เช่น “ต านานเมืองฟ้าแดดสงยาง”(2514)อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
“ต านานบา้นเพีย และพระพุทธรูปหินโบราณ”(2516) จงัหวดัขอนแก่น “ต านานนครจ าปาศรีพระ
บรมธาตุ กู่สันตรัตน์ อ  าเภอนาดูน”(2525)จงัหวดัมหาสารคาม “ต านานข่า-ขอมลุ่มน ้ าโขง”(2530) 
งานเขียนเหล่าน้ีต่างน าเสนอว่า ก่อนการตั้งถ่ินฐานของชาวลาว ดินแดนอีสานเป็นแหล่งอารยธรรม
เก่าแก่ท่ีมีอายุหลายร้อยหลายพนัปี โดยเป็นถ่ินฐานของพวกข่า-ขอมมาก่อน ซ่ึงไดส้ร้างเมือง ขุดคู
น ้ าคนัดิน ปราสาทหิน และศาสนวตัถุต่างๆไว ้  โดยในการเขียนนั้นไดน้ าเอาต านาน/พงศาวดาร
                                                  

74 พระธรรมราชานุวตัร, “ต านานพระธาตุภูเพก็” ใน ประมวลประวติั-ต านาน 4 เร่ืองของพระ
ธรรมราชานุวตัร, 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 149 

พื้นเมืองมาอธิบายหลกัฐานทางโบราณคดี รวมถึงขอ้มูลจากสภาพภูมิศาสตร์ และเอกสารอ่ืนๆมา
ประกอบเขา้ดว้ยกนั ดงัปรากฏใน“ต านานเมืองฟ้าแดดสงยาง”(2514) ความวา่  
                   ...ในต านานฟ้าแดดสงยาง มีประวติัอยา่งไร ไดพ้ยายามคน้หาประวติัเก่าเป็นเวลานาน  
           ซ่ึงไปเห็นซากเมืองเก่าแลว้แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในสมยัก่อน ก่อก าแพงเมืองดว้ยศิลา- 
           แลงทั้งนั้น ตวัเมืองตั้งอยูบ่า้นหมากกอ้มเขา้หลาม อ าเภอกมลาสยั จงัหวดักาฬสินธุ์ สนันิษฐาน 
           เป็นอาณาจกัรเก่าแก่ มีศิลปกรรมอนัวิจิตรงดงามมาก แต่หกัพงัดว้ยภยัธรรมชาติ ปรากฏตาม 
           ต  านานฟ้าแดดสงยาง ดงัน้ี75 

 
ความตอ้งการในการอธิบายประวติัศาสตร์ และโบราณคดีของปราชญ์ทอ้งถ่ินในภาค

อีสาน ส่วนหน่ึงไดรั้บการกระตุน้จากความสนใจของนกัวิชาการในช่วงหลงัพ.ศ.2500 ท่ีไดเ้ขา้มา
ศึกษาในอีสาน ท่ีส าคญัคือ อาจารยศ์รีศกัร วลัลิโภดม ไดเ้สนอเร่ืองราวความเป็นมาของอีสาน
นบัตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 เป็นตน้มา โดยใชห้ลกัฐานทางโบราณคดี ร่วมกบัต านานนิทานพื้นถ่ิน ค าบอก
เล่าจากคนในชุมชน และขอ้มูลจากสภาพแวดลอ้มมาประกอบกนัเพื่อสร้างค าอธิบายเก่ียวกบัอีสาน 
โดยปรากฏเป็นหนังสือรวมบทความเร่ือง“แอ่งอารยธรรมอีสาน” สรุปได้ความว่า อีสานมี
พฒันาการทางประวติัศาสตร์อนัยาวนาน โดยปรากฏโบราณศิลปะสถานหลายยคุหลายสมยั และมี
ความสัมพนัธ์กบัพฒันาการทางสังคมและวฒันธรรมของทอ้งถ่ินอ่ืนๆเช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคใต ้รวมถึงดินแดนภายนอกท่ีอยูใ่กลเ้คียงโดยรอบเช่น ลาว กมัพชูา เวียดนาม ดงันั้น “หากจะว่า
กนัใหถึ้งท่ีสุดแลว้ บรรพชนคนอีสานตั้งแต่ยคุดึกด าบรรพก์็คือ บรรพบุรุษอีกสาแหรกหน่ึงของชาว
สยามท่ีเรียกกนัว่า“คนไทย”ทุกวนัน้ีเอง”76 นอกจากน้ียงัมีอาจารยธิ์ดา สาระยา ท่ีไดใ้ช้แนวทาง
การศึกษาเช่นเดียวกับอาจารยศ์รีศกัร และได้น าเสนอว่า ชุมชนโบราณท่ีอยู่ในเขตลุ่มน ้ ามูล-ชี
ตอนล่างมีพฒันาการทางประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ จนท าใหเ้ช่ือได้
ว่ากลุ่มบา้นเมืองในบริเวณน้ีเป็นแว่นแควน้เดิมของพระเจา้จิตรเสน ปฐมกษตัริยข์องเขมรโบราณ
ก่อนท่ีจะสถาปนาเมืองเศรษฐปุระ(บริเวณเมืองจ าปาศกัด์ิ)ข้ึนเป็นศูนยก์ลางของชุมชนลุ่มน ้ าโขง
ตอนล่าง77 อิทธิพลทางความคิดของนักวิชาการเหล่าน้ีน่าจะส่งผลต่อการเขียนประวติัศาสตร์ของ 
ปราชญช์าวอีสานอยูบ่า้ง โดยไดป้รับให้เขา้กบัความคิดทางประวติัศาสตร์แบบต านานแบบเดิม ดงั

                                                  
75 พระอาริยานุวตัร เขมจารี, “ต านานยอ่ฟ้าแดดสูงยาง(ฉบบัร้อยแกว้)”,บนัทึกเม่ือวนัท่ี 4 

พฤศจิกายน พ.ศ.2514 ,เอกสารอดัส าเนา, 1 
       76 ศรีศกัร วลัลิโภดม,แอ่งอารยธรรมอีสาน พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ:มติชน,2546),(13) 

77 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้น ธิดา สาระยา,รัฐโบราณในภาคพื้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต:้
ก าเนิดและพฒันาการ(กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพเ์มืองโบราณ,2539) 
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จะเห็นไดจ้าก ค าบรรยาย“ต านานนครจ าปาศรี-กู่สันตะรัตน์ อ  าเภอนาดูน”(2525)ของพระอาริยานุ
วตัร ความว่า “...พระเจา้ยโสธรวรมนัราช ซ่ึงเป็นเหลนของพระเจา้จิตเสนครองเมืองเชษฐบุรี(ทาง
นครจ าปาศกัด์ิ)ไดท้รงตั้งเมืองข้ึนใกลท้อ้งทุ่งริมทะเลสาบ อนัมีพระนางยสรัศมี เป็นมเหสีให้ช่ือว่า 
“นครจ าปาศรี”...”78 การน าเสนอภาพอดีตของทอ้งถ่ินท่ีเช่ือมร้อยกบั“ความรู้”สมยัใหม่เช่นน้ี เป็น
การยืนยนัถึงขอ้เท็จจริงในการประวติัศาสตร์อนัยาวนานของทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นส านึกแห่งความ
ภาคภูมิใจท่ีมีต่อถ่ินฐานบา้นช่องของตน อีกทั้งยงัเป็นการแสดงให้เห็นว่าทอ้งถ่ินของตนมี
ความส าคญัต่อรากเหงา้ทางอารยธรรมของชาติอยา่งไร 

นอกจากน้ี “พื้น/พงศาวดาร”ในช่วงหลงัทศวรรษ 2510 ไดน้ าเสนอว่า ชุมชนโบราณ
หลายแห่งในอีสานไดมี้พฒันาการสืบเน่ืองมาเป็นบา้นเมืองในสมยัปัจจุบนั โดยไดเ้ร่ิมตน้จากการ
กล่าวถึง คนลาวกลุ่มต่างๆไดเ้ขา้มาตั้งถ่ินฐานในบริเวณท่ีเคยเป็นเมืองของพวกข่า-ขอมมาก่อน 
จากนั้นกล่าวถึงสมัพนัธภาพทางอ านาจระหว่างส่วนกลางกรุงเทพฯกบัคนลาวกลุ่มต่างๆ ทั้งในเร่ือง
ของการตั้งเมือง การแต่งตั้งผูน้ า บทบาทของผูน้ าชุมชนท่ีไดส้ร้างคุณประโยชน์แก่ชาติบา้นเมือง 
นอกจากน้ียงัใหภ้าพของสังคมทอ้งถ่ินในช่วงของการปฎิรูปมณฑลเทศาภิบาลในสมยัรัชกาลท่ี 5 ดงั
จะเห็นไดจ้าก “พงศาวดารเมืองมหาสารคาม”(2500)เป็นเร่ืองของการตั้งเมืองมหาสารคามของพระ
เจริญราชเดช(ทา้วมหาชยั)เช้ือวงศเ์มืองร้อยเอ็ดในปี พ.ศ.2408 เหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึน เช่น การ
สร้างวดั กบฏผีบา้ผีบุญ79 “ประวติัเมืองวาปีปทุม”(2517)เป็นเร่ืองของการตั้งเมืองวาปีปทุมในสมยั
รัชกาลท่ี 5 โดยได้ยกบา้นหนองแสงเป็นเมืองข้ึนกับเมืองมหาสารคาม ล าดับวงศ์ของเจ้าเมือง 
เส้นทางการเดินทางระหว่างเมืองวาปีปทุมกบักรุงเทพฯ  และการตั้งตลาดการคา้ในเมืองวาปีปทุม80 
การท่ี“พื้น/พงศาวดาร”ไดอ้ธิบายภาพของสังคมทอ้งถ่ินภายใตก้รอบอ านาจรัฐไทยเช่นน้ี จึงสรุปได้
วา่ งานเขียนในยคุน้ีมีลกัษณะเป็น“พงศาวดารเมือง” โดยท่ีน้ียกตวัอยา่งงานเขียนเร่ือง“เหล่ากอเมือง
ปฐมอีสาน (ทุ่งศรีขรภูมิ)”ของพระอาริยานุวตัร เขมจารี ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 

 

                                                  
                          78 พระอาริยานุวตัร เขมจารี, “ต านานนครจ าปาศรี กู่สนัตรัตน ์อ าเภอนาดูน”ใน ท่ีระลึก
เน่ืองในงานทอดผา้พระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ(มหาสารคาม:โรงพิมพส์ห
บณัฑิต,2527),48 
                79 พระอาริยานุวตัร เขมจารี, “พงศาวดารเมืองมหาสารคาม”.บนัทึกเม่ือ 24 พฤศจิกายน 2500.(อดั
ส าเนา) 
 
                 80 พระอาริยานุวตัร เขมจารี,ประวติัศาสตร์เมืองวาปีปทุม.บนัทึกเม่ือ 17 กนัยายน 2517 (อดั
ส าเนาลายมือ) 
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 “เหล่ากอเมืองปฐมอสีาน (ทุ่งศรีขรภูมิ)”ของพระอาริยานุวตัร เขมจารี  
เจา้คุณอริยานุวตัร(เขมจารี)เดิมช่ืออารีย ์โพธิมาตย ์เกิดเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ.2468 

ในครอบครัวชาวนาท่ีต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เม่ือตอนอายุได ้12 ปี 
ในระหวา่งท่ีเรียนอยูท่ี่ชั้นประถมศึกษาท่ี 3 โรงเรียนประชาบาล ไดอ้อกมาบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อ
อุทิศใหก้บับิดาท่ีเสียชีวิตไป ตั้งแต่นั้นมาไดเ้ขา้สู่เพศสมณะเร่ือยมา จนเม่ืออายไุด ้21 ในปี พ.ศ.2478 
ไดอุ้ปสมบทเป็นพระภิกษุแลว้เขา้ไปศึกษาพระธรรมวินัยท่ีกรุงเทพฯ จนเม่ือถึงปี พ.ศ.2486 หลงั
ส าเร็จเปรียญธรรม 5 ประโยคแลว้ไดก้ลบัมาประจ าอยูท่ี่วดัมหาชยั และไดเ้ป็นเจา้อาวาสท่ีวดันั้นใน
ปี พ.ศ.2504  พระอาริยานุวตัรไดท้  าหนา้ท่ีทั้งในดา้นการปกครองคณะสงฆใ์นฐานะเจา้คณะจงัหวดั 
และออกเผยแพร่ศาสนาอบรมสั่งสอนประชาชนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม และกาฬสินธ์ุอยู่
เสมอจนเป็นท่ีเคารพศรัทธา  นอกจากน้ียงัไดใ้ชเ้วลาว่างจากกิจธุระท าการรวบรวบโบราณวตัถุ 
ศิลปวตัถุรวมถึงใบลาน และสมุดข่อยจากจงัหวดัต่างๆทัว่ทั้งภาคอีสานมาจดัเก็บรักษาไว ้โดยได้
จัดตั้ ง เ ป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการเ ม่ือปี พ.ศ.2525ในช่ือ“ศูนย์อนุ รักษ์วรรณคดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัย”  เน่ืองจากพระอาริยานุวัตรมีความรู้ทางด้านอักษรธรรม 
อกัษรไทยนอ้ย และอกัษรขอมอยา่งแตกฉาน ท าใหท่้านไดส้นใจในคน้ควา้เอกสารใบลาน สมุดข่อย 
โดยไดป้ริวรรตเรียบเรียงเป็นผลงานจ านวนมาก มีทั้งวรรณกรรมค าสอน นิทานพื้นบา้น รวมถึง
ประวติัความเป็นมาของบา้นเมืองในอีสาน ท่ีส าคญัอาทิเช่น “ต านานเมืองฟ้าแดดสงยาง”(อ าเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ)(2514) “ต านานบ้านเพีย และพระพุทธรูปหินโบราณ”(จังหวัด
ขอนแก่น)(2516) “ต านานเมืองคนัธาร์”(อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม) “ประวติัเมืองหนอง
หานนอ้ย”(จงัหวดัอุดรธานี)  และ“หนองหานหลวง”(จงัหวดัสกลนคร)ท่ีบนัทึกเม่ือปี พ.ศ.2526  

ในส่วนงานเขียนเร่ือง “เหล่ากอเมืองปฐมอีสาน”เป็นเอกสารพิมพดี์ด จ านวน 23 หน้า 
บนัทึกเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ.2526 มีเน้ือหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นประวติัเมืองท่งศรี
ภูมิ หรือเมืองทุ่งศรีภูมิ (อ าเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็)บอกเล่าความเป็นมาของชุมชนโบราณใน
เขตทุ่งกุลาร้องไห้ทางตอนกลางของภาคอีสาน(ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวดัร้อยเอ็ด,มหาสารคาม,
บุรีรัมย,์ศรีษะเกษ และสุรินทร์)ซ่ึงต่างมีตน้ก าเนิดจากเมืองทุ่งศรีภูมิ หรือบริเวณอ าเภอสุวรรณภูมิ 
จงัหวดัร้อยเอด็ในปัจจุบนั โดยไดเ้ล่าเร่ืองราวยอ้นไปว่า บรรพบุรุษของชนกลุ่มน้ีสืบเช่ือสายมาจาก
นครจ าปาศกัด์ิ ประเทศลาว ซ่ึงพระครูโพนสะเม็กไดส้ถาปนาข้ึนภายหลงัจากท่ีอพยพยา้ยมาจาก
เวียงจันทน์ ในบริเวณเมือง“นครจ าปากนาคบุรี”ถ่ินฐานเดิมของพวกจาม ต่อมาพระเจ้าสร้อย
ศรีสมุทร์พุทธางกูรไดส่้งจารยแ์กว้ออกมาตั้งเมืองทุ่งศรีภูมิข้ึนตรงต่อจ าปาศกัด์ิในปี พ.ศ.2256 โดย
เช้ือสายของจารยแ์กว้ไดสื้บวงศ์เร่ือยมา และไดแ้ยกยา้ยออกไปสร้างบา้นแปงเมืองยงัท่ีต่างๆท า
ราชการข้ึนกบักรุงเทพฯ เช่น เมืองแสนไดเ้ป็นพระจนัตประเทศ เจา้เมืองชลบท เม่ือปี พ.ศ.2334 เพีย
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เมืองแพนไดเ้ป็นพระนครศรีบริรักษเ์จา้เมืองขอนแก่นในปี พ.ศ.2335 ต่อจากนั้นไดเ้ล่าถึงการสร้าง
บา้นแปงเมือง การจดัการปกครองเร่ือยมาจนมาส้ินสุดในปี พ.ศ.2425 

ในส่วนท่ีสองเป็นประวติัของเมืองร้อยเอด็ น าเสนอถึงความเก่าแก่ของเมืองร้อยเอด็มา
ตั้งแต่สมยัพุทธกาลตามท่ีปรากฏช่ือเมืองร้อยเอด็ประตูในต านานอุรังคธาตุ ต่อจากนั้นเล่าถึงการตั้ง
เมืองร้อยเอ็ดในสมยัปัจจุบนัของเช้ือวงศเ์มืองสุวรรณภูมิ โดยในสมยัพระเจา้ตากสินไดใ้ห้ทา้วสุ
ทนตม์ณีเป็นพระรัตนวงศาเจา้เมืองร้อยเอด็ เม่ือปี พ.ศ.2318 ต่อจากนั้นกล่าวถึง พฒันาการของเมือง
ร้อยเอด็เร่ือยมา โดยมีเหตุการณ์ส าคญัๆเกิดข้ึน เช่น สงครามเจา้อนุวงศใ์นปี พ.ศ.2369 การตั้งเมือง
มหาสารคามข้ึนกบัเมืองร้อยเอ็ดในปี พ.ศ.2408 การจดัตั้งมณฑลร้อยเอ็ดโดยแยกมาจากมณฑล
อีสานในปี พ.ศ.2455 จนส้ินสุดเน้ือหาในปี พ.ศ.2470 อนัเป็นปีท่ียบุเลิกมณฑลร้อยเอด็81 

จากเน้ือหาสรุปไดว้่า “เหล่ากอเมืองปฐมอีสาน”ไดบ้อกเล่าการสร้างบา้นแปงเมืองของ
คนลาวในบริเวณลุ่มน ้ าชีในแถบจงัหวดัร้อยเอด็ มหาสารคาม และขอนแก่น ซ่ึงเร่ืองราวเหล่าน้ีถูก
ด าเนินไปภายใตก้รอบความสมัพนัธ์เชิงอ านาจกบัรัฐไทย สาเหตุท่ีเป็นเช่นนั้น เน่ืองจากว่างานเขียน
เร่ืองน้ีใชห้ลกัฐานจากทางราชการเป็นหลกั เช่น “พงศาวดารมณฑลอีสาน”ของหม่อมอมรวงศว์ิจิตร 
“พงศาวดารภาคอีสาน(ฉบบัพระยาขติัยวงศา)” โดยเฉพาะอยา่งยิง่“พงศาวดารมณฑลอีสาน”นั้นได้
มีการอา้งอิงทั้งปีศกัราชและเน้ือหา ดงัปรากฏความวา่ 
                  ....ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 70 ประมาณ พ.ศ.1890 พระเจา้ตาของพระเจา้ฟ้างุม้ 
            ผูค้รองเมืองอินปัตถนคร พระนคร พระราชทานดินแดนเมืองกาลจ าปากนาคบุรี  
            ทั้งสองฝ่ังแม่น ้าโขงใหแ้ก่พระเจา้ฟ้างุม้ ซ่ึงเป็นเขย ซ่ึงมีพระนางแกว้เกง็ญาเป็น 
            อคัรมเหสี อนัเป็นพระราชธิดาของพระองค ์ครองประเทศลา้นชา้ง82 
            
                     อยา่งไรลกัษณะเด่นของการเขียนประวติัศาสตร์ของพระอาริยานุวตัร เขมจารีคือ การใช้
ต  านานมาอธิบายความเป็นมาของเมืองโบราณ และหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีปรากฏ เช่น คูคลอง 
พระพุทธรูป พระธาตุ วดั เนินดิน ใบเสมา พระพิมพ ์เทวรูป โดยมิไดใ้ห้ความส าคญักบัการวิพาคย์
วิจารณ์ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความคิดท่ี เช่ือว่าต านานท่ีอ้างถึงนั้ นเป็น
ประวติัศาสตร์ท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลว้ ดงัจะเห็นไดจ้าก การบรรยายถึงความเป็นมาของกู่พระโกนา 
โบราณสถานส าคญัของเมืองสุวรรณภูมิ และหนองน ้าโบราณบ่อพนัขณัฑ ์ความวา่ 

                                                  
81 พระอาริยานวุตัร เขมจารี, “เหลา่กอเมืองปฐมอีสาน (เมืองทุง่ศรีขรภมูิ)”.2 กรกฎาคม 

2526 (อดัส าเนา) 
    82 เร่ืองเดียวกนั, 6 
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                    ...พระพทุธเจา้พร้อมดว้ยพระโมคคลัลานะ เสดจ็มาทรงทรมานนกอินทรีย ์มนักินสตัวแ์ลว้ 
           จะกินคน เทศนาในมหากรุณาสูตร์สัง่สอนนกอินทรีย ์คนในยคุนั้นจึงสร้างปรางคก์ู่ถวาย คนทั้ง 
           หลายจึงเรียกวา่ “กู่พระกร์ูณา”สืบมา และทรมานนาคใจร้ายในเมือง“นาคบุรี”นาคทั้งหลาย 
           จึงลงสู่นาคบาดาลพิภพ พระพทุธเจา้สัง่ใหพ้ระมหาโมคคลัลานะคล่ีจีวรปกคลุมช่องไม่ใหน้าค 
           ข้ึนมาโผล่พิษไดอี้ก จีวรมีพรักระทงอนัเป็นขนัธ์จีวรกลายเป็นหินทนัที คนทั้งหลายจึงเรียกวา่ 
             “บ่อพนัขณัฑ”์มาจนถึงบดัน้ี มาภายหลงัเมืองนาคบุรี คนจึงเรียกวา่เมือง“จามปาขณัฑ”์83 
            
                        การท่ีงานเขียนของพระอาริยานุวตัร เขมจารี มิได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง ดงันั้นจึงมีปัญหาเร่ืองของความน่าเช่ือถือ การใชข้อ้มูลจากผลงานของท่านจึงตอ้งใชด้ว้ย
ความระมัดระวัง  โดยต้องได้รับการตรวจสอบก่อนน าไปใช้ได้84 อย่างไรก็ตามงานเขียน
ประวติัศาสตร์ของท่านอาจเป็นประโยชน์ในการศึกษาประวติัศาสตร์ความคิด และภูมิปัญญาของ
คนทอ้งถ่ินในช่วงท่ีอ านาจรัฐไทยทวีความเขม้ขน้ข้ึนเร่ือยๆ เพราะท่านไดน้ าเสนอถึง“ตวัตน”ของ
คนอีสานไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงอาจเป็นปฏิกิริยาท่ีมีศูนยก์ลางอ านาจรัฐกเ็ป็นได ้       
 
                       ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ การเขียน“พื้น/พงศาวดาร”ในปี พ.ศ.2500 เป็นตน้มาเร่ิมอยูภ่ายใต้
กรอบอ านาจรัฐไทยมากข้ึน ซ่ึงช่วงภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองในปีพ.ศ.2475ไดเ้กิด
กระแสการร้ือฟ้ืน“พื้น”และวรรณกรรมในสมยัจารีตข้ึนมาใหม่ การเขียน“พื้น/พงศาวดาร”ในช่วง
หลงัปี พ.ศ.2500 ท่ีมีลกัษณะเป็น“พงศาวดารเมือง”บอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของบา้นเมือง
ภายใตก้รอบอ านาจกบัรัฐไทย ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีสัมพนัธ์กบับริบททางสังคมอีสานในช่วงเวลา
นั้นท่ีอ านาจรัฐไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตคนในสังคมมากข้ึน อย่างไรก็ตามในอีกดา้น
หน่ึง การท่ีการเขียนประวติัศาสตร์แบบ“พื้น/พงศาวดาร”ไดรั้บสืบเน่ืองมาจนยุคสมยัน้ี อาจแสดง
ถึงอตัลกัษณ์ของสังคมอีสานท่ีตอ้งการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทางดา้นภาษา วฒันธรรม 
รวมถึง“ความทรงจ าร่วม”แบบดั้งเดิมไวก้เ็ป็นได ้
 
            2.1.3 งานเขียนเกีย่วกบัสังคมและวฒันธรรมท้องถิ่น 
          การศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัสังคม และวฒันธรรมทอ้งถ่ินในยุคสมยัน้ีมีความกา้วหน้า
กว่าทุกสมยัท่ีผา่นมา เพราะวิทยาสมยัใหม่ไดช่้วยใหก้ารศึกษาในประเด็นน้ีมีความลุ่มลึกมากยิง่ข้ึน 
                                                  
                     83 เร่ืองเดียวกนั, 11 

        84  ทวีศิลป์ สืบวฒันะ,“ประวติัศาสตร์นิพนธ์พระอริยานุวตัร”,232 
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ซ่ึงในอดีตการศึกษาเก่ียวกบัสังคม และวฒันธรรมไดมุ่้งประเด็นไปท่ีการศึกษาความเป็นมาของชน
กลุ่มนอ้ยเป็นหลกั แต่มาในสมยัน้ีเร่ิมขยายเน้ือหาออกไปสู่เร่ืองราวของชนกลุ่มต่างๆท่ีหลากหลาย 
อีกทั้งยงัมีเน้ือหาครอบคลุมไปถึงเร่ืองวิถีชีวิต คติความเช่ือ คติชน ภาษา และวรรณกรรม จากการ
รวบรวมของผูศึ้กษางานเขียนประเภทน้ีมีอยู ่21 ช้ิน ดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 งานเขียนเก่ียวกบัสงัคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน พ.ศ.2475 ถึงส้ินทศวรรษ 2520 
ล าดบั ผู้แต่ง เร่ือง ปีทีบ่ันทกึ/พมิพ์ 

1. ไม่ทราบผูแ้ต่ง เท่ียวเมืองตะบนัน ้า พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2505 
พิมพค์ร้ังท่ี 2 พ.ศ.2507 

2. พระอาริยานุวตัร เขมจารี ระเบียบโบราณประเพณีท าบุญ
มหาชาติ 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2506 

3. น.โทธิเบศร์วงษา พไูท พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2507 
4. แม่เฒ่า ประเพณีแต่งงานของภูไท พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2507 
5. พระเทพรัตนโมลี “เส่ียว”นั้นดัง่ฤา? พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2507 
6. พระอาริยานุวตัร เขมจารี ต านานกลอง บนัทึกข้ึนในปีพ.ศ.2507 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2536 
7. พระมหาสิทธ์ิ บุตรอินทร์ ถ่ินภูไท และภูไทพฒันา พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2508 
8. เลียง ไชยกาล ค าบรรยายอีสาน พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2510 
9. เพชร จนัทราช ปู่ ตา-มเหศกัด์ิ-เส้ือเมือง พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2516 
10. เมธา ค าบุศน์ 

และช่ืน โคตรฉิน 
น ้าโกนขามป้อม พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2516 

11. วนัเพญ็ แจ่มขนุเทียน ปีใหม่ของไทย พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2516 
12. วิทยาลยัครูมหาสารคาม ความเป็นมาของงานมรดกอีสาน พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2520 
13. จารุบุตร เรืองสุวรรณ ของดีอีสาน พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2522 
14. สาร สารทศันานนัท ์ วฒันธรรมจงัหวดัเลย พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2524 
15. ” ประเพณีจงัหวดัเลย พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2524 
16. พระอาริยานุวตัร เขมจารี ประเพณีกินดอง บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.2526 
17. ” คติความเช่ือของชาวอีสาน พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2527 
18. ปัญญา ปุยเปีย เมืองมหาสารคามน้ีงามนกั พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2527 
19. สุพร สิริพฒัน์ เร่ืองน่ารู้เก่ียวกบัอ าเภอภูเวียง พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.2527 
20. พระอาริยานุวตัร รัตนไตรมงคล บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.2530 
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ล าดบั ผู้แต่ง เร่ือง ปีทีบ่ันทกึ/พมิพ์ 
21. พระอาริยานุวตัร เขมจารี ค าบรรยายแห่บั้งไฟ อ าเภอกนัทร

วิชยั 
มปป. 

เรียบเรียงและท าเป็นตารางโดยอนุชิต สิงห์สุวรรณ 
 
     จากตารางท่ี 3 จะเห็นไดว้่าการเขียนถึงสังคมและวฒันธรรมของชนกลุ่มนอ้ยยงัคงมีการ
สืบเน่ืองมาจากในยคุก่อน ดงัจะเห็นไดจ้าก งานเขียนเร่ือง“ประเพณีแต่งงานของภูไท”(2507) “ถ่ินภู
ไท และภูไทพฒันา”(2508)เร่ืองราวประเพณี และวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุผูไ้ทยในบริเวณ
เทือกเขาภูพาน ในส่วนของงานเขียนท่ีน าเสนอถึงภาพรวมของลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม
ของชาวอีสานก็ยงัคงมีมาอย่างต่อเน่ือง เช่น “ความเป็นมาของงานมรดกอีสาน”(2520)เป็นงาน
รวบรวมวฒันธรรมอีสานอยา่งรอบดา้น ทั้งประวติัวรรณคดีอีสาน อาทิเช่น นิทานขุนบรมนิทาน
เร่ืองนางตนัไตร นิทานทา้วฮุ่งขนุเจือง เป็นตน้ขอ้มูลทางคติชนวิทยา เช่น การละเล่นโปงลาง และ
การละเล่นหมอล าของภาคอีสาน, พืชผกั และยาสมุนไพรของชาวอีสาน เป็นตน้ และ“ของดีอีสาน”
(2522)เป็นการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการตั้งถ่ินฐานของกลุ่มชนอีสาน และต านานนิทานพื้นบา้น
ต่างๆ 
       อย่างไรก็ตาม ลกัษณะส าคญัของการศึกษาสังคมและวฒันธรรมอีสานในยุคสมยัน้ีคือ 
เร่ิมมีการเขียนถึงวิถีชีวิต คติความเช่ือ และวฒันธรรมประเพณีของแต่ละเมือง หรือแต่ละจงัหวดั
เกิดข้ึน เช่น “เท่ียวเมืองบนัน ้ า”(2507)เป็นบนัทึกเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ วิถีชีวิตของ
ผูค้นเมืองบุรีรัมย ์และความเป็นมาของปราสาทหินพนมรุ้ง“ปู่ ตา-มเหศกัด์ิ-เส้ือเมือง”(2516)กล่าวถึง 
คติความเช่ือเร่ืองผีปู่ตา และผีมเหศกัด์ิหลกัเมือง ผีบรรพบุรุษของชาวร้อยเอด็ นอกจากน้ียงัมี“เร่ือง
น่ารู้เก่ียวกบัอ าเภอภูเวียง”(2527)เป็นเร่ืองราวคติความเช่ือในเร่ืองผบีรรพบุรุษของชาวอ าเภอภูเวียง 
จงัหวดัขอนแก่น คือ เจา้จอมปากช่องภูเวียง และเจา้พอ่เวียงค า ซ่ึงเป็นหวัหนา้ผทีั้งหมดในเขตอ าเภอ
ภูเวียง  งานเขียนเหล่าน้ีส่วนใหญ่ใชข้อ้มูลจากค าบอกเล่าของคนในทอ้งถ่ินเป็นหลกัมาประกอบ
ร่วมกบัหลกัฐานเอกสาร รวมถึงประสบการณ์โดยตรงของผูเ้ขียน ท าให้การพรรณนาถึงเหตุการณ์
ต่างๆไดภ้าพท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตามการท่ีคนทอ้งถ่ินเร่ิมเขียนเร่ืองราวเก่ียวกบัเมือง หรือ
จงัหวดัของตนเองมากข้ึนน้ีไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงส านึกของทอ้งถ่ินท่ีอยูภ่ายใตก้รอบอ านาจรัฐไทย
ไดเ้ป็นอย่างดี เช่นเดียวกบังานเขียนประวติัศาสตร์บา้นเมือง และ “พื้น/พงศาวดาร”ตามท่ีไดก้ล่าว
มาแลว้ 
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                       2.2 การรับรู้ในเร่ือง“ท้องถิ่น”และ“ชนกลุ่มอื่น”ในประวัติศาสตร์นิพนธ์อีสานสมัย
การเป็นส่วนหน่ึงของรัฐไทยในยุคพฒันา 

การศึกษาประเด็นน้ีผูศึ้กษาเลือกวิเคราะห์จากงานเขียน 5  ช้ินเป็นหลกัคือ “ความ
เป็นมาของไทย-ลาว”(2509)ของอุทยั เทพสิทธา “ต านานฟ้าแดดสงยาง”(2512) “ต านานบา้นเพีย 
และพระพุทธรูปหินโบราณ”(2516) ของพระอาริยานุวัตร เขมจารี “ประวัติศาสตร์อีสาน”
(2513)ของเติม วิภาคยพ์จนกิจ และ“ประวติัภูไทย”(2512)ของถวิล เกสรราช ซ่ึงงานเขียนทั้ง 5 ช้ิน
ต่างเขียนข้ึนในบริบทของสังคมอีสานในยคุสมยัแห่งการพฒันาจึงน่าจะสะทอ้นให้เห็นถึงการรับรู้
และทศันะของคนอีสานท่ีมีต่อ “ทอ้งถ่ิน”และ “ชนกลุ่มอ่ืน”ไดเ้ป็นอยา่งดี 

  2.2.1 ส านึกในเร่ือง“ท้องถิ่น”ของคนอสีาน 
        ก่อนหน้าน้ีเราทราบมาแลว้ว่า ภายหลงัปี พ.ศ.2475 สถานะของ “อีสาน”เร่ิมปรากฏ

บา้งแลว้ แต่เม่ือเขา้สู่ยคุสมยัแห่งการพฒันาตั้งแต่ทศวรรษ 2500 เป็นตน้มา รัฐไดใ้หค้วามส าคญัต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจ และการเมืองภายในภูมิภาค ส่งผลใหค้นอีสานมีความผกูพนักบัรัฐมากข้ึน เห็น
ไดจ้ากการเคล่ือนไหวผ่านองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆโดยมีรัฐเป็นผูส้นับสนุนโดยเฉพาะการ
รวมกลุ่มประชาคมภายในหน่วย “จงัหวดั”ทั้งกิจกรรมลูกเสือ กาชาด รวมถึงชมรม สมาคมต่างๆเช่น 
“สมาคมเมืองสุรินทร์” “ชุมนุมผูไ้ทยกาฬสินธ์ุ”  ส่ิงเหล่าน้ีได้ท าให้ส านึกของคนอีสานท่ีมีต่อ
“จงัหวดั”ทวีความเขม้ขน้สูงข้ึน ดงันั้นจะเห็นไดว้่า ในช่วงเวลาน้ีมีผูพ้ยายามขวนหาช่ือ “จงัหวดั”
ของตนมีท่ีมาท่ีไปอยา่งไร ดงัปรากฏในการศึกษา “ประวติัและความเป็นมาของพระธาตุขามแก่น”
ของจ าเนียร แกว้กู่ ท  าให้เขาทราบไดว้่า “...ค  าว่า‘ขอนแก่น’เกิดจาก‘ขามแก่น’โดยยึดเอานาม‘พระ
ธาตุขามแก่น’เป็นเคร่ืองหมาย...”85 เช่นเดียวกบัเติม วิพาคยพ์จนกิจ ท่ีเกิดความสงสัยว่า“ขอนแก่น
มาจากไหน?”จนท าเขาสืบเสาะจนพบว่านามน้ีเพี้ยนมาจาก“เมืองขามแก่น”เมืองโบราณท่ีมีมาก่อน
หนา้นั้น86 ในส่วนอีกหลายๆเมือง เติมกไ็ดเ้พียรพยายามหามาใหค้รบจนเกือบทุกเมืองดว้ยเช่นกนั  

นอกจากน้ีส านึกท่ีมีต่อ“จงัหวดั”ยงัสะทอ้นออกมาจาก“สารประจ าจงัหวดั”ท่ีน าเสนออตั
ลกัษณ์อนัโดดเด่นของแต่เมือง เช่น ปูชนียวตัถุ-สถานอนัเก่าแก่ส าคญั ธรรมชาติอนังดงามแปลกตา 
ตลอดจนวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงาม ดงัจะเห็นจาก “วารสารเมืองสุรินทร์” กล่าวถึง “วฒันธรรมและ
ประเพณีประจ าถ่ิน”คือ ลาวกระทบไม ้หรือร ากระทบสาก  นาฏศิลป์พื้นเมืองอย่างกนัตรึม ตุม้-มุ่ง 

                                                  
85 จ าเนียร แกว้กู่, ประวติัและความเป็นมาของพระธาตุขามแก่น และประวติัของพระครูโศภิต

บุญสาร(บุญมี ปิยธมฺโม) (อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูโศภิตบุญสาร(บุญมี ปิยธมฺโม) ณ 
เมรุพิเศษวดัเจติยภูมิ วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2525), 33 

86 เติม วิภาคยพ์จนกิจ, ประวติัศาสตร์อีสาน,326  
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หรือทุ่ม-โมง หรือแมแ้ต่การเป้าไม ้“...ชาวสุรินทร์สามารถเป่าใบไมใ้ห้เกิดเป็นเสียงเพลงไดอ้ย่าง
ไพเราะเป็นพิเศษ...”87ในส่วน “ประวติัศาสตร์อีสาน”ของเติม วิพากยจ์นกิจ ไดเ้ล่าถึง ธรรมชาติอนั
สมบูรณ์สวยงามบนยอดภูกระดึงท่ี “...ดีกว่าแห่งอ่ืนๆในบรรดาท่ีตากอากาศบนเขาซ่ึงอยู่บน
ตะวนัออกไกล เช่น คาเมรอน ไฮทแ์ลนด์(มาเลเซีย) เขากาลีอุรัง(ในชวา) บากิโอ(หรือบาเกียวใน
ฟิลิปปินส์) ดาลทั(ในเวียดนามใต)้...” ซ่ึงเขาไดน้ าเสนอว่าหากพฒันาเป็นสถานท่ีตากอากาศ จะน า
ความเจริญให้แก่ชาติได้88 จะเห็นไดว้่าตรงน้ีเป็นความตอ้งการน าเสนอถึงของทอ้งถ่ินในการเป็น
ส่วนหน่ึงของรัฐท่ีมีศกัยภาพพร้อมในการพฒันา 

นอกจากน้ีแล้ว ส านึกดั้ งเดิมท่ีผูกพนักับชุมชนชาติพนัธ์ุยงัคงมีอยู่ “ประวติัผูไ้ทย”
(2512)ของถวิล เกษรราช สะทอ้นใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน โดยเขากล่าวถึง การด ารงอยูข่องชนกลุ่มต่างๆ
ในแถบลุ่มน ้ าโขงทั้ง ไทยกระตาก ไทยฉาน ไทยขาก ไทยด า ไทยแดง และผูไ้ทย พร้อมไดน้ าเสนอ
ว่า“ผูไ้ทย” หมายถึง “คนไทย”เป็นช่ือชนชาติมิใช่ก๊ก หรือเหล่า ซ่ึงเป็นทศันะท่ีแตกต่างจากนัก
ปกครองท่ีมองว่า “ผูไ้ทย”เป็นช่ือเผ่า มิใช่ชนชาติ89 ดงันั้นความเห็นของถวิลจึงเป็นเรียกร้องให้
ตระหนักใน“ตวัตน”และศกัด์ิศรีในฐานะ“คนไทย”เทียบเท่ากบัชนส่วนใหญ่มิใช่ “ชนกลุ่มน้อย” 
นอกจากน้ียงัมีผูเ้รียกร้องใหเ้รียกช่ือกลุ่มชนวา่ “ผูไ้ทย”ท่ีหมายถึง คนไทย มิใช่ “ภูไท”ท่ีอยูต่าม “ภู”
นาป่าดอยอย่างท่ีคนภาคกลางมกัเรียกกนั90 หากยอ้นกลบัไปดูจะเห็นไดว้่า ในเวลานั้นผูน้ ารัฐต่าง
มองว่าผูไ้ทย และกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆท่ีอยู่เขตเทือกเขาภูพานเป็นคอมมิวนิสต ์และไดส่้งกองก าลงั
เจา้หนา้ท่ีเขา้ไปควบคุมอยา่งเขม้งวด การป่าวร้องว่าตนมิใช่ “คนภู”จึงเป็นการปฎิเสธโดยนยัว่าตน
ไม่ใช่คอมมิวนิสต ์ แต่เป็น“คนไทย”ท่ีตอ้งการไดรั้บการยอมรับให้เท่าเทียมเช่นเดียว กบั“คนไทย”
ในภูมิภาคอ่ืน 

ในประวติัศาสตร์นิพนธ์ไดบ้อกกบัเราวา่ ตวัตนท่ีหลากหลายเหล่าน้ีถูกร้อยรัดเขา้ดว้ยกนั
จนเป็นเกิด“ความเป็นอีสาน”ผา่นความสมัพนัธ์ทางประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมระหว่างกลุ่มชนท่ี
มีมาอย่างยาวนาน ซ่ึงได้มีเคล่ือนไหวไปมาในอดีตภายใน“ขอบเขต”ของภาคท่ีมีพรมแดนทาง
กายภาพท่ีแน่นอน การปรากฏตวัของงานเขียน“ประวติัศาสตร์อีสาน”(2513)ของเติม วิพากยพ์จนกิจ 
เป็นส่ิงสะทอ้นความคิดในขอ้น้ีไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะงานของเติมไดน้ าเสนอปรากฏการณ์แห่งอดีตท่ี

                                                  
87 วารสารเมืองสุรินทร์, พิมพเ์ป็นท่ีระลึกในการประชุมใหญ่ประจ าปี พ.ศ.2503-4 
88 เติม วิภาคยพ์จนกิจ, ประวติัศาสตร์อีสาน,353  
89 ค ากล่าวของนายวิเชียร เวชสวรรค ์ผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสินธุ์ อา้งถึงใน ผูไ้ทยร าลึก

กาฬสินธุ์ คร้ังท่ี 2  
90 เร่ืองเดียวกนั,  2 
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เกิดข้ึนภายใน“ภาคอีสาน” โดยเร่ิมเล่าจากการสร้างบา้นแปงเมืองของชนกลุ่มต่างๆ แลว้สวมทบั
ด้วยภาพอดีตของการปฎิรูปมณฑลเทศาภิบาลท่ีท าให้เกิด“ดินแดน” และหล่อหลอมผ่าน
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีร่วมกนั91 ส่ิงเหล่าน้ีไดแ้สดงให้ถึงส านึกของอีสานเกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง
ในช่วงหลงั พ.ศ. 2500 เพราะก่อนหนา้นั้นยงัไม่มี “ประวติัศาสตร์อีสาน” แมว้า่มี“พงศาวดารอีสาน”
ฉบบัต่างๆเกิดข้ึน แต่ก็ไดใ้ห้ภาพอดีตของคน ความคิด และแนวพรมแดนยงัคงคว  ่าขา้มไปมาไม่
หยดุน่ิง  
         2.2.2 “คนอืน่”ในความคดิค านึงของคนอสีาน 

เม่ือ“ความเป็นอีสาน”ใน“ความเป็นไทย”มีลกัษณะท่ีแน่นอนไดน้ ามาสู่การก าหนดรู้
ตวัตนของชนกลุ่มอ่ืน โดยในงานเขียนพื้นเมืองในยุคน้ีไดเ้ล่าเร่ือง“คนอ่ืน”ในสองระดบัคือ ศูนย์
อ  านาจภายนอกภูมิภาค โดยงานเขียนยคุน้ีเนน้ถึงทศันะท่ีมีต่อ “คนจีน”ท่ีสอดคลอ้งกบัการขยายตวั
ของลทัธิคอมมิสต ์ และศูนยอ์  านาจภายในภูมิภาค คือ ศูนยอ์  านาจลาว และศูนยอ์  านาจรัฐไทย โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี  

ภายใตโ้ครงเร่ืองการ“อพยพสู่ดินแดนใต”้หากมองผิวเผินแลว้ อาจเป็นการสร้างความ
ยิ่งใหญ่ให้กบัชนชาติไทย-ลาวดงัท่ีปรากฏในงานเขียน“ทอ้งถ่ินนิยม”ในช่วงทศวรรษ 2480 ตามท่ี
ไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 3 แต่การท่ีโครงเร่ืองประวติัศาสตร์ด ารงขา้มกาลเวลามาถึงในช่วงทศวรรษ 
2500 ภายหลงัจากทอ้งถ่ินนิยมรุนแรงไดจ้บส้ินไปแลว้ ยอ่มส่ือถึงความหมายอะไรบา้งอยา่ง ถึงการ
รุกล ้าของจีนท่ีเป็นเหตุใหพ้ี่นอ้งไทย-ลาวตอ้งล่าถอ้ยมาตั้งหลกัแหล่งในดินแดนปัจจุบนั เป็นท่ีทราบ
กนัดีวา่จีนปกครองดว้ยระบบคอมมิวนิสตแ์ละในช่วงทศวรรษ 2500 ไดมี้อิทธิพลต่อการเคล่ือนไหว
มวลชนในแถบภูมิภาคแห่งน้ี ใน“ความเป็นมาของไทย-ลาว”(2509)ของอุทยั เทพสิทธาไดแ้สดงถึง
อาการหวาดระแวงต่อเหตุการณ์น้ี โดยไดเ้ล่ายอ้นไปถึงในอดีตท่ีไทย-ลาวไดอ้พยพหนีจากการ
รุกรานของจีน โดยเช่ือมโยงเขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนั ความวา่  “...เม่ือไทยกบัลาวยงัไม่ไดแ้ยกจาก
กนั ยงัรวมอยูก่นัเป็นชนชาติเดียวกนัทางตอนใตข้องประเทศจีน ถึงถูกจีนรุกรานจนตอ้งแตกถอยร่น
ลงมาทางลุ่มน ้าโขง และลุ่มแม่น ้าเจา้พระยา แต่ไทยกบัลาวก็ยงัไม่ถึงกบับา้นแตกสาแหรกขาดยงัจบั
กลุ่มกันเป็นบ้านเป็นเมืองข้ึนมาได้ เพราะยังมีผืนดินให้ถอยหนีทั้ งการรุกรานของจีนใน
ประวติัศาสตร์ก็เป็นการรุกรานของการแผ่พระบรมเดชานุภาพของประเทศท่ีเขม้แขง็ต่อประเทศท่ี
อ่อนแอ เพียงแต่ต้องการให้ฝ่ายหน่ึงยอมข้ึนอยู่กับอีกฝ่ายหน่ึงเท่านั้ น แต่การแย่งอ านาจของ
คอมมิวนิสตจี์นในปัจจุบนั จะไม่เหมือนในประวติัศาสตร์เป็นแน่นอน คราวน้ีถา้จีนคอมมิวนิสต์
รุกรานลาวและไทยอย่างเปิดเผย และเป็นผลส าเร็จ ไทย-ลาว จะไม่มีทางถอยหนี จะไม่เพียงท าให้

                                                  
91 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้น เติม วิภาคยพ์จนกิจ, ประวติัศาสตร์อีสาน. 
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เมืองข้ึนอยา่งแต่ก่อน แต่จะรุกรานถอนเสาเรือนท้ิงโดยส้ินเชิง ความเป็นลาวไทยจะไม่มี ระบบท่ีดี
ทุกอยา่งจะถูกเปล่ียนแปลงหมด...”92 การเนน้ถึงภาพลกัษณ์ความเป็น “ศตัรู”เช่นน้ี อีกดา้นหน่ึงเป็น
การขบัเนน้ความสัมพนัธ์ในเชิงจารีตท่ีมีต่อลาวใหเ้ขม้ขน้ข้ึนดว้ย โดยอุทยั เทพสิทธาไดน้ าเสนอว่า
ไทย และลาวต่างเป็นเครือญาติภาษากนัควรมีความสมคัรสามคัคี และร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจ และ
การเมืองใหเ้กิดข้ึนภายในภูมิภาค93 

    ในส่วนการรับรู้ถึงศูนยอ์  านาจภายในภูมิภาคนั้น การมีพฒันาการทางประวติัศาสตร์
ร่วมกนัมาไดส้ร้างการรับรู้ถึง“ความเป็นคนพวกเดียวกนั”ระหว่างอีสานกบัลาว ส าหรับในยคุสมยัน้ี 
ความคิดค านึงถึงความเป็นชนกลุ่มเดียวกนัยงัคงรับการเน้นย  ้าผ่านเร่ืองเล่าว่าดว้ยการสถาปนา
อาณาจกัรลา้ยลาวร่วมกนัในดินแดนทางใต ้ก่อนท่ีจะอพยพเขา้สู่บริเวณลุ่มน ้ าโขง ความทรงจ าเร่ือง 
“อา้ยลาว”เป็นความรู้สึกถึงความภาคภูมิในอารยธรรมอนัเก่าแก่ของคนอีสาน ดงัจะเห็นไดว้่า เม่ือ
พระอาริยานุวตัร เขมจารี ตอ้งการอธิบายความเป็นมาของเมืองโบราณท่ีพบในภาคอีสาน ท่านจึง
กล่าวว่า เป็นเมืองของกลุ่มชนอา้ยลาว เช่น เมืองฟ้าแดดสงยาง อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
โดยท่านไดก้ล่าวว่า “...พญาฟ้าแดดแมนฟ้าเผา่หน่ึง ซ่ึงเป็นเผา่ไทยล์าวสมยัโบราณ จะเรียกรวมว่า 
“อา้ยลาว”กระมงั94 จากตรงน้ีเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ในบรรพบุรุษของชาวอีสานไดม้าตั้งถ่ินฐานใน
บริเวณน้ีมานานแลว้ ความภาคภูมิใจใน“ความเป็นลาว”ดูเหมือนว่าจะเป็นความทรงจ าอนัไกลโพน้
ในโลกของต านานไม่ลาวในยคุปัจจุบนั  

อน่ึงเก่ียวกับการรับรู้เ ร่ือง“ลาว”น้ี  ในงานเขียนสมัยใหม่ได้สะท้อนให้เห็นถึง
ภาพลกัษณ์ของ “ลาว”อีกแง่มุมหน่ึง โดยไดเ้สนอถึง “ความเป็นบา้นพี่เมืองนอ้ง” ซ่ึงคนอีสาน หรือ
ไทยถือวา่เป็น “พี”่ และ“ลาว”ถือวา่เป็นนอ้ง สัมพนัธ์ภาพทางอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมเช่นน้ี น ามาสู่การ
มอง “ลาว”ถึง “ความต ่าตอ้ย” หรือ “ดอ้ยกว่า”เช่นกนั ดงัจะเห็นไดจ้าก “เมืองลาวพี่น้องฝ่ังซ้าย
แม่น ้าโขง”(2511)ท่ีไดก้ล่าวว่า “...เวียงจนัทร์ฮา้งเป็นโพน้ข้ีหมาจอก...” หมายถึง เวียงจนัทร์ไดท้รุด
โทรมร้างไปแล้วเปรียบประดุจจอมปลวกเป็นท่ีอยู่อาศัยของสุนัขจ้ิงจอก ซ่ึงไทยต้องเข้าไป
ช่วยเหลือในการพฒันาเศรษฐกิจ และการเมือง ทั้งน้ีโดยมีเป้าหมายในการร่วมตา้นคอมมิวนิสต์
นั้นเอง95 

                                                  
92 อุทยั เทพสิทธา,ความเป็นมาของไทย-ลาว(กรุงเทพฯ:เปรมชยั, 2509) หนา้ 441 
93 เร่ืองเดียวกนั. 
94 พระอาริยานุวตัร, “ต านานฟ้าแดดสงยาง(ฉบบัร้อยแกว้)”, 1 
95 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้น อุทยั เทพสิทธา, เมืองลาวพี่นอ้งฝ่ังซา้ยแม่น ้าโขง(กรุงเทพฯ:

ศึกษาการพิมพ,์2511) 
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                         ในส่วนการรับรู้ถึงศูนยก์ลางอ านาจรัฐไทยนั้น ในงานเขียนทอ้งถ่ินไดแ้สดงออก
อยา่งชดัเจนถึง การยอมรับอ านาจของกษตัริยรั์ฐไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาวะความเป็นจริงท่ีสถาบนั
กษตัริยไ์ดรั้บการฟ้ืนฟูข้ึนมาอีกคร้ังในช่วงทศวรรษ 2500 เป็นตน้มา ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นออกมาจาก
งานเขียนแทบทุกเร่ืองท่ีมีภาพพระบรมฉายารักษข์องพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวปรากฏอยู่ อนั
แสดงให้ถึง การรับรู้ถึงพระราชอ านาจอย่างเป็นรูปธรรม ในส่วนเน้ือหาไดพ้ยายามเนน้ย  ้าถึงพระ
ราชกรณียกิจของพระมหากษตัริยท่ี์มีต่อทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะในช่วงเวลาปฎิรูปในสมยัรัชกาลท่ี 5 ท่ี
เห็นชดัเจนคือ ในงานเขียน “ประวติัศาสตร์อีสาน”ของเติม วิภาคพจนกิจท่ีไดใ้ห้เน้ือหาแก่ส่วนน้ี
เป็นอยา่งมาจนตอ้งแยกออกมากล่าวไวอี้กเล่มในการตีพิมพค์ร้ังท่ี 2 เม่ือปี พ.ศ.2515 โดยเนน้แสดง
ใหเ้ห็นวา่ นโยบายการปฎิรูปประเทศของพระองค ์โดยการส่งขา้หลวงไปประจ ายงัมณฑลอีสานนั้น
ไดส้ร้างความเปล่ียนแปลงมากเพียงใด ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงการยอมรับใน “ความเป็นไทย”
ของคนอีสานท่ีมีศูนยก์ลางอยูท่ี่สถาบนักษตัริยน์ั้นเอง 
       อย่างไรก็ตามในส่วนการรับรู้เร่ืองของ “คนไทย”ในระดบัประชาชนทัว่ไป คนอีสาน
นั้น ความรู้สึกในความนอ้ยเน้ือต ่าใจในการถูกปฎิเสธว่าเป็น “คนไทย”เป็นส านึกของคนอีสานท่ีถูก
ขบัออกมาอยา่งเด่นชดัในยคุสมยัน้ี โดยคนอีสานไดพ้ยายามน าเสนอถึง “ตวัตน”ของ“อีสาน”ท่ีเป็น 
“คนไทย”ไม่ใช่ “ลาว”แมมี้“ความเหมือน”ลาวก็ตามที ดงัจะเห็นไดจ้าก “ประวติัศาสตร์อีสาน”
(2513)ท่ีไดก้ล่าวว่า “...นักประวติัศาสตร์ไทยฝร่ังท่ีรู้จริงเห็นแจง้ก็ไดแ้ลว้ว่า “ลาว”ก็คือ “ไทย” 
“ไทย”ก็คือ “ลาว”แยกกนัไม่ออกจึงเป็นค ากล่าวท่ีถูกตอ้ง เพราะไทยก็สืบเลือดเน้ือเช้ือไขและมี
บรรพบุรุษสืบสายเลือดมาจาก “อา้ยลาว” ส่วน “อา้ยลาว”หรือ “ลาว”ก็เรียกตนเองว่า “ไทย”...”96 
การแสดงตนว่าเป็น“ไทย”ของงานเขียนพื้นเมืองน้ี เป็นกระบวนการตอบโตข้องคนทอ้งถ่ินท่ีมีต่อ
การดูถูกเหยียดหยามจาก “คนไทย”ในภูมิภาคอ่ืน เน่ืองจากในช่วงเวลานั้นเป็นยุคสมยัแห่งการ
พฒันา ผลกระทบจากการพฒันาท่ีก่อให้เกิดความเหล่ือมล ้ าทางสังคมมากข้ึน โดยเฉพาะเม่ือ
เปรียบเทียบประชาชนในภาคอีสานกบัภูมิภาคอ่ืน ท าให้ “คนอีสาน”ไดรั้บแรงกดดนัจากคนใน
สงัคมมากยิง่ข้ึน การออกมาแสดงตนว่าเป็น “คนไทย”จึงเป็นการตอบโตต่้อกระแสความคิดของคน
ในสังคมไทยท่ีมีมองว่า “คนอีสาน”เป็น “ลาว”ท่ีโง่จนเจ็บนั้นเอง ในขณะเดียวกนั“ความเป็นไทย
อีสาน”กมิ็ใช่ “ความเป็นไทย”โดยสมบูรณ์ เพราะยอมรับวา่ตนมีรากเหงา้อารยธรรมอนัสูงส่งมาจาก 
“อา้ยลาว”บรรพบุรุษร่วมของชาวลาว ส่ิงเหล่าน้ีคือ“ความเป็นอีสาน”ท่ีไม่ใช่ทั้ง“ไทย” และ“ลาว” 
เลยเสียทีเดียว 
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                        จากทั้งหมดสรุปไดว้่า ภายใตก้ารพฒันาไดผ้นวกอีสานเขา้กบัรัฐไทยทั้งกายภาพ 
และความรู้สึกนึกคิด ท าให้การเคล่ือนไหวทางการเมือง และวฒันธรรมของคนอีสานเขา้มาอยู่ใน
กรอบอ านาจรัฐ โดยการจดัตั้งสมาคม องคก์รต่างๆท่ีมีรัฐเป็นผูส้นบัสนุน นอกจากน้ีรัฐยงัไดส่้งผา่น
อุดมการณ์“ความเป็นไทย” และความรู้ทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมแห่งชาติผา่นนโยบายการ
พฒันาเศรษฐกิจ และการเมือง รวมถึงการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ส่งผลให้กระตุน้ให้
ปัญญาชนทอ้งถ่ินท าการบนัทึกประวติัศาสตร์ข้ึนเพื่อตอบสนองภาวะทางเศรษฐกิจ และการเมือง 
โดยไดป้รับวิธีการศึกษา เน้ือหา และรูปแบบการถ่ายทอดใหเ้ป็นความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัระบบความรู้ 
และอ านาจรัฐ โดยในสมยัน้ีไดมี้การเขียนประวติัศาสตร์บา้นเมืองกนัอย่างแพร่หลาย ซ่ึงเกิดจาก
ความกา้วหนา้ในการศึกษาประวติัศาสตร์สมยัใหม่ดว้ย โดยงานเขียนประเภทน้ีไดรั้บการสนบัสนุน
อย่างดีจากหน่วยงานราชการ มีเน้ือหาเป็นประวติัศาสตร์เมือง จงัหวดั และภูมิภาค เน้นถึง
สัมพนัธภาพระหว่างทอ้งถ่ินกบัรัฐไทย ท่ีส าคญัคือ “ประวติัศาสตร์อีสาน”ของเติม วิภาคยพ์จนกิจ
นอกจากน้ียงัมีงานเขียนประเภท “พื้นพงศาวดาร” มีลกัษณะเป็นพงศาวดารเมืองบอกเล่าความ
เป็นมาของทอ้งถ่ินภายใตก้รอบอ านาจรัฐไทย เช่น งานเขียนของพระอาริยานุวตัร เขมจารี ส่ิงเหล่าน้ี
แสดงถึง การยอมรับอ านาจของรัฐไทยในประวติัศาสตร์นิพนธ์พื้นเมือง แต่อยา่งไรก็ตาม เรายงัพบ
เห็นการปฎิเสธอ านาจรัฐไทยอยูบ่า้งในงานเขียนบางช้ิน เช่น “อีสานดินแดนแห่งเลือด และน ้ าตา”
ของสุชาติ ภูมิบริรักษ์ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ นอกจากน้ีการท่ีการบนัทึกแบบ“พื้น/พงศาวดาร”ไดรั้บ
ความสืบเน่ืองมายุคน้ี ไดแ้สดงให้เห็นว่า คนอีสานไดมี้ความพยายามในการรักษาประเพณีการ
บนัทึกประวติัศาสตร์แบบดั้งเดิมของตนไว ้โดยปรับวิธีการเขียนให้สอดคลอ้งกบัอ านาจรัฐไทยท่ี
เพิ่มทุกขณะ 
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 
 
                     ในการศึกษาเร่ืองประวัติศาสตร์นิพนธ์อีสาน พ.ศ.2475 ถึงส้ินทศวรรษ 2520 มี
จุดประสงคใ์นการศึกษา 3 ประการคือ ประการแรก ตอ้งการถึงความสัมพนัธ์ระหว่างบริบททาง
สงัคมท่ีมีต่อพฒันาการการบนัทึกประวติัศาสตร์ของคนทอ้งถ่ินอีสานในช่วง พ.ศ.2475 ถึงทศวรรษ
ท่ี 2520 ประการท่ีสอง ตอ้งการศึกษาแนวการเขียน และเน้ือหาของงานเขียนประวติัศาสตร์ของคน
ทอ้งถ่ิน ในช่วง พ.ศ.2475 ถึงทศวรรษท่ี 2520 และประการท่ีสาม ตอ้งการวิเคราะห์ถึงการรับรู้ และ
โลกทศัน์เก่ียวกบัตวัตนของคนอีสานท่ีปรากฏงานเขียนทางประวติัศาสตร์ ในช่วง พ.ศ.2475 ถึง
ทศวรรษท่ี 2520  

ผลการศึกษาพบว่า  ในอดีตการเขียนประวติัศาสตร์ของสังคมอีสานอยู่ในจารีตของ
ต านานทางศาสนา โดยเรียกว่า “พื้น” ซ่ึงเป็นประวติัความเป็นมาของอาณาจกัรลา้นชา้ง มีแกนหลกั
ของเร่ืองเนน้ท่ีการสืบสันติวงศข์องกษตัริย ์การท าสงครามขยายพระราชอาณาเขต และการอุปถมัภ์
ศาสนา นอกจากน้ี“พื้น”ยงัสอดแทรกคติทางศาสนา เช่น เร่ืองราวปรัมปราคติ ต านานพื้นบา้น ฮีต-
คองธรรมเนียมปฏิบติัในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม ต่อมาในปี พ.ศ.2436 รัฐไทยไดด้ าเนินการ
ปฎิรูปประเทศเพื่อสร้างรัฐชาติสมยัใหม่ โดยในการน้ีไดมี้การจดัการปกครองมณฑลเทศาภิบาล 
เพื่อรวบหัวเมืองอีสาน และทอ้งถ่ินต่างๆท่ีเคยอยูอ่ยา่งอิสระเขา้มารวมกนัไวใ้ห้เป็นปึกแผน่ พร้อม
กันนั้ นได้ถ่ายทอด“ความเป็นไทย”ทางภาษา และวฒันธรรมให้กับคนท้องถ่ินผ่านทางระบบ
การศึกษา และกฎระเบียบขอ้บงัคบั นอกจากน้ียงัได้สร้างส านึกทางประวติัศาสตร์ร่วมกับคน
ทอ้งถ่ิน โดยการส่งเสริมใหข้า้ราชการในแต่ละเมืองท าการรวบรวม เรียบเรียง“พงศาวดารเมือง”ข้ึน 
ส่งผลให้การบนัทึกประวติัศาสตร์ของสังคมอีสานเกิดการเปล่ียนแปลง โดยไดรั้บเอาแบบแผนการ
บนัทึกของ“พงศาวดาร”จากส่วนกลางกรุงเทพฯ เขา้มาผสมผสานกบั “พื้น”การบนัทึกต านานทาง
ศาสนาของลาวลา้นชา้งท่ีมีมาแต่เดิม ท าใหง้านเขียนมีเน้ือหาบอกเล่าเร่ืองราวของทอ้งถ่ินท่ีสัมพนัธ์
อยู่กบัอ านาจรัฐไทย โดยมีเร่ืองราวปรัมปราคติ คติธรรมทางศาสนา หรือวีระบุรุษทางวฒันธรรม
ของทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นจารีตของ“พื้น”สอดแทรกปะปนอยู่ อนัแสดงให้เห็นถึง อตัลกัษณ์ของชุมชน
อีสานท่ียงัคงยึดมัน่ในธรรมเนียม “ลาว”โดยปรับปรนเขา้กบัความสัมพนัธ์เชิงอ านาจกบัรัฐไทยท่ี
เร่ิมมีมากข้ึนทุกขณะ 
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ในช่วงตั้งแต่ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จนถึงพ.ศ.2500 เป็นสมยั

ของ “รัฐประชาชาติ” ท่ีไดเ้กิดปรับเปล่ียนรูปแบบสังคมการเมืองใหม่ จากความหมายของ“ชาติ”ท่ี
เคยผกูพนัอยู่กบัสถาบนักษตัริยม์าเป็น“ชาติ”ของประชาชน หรือท่ีเรียกว่า“รัฐประชาชาติ”  ใน
บริบททางการเมืองเช่นน้ี เอ้ือให้เกิดการเคล่ือนไหวในหมู่ชาวอีสานบนพื้นฐานส านึกของทอ้งถ่ิน 
เพื่อเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของ“ชาติ” ซ่ึงมีอยู่ 2 ประการท่ีส่งผลต่อการเขียนประวติัศาสตร์ คือ 
ประการแรก เป็นการเคล่ือนไหวทางการเมืองในการเขา้ไปมีร่วมในระบบประชาธิปไตยของกลุ่ม
ผูแ้ทนราษฎรภาคอีสานโดยคนกลุ่มน้ีไดใ้ชรั้ฐสภาเป็นพื้นท่ีในการน าเสนอเร่ืองราวของทอ้งถ่ิน
เรียกร้องให้รัฐบาลใส่ใจในปรับปรุงพฒันาจงัหวดัของตน และไดท้ าการคดัคา้นนโยบายของรัฐท่ี
เห็นว่าส่งผลเสียหายต่อส่วนร่วม เช่น การเขา้ร่วมขบวนการเสรีไทย คดัคา้นการท าสงครามกบัฝ่าย
สัมพนัธมิตรในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนท าให้ประเทศไทยไม่ตกอยู่ในฐานะประเทศผูแ้พ้
สงคราม การเขา้มามีบทบาทของส.ส.อีสานดงักล่าว แสดงให้เห็นการต่ืนตวัของคนอีสานต่อการมี
ส่วนร่วมในสังคมการเมืองใหม่ ซ่ึงหมายรวมถึงการเขียนประวติัศาสตร์ท่ีตอ้งการก าหนด“ตวัตน” 
ทอ้งถ่ินเขา้ไวใ้นประวติัศาสตร์ชาติดว้ยเช่นกนั ประการท่ีสอง การรณรงคล์ทัธิชาตินิยมของจอม
พลป.พิบูลสงครามในช่วงระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2(พ.ศ.2484-2488) ท่ีต้องการให้ทุกคน
ตระหนกัถึง“ความเป็นไทย”ในทางเช้ือชาติ โดยก าหนดผา่นรัฐนิยมท่ีบญัญติัข้ึนใหค้นในสังคมได้
ปฎิบติัตาม และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์อย่างกวา้งขวา้ง นอกจากน้ียงัไดเ้ขียนประวติัศาสตร์
ชาตินิยม เพื่อปลุกเร้าจิตส านึก“เช้ือชาติไทย”ท่ีมีความรักชาติบา้นเมือง ซ่ึงไดก้ระตุน้ใหปั้ญญาชน
อีสานเขียนประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินข้ึน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความส าคญัท่ีมีต่อชาติ ดงัจะเห็นไดจ้าก 
สมเด็จพระมหาวีระวงศ ์(อว้น ติสโส) เขียนเร่ือง“ประวติัวดัสุปัฎนาราม” (2479) ซ่ึงวดัแห่งน้ีเป็น
โรงเรียนสอนภาษาไทยแห่งแรก และศูนย์กลางของศาสนาธรรมยุตินิกายในอีสาน เป็นต้น  
นอกจากน้ีกระแสชาตินิยมลาว ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาท่ีมีต่อชาตินิยมไทย ได้มีส่วนช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศให้เกิดการเคล่ือนไหวในหมู่คนอีสานดว้ยเช่นกนั โดยในช่วงทศวรรษ 2480 คนอีสาน
บางกลุ่มไดร่้วมกบัขบวนการกูช้าติลาว ในการปลดแอกจากการเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส อีกทั้ง
ในช่วงเวลาน้ียงัเกิดการร้ือฟ้ืนวรรณกรรมลาว มีการจดัตั้งโรงพิมพใ์นภาคอีสาน ซ่ึงไดผ้ลิตงาน
เขียนประเภทต านานนิทานพื้นบา้น วรรณกรรมค าสอนข้ึนเป็นจ านวนมาก ท่ีส าคญัคือ งานเขียน
ของทองพลู ครีจกัร เร่ือง“อุบติับรมจกัรลาวฯ”(2479)ซ่ึงเป็นต านานการสร้างบา้นแปงเมืองของเช้ือ
สายขุนบรม และ “เพช็รพื้นเมืองเวียงจนัทร์”(2479)เร่ืองการกอบกูบ้า้นเมืองของเจา้อนุวงศ ์ งาน
เขียนทั้งสองเร่ืองน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายในแถบน้ี 
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ความตอ้งการน าเสนอประวติัศาสตร์“ตวัตน”ของทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งกบัความคิดของ
สังคมรัฐประชาชาติท่ีมีอยูห่ลากหลาย ทั้งในเร่ืองแนวคิดระบบประชาธิปไตย สิทธิหนา้ท่ีพลเมือง 
ประเดน็เร่ืองเช้ือชาติเผา่พนัธ์ุ และวฒันธรรมประชาชน รวมถึงความคิดความอ่านของคนในสงัคมท่ี
รับรู้ในขอ้เท็จจริงเชิงประจกัษเ์พิ่มข้ึน  สภาวะทางสังคมเช่นน้ีส่งผลให้คนอีสานรับเอาวิธีการทาง
ประวติัศาสตร์สมยัใหม่เขา้มาปรับฐานความรู้เร่ืองอดีตใน“พื้น/พงศาวดาร”ท่ีจ  ากดัแคบเฉพาะ
เร่ืองราวทางการเมืองระหว่างผูน้ าทอ้งถ่ินกบัผูน้ ารัฐ ให้มีเน้ือหาขยายออกไปสู่เร่ืองราวท่ีแลเห็น
“ตวัตน”ของสังคมทอ้งถ่ินมากยิ่งข้ึน ดงันั้นในช่วงเวลาน้ีจึงจดัแบ่งประเภทงานเขียนได ้3 ประเภท
คือ 1)งานเขียนประเภท“พืน้/พงศาวดาร” เป็นน าเอางานเขียนดั้งเดิมมาเรียบเรียงข้ึนใหม่ โดยใช้
ขอ้มูลหลกัฐานอ่ืนมาประกอบเพื่อเพิ่มความน่าเช่ือ โดยส่วนใหญ่เป็นเร่ืองราวของเช้ือชาติเผา่พนัธ์ุ
ชาวอีสาน-ลาว เช่น “พื้นขนุบรม”ต านานการสร้างบา้นแปงเมืองของกลุ่มชนลุ่มน ้ าโขง ไดถู้กน ามา
เรียบเรียงใหม่ในช่ือ “อุบติับรมจกัรลาว”(2479)โดยทองพูล ครีจกัร และ “กาพยบ์ั้งจุม้ของชนชาติ
ไทย”(2483)ของพระธรรมราชานุวตัร ซ่ึงงานเขียนเร่ืองหลงัน้ีมีแนวคิดชาตินิยมในสมยัรัฐบาลจอม
พลป.พิบูลสงครามอย่างชดัเจน โดยเฉพาะแนวคิดการอพยพสู่ดินแดนใตท่ี้ปรากฏใน “หลกัไทย”
ของขุนวิจิตรมาตรา และ“สยามกบัสุวรรณภูมิ”ของหลวงวิจิตรวาทการ นอกจากน้ียงัมี “เพช็รพื้น
เมืองเวียงจนัทร์”(2479)เร่ืองราวของการประกอบวีรกรรมของเจา้อนุวงศใ์นการต่อตา้นอ านาจรัฐ
ไทยกไ็ดถู้กผลิตซ ้าข้ึนในสมยัน้ีดว้ย ซ่ึงงานเขียนเร่ืองน้ีไดเ้รียบเรียงข้ึนจากเอกสาร “พื้นเวียง”ทั้งใน
ลาวและเอกสารของหอสมุดแห่งชาติ รวมถึงใชค้  าบอกเล่าของคนทอ้งถ่ินร่วมประกอบดว้ย 2) งาน
เขียนประเภทประวัติศาสตร์บ้านเมือง งานเขียนประเภทน้ีมีลกัษณะเป็นความเรียงสมยัใหม่ท่ีเนน้
ความถูกตอ้งน่าเช่ือถือของขอ้มูล โดยไดใ้หค้วามส าคญักบัขอ้มูลหลกัฐานท่ีใชใ้นการเรียบเรียง และ
มีรายละเอียดเพิ่มเติมจาก“พงศาวดารเมือง”ออกสู่เร่ืองราวท่ีแลเห็นสังคมในมิติต่างๆเพิ่มข้ึน 
ยกตวัอย่างเช่น“ประวติัวดัสุปัฎนาราม”(2479)ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ ์ท่ีไดใ้ห้ภาพของสังคม
เมืองอุบลในช่วงเวลาแห่งการปฎิรูปได้เป็นอย่างดี กล่าวถึง การจดัการศึกษาสมยัใหม่ในระยะ
เร่ิมแรก การเผยแพร่ศาสนาธรรมยุตินิกายภายใตก้ารน าของพระเถระชั้นผูใ้หญ่ในแต่ละยุคสมยั 
รวมถึงการแทรกเกร็ดความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไวใ้นนั้น   3) งานเขียนเก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรม
ทอ้งถ่ิน เป็นการศึกษารวบรวมขอ้มูลทางวฒันธรรมมาจดัเรียงไวอ้ยา่งเป็นระบบ โดยไดน้ าเสนอถึง 
วฒันธรรมประเพณี การมีภาษาและวรรณคดีท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน ยกตวัอย่างเช่น “ประเพณี
โบราณไทยอีสาน”ของปรีชา พิณทอง ซ่ึงเป็นงานเขียนท่ีไดใ้หร้ายละเอียดเก่ียวกบัวฒันธรรมอีสาน
อย่างครอบคลุมทั้งในส่วนของการด าเนินชีวิตของปัจเจกชน และวิถีชีวิตชุมชน เช่น ประเพณี
เก่ียวกบัชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ฮีต-คอง ครรลองปฎิบติัของชาวอีสาน เป็นตน้  จากทั้งหมดจะเห็นได้
ว่างานเขียนพื้นเมืองอีสานในยคุน้ี ไดมุ่้งน าเสนอความยิ่งใหญ่ทางเช้ือชาติของชาว“อีสาน-ลาว”ท่ีมี
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ความเป็นมาร่วมกบัชนชาติไทยตั้งแต่คร้ังขุนบรม และการประกอบวีรกรรมของวีระชนทอ้งถ่ินท่ี
ไดท้  าคุณประโยชน์ต่อบา้นเมืองในแต่ละยคุสมยั รวมถึงการมีวฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ินอนัดี
งาม ซ่ึงเป็นลกัษณะโครงเร่ืองทางประวติัศาสตร์“อีสาน-ลาว”ท่ีอยูใ่นกรอบประวติัศาสตร์ “เช้ือชาติ
ไทย”  

ในส่วนการศึกษาการรับรู้ของคนทอ้งถ่ินท่ีสะทอ้นจากงานเขียนพื้นเมืองนั้น ในท่ีน้ีได้
วิเคราะห์ถึงการรับรู้ท่ีมีต่อ“ทอ้งถ่ิน”หรือ“ความเป็นเรา” และการรับรู้ท่ีมีต่อ “ผูอ่ื้น”หรือ “ความเป็น
เขา” ผลการศึกษาพบวา่ การปกครองในระบบประชาธิปไตยท่ีจดัรัฐสภาแห่งชาติท่ีประกอบไปดว้ย
ผูแ้ทนราษฎรจากจงัหวดัต่างๆ ท าให้ส านึกความเป็นทอ้งถ่ินมีความเด่นชดัยิ่งข้ึน โดยในงานเขียน
ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่า ภายหลงัปี พ.ศ.2475 “ตวัตน”ของอีสานเร่ิมมีความชดัเจนตามท่ีรับรู้ในปัจจุบนั 
โดยหมายถึง ผูค้นและดินแดนท่ีอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซ่ึงภายใตนิ้ยาม
“ความเป็นอีสาน”ท่ีว่าน้ี ไดป้ระกอบไปดว้ยส านึกในชีวิตและวฒันธรรมของผูค้นกลุ่มต่างๆท่ีมี
ความหลากหลาย ทั้งกลุ่มท่ีอิงอยูก่บัพื้นท่ีทางการปกครอง เช่น “ชาวนครราชสีมา” “ชาวอุบล” และ
กลุ่มท่ีมีส านึกอิงอยู่กบัชุมชนชาติพนัธ์ุ เช่น “ชาวญอ้” “ชาวภูไทย” “ชาวกะเลิง” ซ่ึงชนเหล่าน้ีต่าง
ตระหนกัถึง“ความเป็นลาว”ทางดา้นวฒันธรรม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่าภาคภูมิใจ และความคิดน้ีไดถู้กน ามา
เป็นมาตรฐานในการรับรู้ถึง“ผูอ่ื้น”หรือ“ความเป็นเขา” โดยในงานเขียนพื้นเมืองไดส้ะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงการรับรู้ในเร่ืองน้ี 2 ประการคือ ประการแรกเป็นการรับรู้ถึงศูนยอ์  านาจภายนอกภูมิภาค โดยไดมี้
การรับรู้ถึงความเป็น“ศตัรู”ของฝร่ังเศสซ่ึงในอดีตไดพ้รากลาวไปจากไทย นอกจากน้ียงักล่าวถึง
หลายชาติในตะวนัตกท่ีเปล่ียนระบบการปกครองเป็นประชาธิปไตยแลว้มีความกา้วหนา้ข้ึนล าดบั 
และกล่าวช่ืนชมแนวคิดในการพฒันาประเทศของญ่ีปุ่นท่ีไทยควรเอาแบบอยา่ง ประการท่ีสองเป็น
การรับรู้ถึงศูนยก์ลางภายในภูมิภาค ท่ีส าคญัคือ แมมี้การรับรู้ว่า“ความเป็นอีสาน”และ“ความเป็น
ลาว”เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในทางวฒันธรรม แต่ “ลาว”มีความ“ดอ้ยกว่า”อีสานเพราะตกเป็น
อาณานิคมต่างดา้ว ซ่ึงความคิดน้ีไดน้ ามาสู่การท่ีคนอีสานเขา้ร่วมขบวนการกูช้าติลาวเพือ่ปลดปล่อย
ความทุกขย์ากใหก้บัพี่นอ้งร่วมชาติพนัธ์ุ เช่นเดียวกบั“กมัพชูา”ท่ีคนอีสานมองว่า“ดอ้ยกว่า”ลาว ซ่ึง
เป็นความคิดรองรับความชอบธรรมของรัฐไทยในการเขา้จดัการกบัพื้นท่ีกมัพูชา ในส่วนของรัฐ
ไทยนั้น คนอีสานไดต้ระหนกัถึงการเป็น“พลเมือง”ไทยในระบอบประชาธิปไตย และมีการยอมรับ
ในอ านาจและศรัทธาต่อสถาบนักษตัริยไ์ทย แต่อยา่งไรก็ตามการยอมในงานเขียนไดแ้สดงถึงความ
ไม่พอใจท่ีมีต่อนโยบายรัฐไทยในบางเร่ืองท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชนพื้นถ่ินมากเกินไป 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การท าสงคราม 

เม่ือเขา้สู่ทศวรรษ 2500 เป็นการเร่ิมตน้สู่“สมยัแห่งการพฒันา” ซ่ึงในเวลานั้นในภาค
อีสานและภูมิภาคอ่ืนก าลงัมีการเคล่ือนไหวของขบวนการคอมมิวนิสตอ์ยูสู่ง ท าให้ผูน้ ารัฐไทยได้
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น าแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมาใชเ้ป็นนโยบายหลกัในบริหารประเทศ เพื่อสร้าง
ความภักดีให้เกิดข้ึนในหมู่ประชาชน ซ่ึงได้ส่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในสังคมอีสานอยู่ 3 
ประการ อนัมีผลต่อการปรับเปล่ียนส านึกของคนทอ้งถ่ิน และการบนัทึกประวติัศาสตร์ คือ ประการ
แรก การพฒันาไดก่้อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในเศรษฐกิจและสังคมข้ึนในพื้นภาคอีสาน ซ่ึงไดส้ร้าง
สัมพนัธภาพระหว่างทอ้งถ่ินกบัส่วนกลางให้แน่นหนาข้ึนทั้งในทางกายภาพท่ีเช่ือมยึดติดต่อกนั
อยา่งเป็นปึกแผน่ดว้ยระบบสาธารณูปโภค การส่ือสาร และการคมนาคม และในทางสังคมโดยผูน้ า
ทอ้งถ่ินไดจ้ดัตั้งองคก์ร สมาคม หรือชมรมต่างๆร่วมกบัภาครัฐ เพื่อท ากิจกรรมส่งเสริมงานพฒันา
ทอ้งถ่ิน เช่น “สมาคมชาวจงัหวดัสุรินทร์”ท่ีจดัตั้ งข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ.2477 และมีบทบาทอย่างมาก
ในช่วงน้ี และ“ชุมนุมชาวภูไทยจงัหวดักาฬสินธ์ุ”ท่ีจดัให้มีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ข้ึนเป็น
ประจ าทุกปี นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมลูกเสือชาวบา้น และเหล่ากาชาดท่ีมีอยู่ครบทุกจงัหวดั ซ่ึงการ
เคล่ือนไหวภายใตก้รอบอ านาจรัฐเช่นน้ี ไดส่้งต่อการบนัทึกประวติัศาสตร์ของคนพื้นเมืองให้อยู่
ภายใต้กรอบความคิดน้ีเช่นเดียวกัน ประการท่ีสอง  การให้ความส าคัญของรัฐต่อการศึกษา
ประวติัศาสตร์และโบราณคดีในท้องถ่ิน เพื่อประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกิจและการเมือง 
โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ส่งผลให้ปัญญาชนชาวอีสานท าการเขียน
ประวัติศาสตร์ข้ึน เพื่อช้ีชวนให้เห็นถึงความส าคัญของท้องถ่ินถึงการมีความเป็นมาทาง
ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน มีประเพณีวฒันธรรมท่ีน่าสนใจ ดงัจะเห็นไดจ้ากการเขียนประวติัศาสตร์
ของเมืองต่างๆท่ีแพร่หลายอย่างมากในสมยัน้ี เช่น “บุรีรัมยส์ัมพนัธ์”(2507) “วารสารร้อยเอ็ด”
(2507) เป็นตน้ และประการท่ีสาม การขยายตวัของการศึกษาระดบัอุดมศึกษาภายในภูมิภาค ซ่ึงไดมี้
การจดัการเรียนสอนวิชาประวติัศาสตร์สมยัใหม่ และการจดักิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถ่ินทั้ง
ในดา้นการศึกษาวิจยั และการอนุรักษส์งวนรักษา โดยไดท้ างานร่วมกบัองคก์รชุมชนอยา่งใกลชิ้ด 
ไดก้ระตุน้ปราชญท์อ้งถ่ินท าการศึกษาคน้ควา้ และผลิตงานทางดา้นประวติัศาสตร์กนัเป็นจ านวน
มาก เช่น นายสาร สาระทศันานันท์ เขียนเร่ืองเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของจงัหวดัเลย นาย
บ าเพญ็ ณ อุบล เขียนเร่ืองเมืองอุบลแลเมืองยโสธร เป็นตน้ 

การเปล่ียนแปลงทางสังคมเขา้สู่ “ยุคสมยัใหม่”ท่ีอีสานกบัรัฐไทยมีความเป็นปึกแผ่น
อย่างมัน่คง การส่งผ่าน ความคิด ความรู้ใน“ความเป็นไทย”ทางวฒันธรรม รวมถึงองคค์วามรู้ทาง
ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งชาติผา่นนโยบายการพฒันา การจดัการศึกษา และการกิจกรรม
ดา้นส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถ่ินดงักล่าว ส่งผลให้การบนัทึกประวติัศาสตร์ของคนทอ้งถ่ินเกิดการ
ปรับเปล่ียน โดยรับเอาวิธีการศึกษาแบบสมยัใหม่เขา้มาใชม้ากข้ึน เพื่อปรับฐานความรู้ใหส้อดคลอ้ง
กบับริบททางสังคม โดยเราสามารถจดัแบ่งประเภทของงานเขียนได ้3 ประเภทคือ 1)งานเขียน
ประวัติศาสตร์บ้านเมือง งานเขียนประเภทน้ีดูเหมือนว่าจะมีแบบแผนการบนัทึกท่ีไดม้าตรฐานตาม
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ระบบความรู้ของรัฐมากท่ีสุด โดยมีเน้ือหาบอกเล่าพฒันาการของบา้นเมืองในแต่ละยคุสมยัท่ีควบคู่
กบัพฒันาการของรัฐไทยในแต่ละช่วงเวลา ท่ีส าคญัคือ งานเขียนเร่ือง “ประวติัศาสตร์อีสาน”
(2513)ของเติม วิภาคยพ์จนกิจ มีเน้ือหากล่าวถึง ประวติัความเป็นมาของ “เมือง”หรือ“จงัหวดั”ต่างๆ
ในภาคอีสานไดอ้ยา่งครอบคลุม อีกทั้งงานเขียนช้ินน้ียงัมีความแม่นย  าในเร่ืองปีศกัราช และระบุถึง
รายละเอียดของเหตุการณ์อย่างละเอียด ซ่ึงเน้ือความส่วนใหญ่เติมไดค้ดัลอกมาจาก“พงศาวดาร
มณฑลอีสาน”ของหม่อมอมรวงศว์ิจิตร ซ่ึงบนัทึกข้ึนตามรับสั่งของสมเด็จฯพระเจา้นอ้งยาเธอกรม
หลวงสรรพสิทธิประสงค์  แต่ความแตกต่างอยู่ท่ีตรงท่ีงานของเติมเน้นตรวจสอบหลกัฐานจาก
ขอ้มูลของทอ้งถ่ินทั้งต านาน พงศาวดารพื้นเมือง และค าสัมภาษณ์ ท าให้งานของเติมมีสถานะ
ใกลเ้คียงกบังานวิชาการ และถูกใชอ้า้งอิงอย่างแพร่หลาย นั้นหมายถึงการยอมรับค าอธิบายท่ีว่า
“อีสาน”เป็นส่วนหน่ึงของรัฐไทยดว้ย นอกจากน้ีในช่วงทศวรรษ 2520 การศึกษาประวติัศาสตร์
อีสานไดมี้ความกา้วหนา้มากข้ึน โดยไดข้ยายเน้ือหาสู่เร่ืองราวของชุมชนและชาติพนัธ์ุ โดยเฉพาะ
กลุ่มชาติพนัธ์ุผูไ้ทยในแถบเทือกเขาภูพาน ท่ีส าคญัเช่น “ประวติัผูไ้ทย”(2512)ของถวิล เกสรราช 
กล่าวถึง ก าเนิดของชนชาติผูไ้ทยซ่ึงนบัเป็นสาขาหน่ึงของคนไทย แลว้การอพยพเคล่ือนยา้ยเขา้มา
ตั้งถ่ินฐานในแถบจงัหวดันครพนม สกลนคร และมุกดาหาร โดยมีการระบุช่ือชุมชนหมู่บา้นแต่ละ
แห่งอย่างชัดเจน ในส่วนของหลกัฐานท่ีใช้ในการเรียบเรียงนั้น มีการใช้หลกัฐานเอกสารของ
ส่วนกลาง เช่น พระนิพนธ์เร่ือง“คนต่างจ าพวก”ของสมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ และงาน
เขียนของเจา้พระยาธรรมศกัด์ิมนตรีท่ีว่าดว้ยหมู่ชนชาติต่างๆในแถบสิบสองจุไทย นอกจากน้ียงัได้
ใชค้  าบอกเล่าของคนในชุมชนและประสบการณ์ตรงของผูเ้ขียนมาเป็นขอ้มูลประกอบดว้ย จากการ
ท่ีงานเขียนเร่ืองน้ีรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มชาติพนัธ์ุผูไ้ทยไวอ้ยา่งกวา้งขวา้งท่ีสุด ท าใหถู้กใชอ้า้งอิง
ในการเขียนถึงเร่ืองผูไ้ทยอยูเ่สมอ2) งานเขียนประเภท“พืน้/พงศาวดาร”เป็นความสืบเน่ืองของการ
บนัทึกประวติัศาสตร์ของชนพื้นเมือง แต่ในยุคสมยัน้ีมีลกัษณะเป็น “พงศาวดารเมือง”บอกเล่า
เร่ืองราวความเป็นมาของชุมชนอีสานตั้งแต่ในสมยัโบราณสืบเน่ืองมาจนถึงการเป็นส่วนหน่ึงของ
รัฐไทย โดยน าเสนอภาพของการอพยพเคล่ือนยา้ยของกลุ่มคนจากลาวเขา้มาตั้งถ่ินฐานในอีสานต่อ
จากพวกข่า-ขอม ซ่ึงสร้างสรรคอ์ารยธรรมไวก่้อนแลว้ ต่อจากนั้นไดส้ร้างบา้นแปงเมืองภายใตพ้ระ
บรมโพธิสมภารของกษตัริยรั์ฐไทย ตวัอยา่งท่ีส าคญัของงานเขียนประเภทน้ีคือ “เหล่ากอเมืองปฐม
อีสาน”ของพระอาริยานุวตัร เขมจารี ซ่ึงเป็นเร่ืองราวของการสืบเช้ือสายวงศ์เมืองสุวรรณภูมิ
(ร้อยเอด็)ท่ีไดส้ร้างเมืองร้อยเอด็ มหาสารคาม และขอนแก่นข้ึน อยา่งไรก็ตามแมง้านเขียนประเภท
น้ีไดใ้ชว้ิธีการสมยัใหม่ในการศึกษาคน้ควา้อยูบ่า้ง แต่การมีเร่ืองเล่าเชิงปรัมปราคติแทรกซึมอยูม่าก 
ท าให้การใช้ขอ้มูลจากงานเขียนเร่ืองน้ีควรตรวจสอบจากหลกัฐานอ่ืน และ3)งานเขียนเก่ียวกับ
สังคม และวัฒนธรรมท่ีน าเสนอเร่ืองราววิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรม และคติความความเช่ือของคน
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กลุ่มต่างๆโดยเน้นไปท่ีกลุ่มชนในแต่ละเมือง หรือแต่ละจงัหวดั เช่น “เร่ืองน่ารู้เก่ียวกบัอ าเภอภู
เวียง”(2527)เป็นเร่ืองราวคติความเช่ือในเร่ืองผบีรรพบุรุษของชาวอ าเภอภูเวียง จงัหวดัขอนแก่น คือ 
เจา้จอมปากช่องภูเวียง และเจา้พ่อเวียงค า ซ่ึงเป็นหวัหนา้ผทีั้งหมดในเขตอ าเภอภูเวียง “วฒันธรรม
เมืองเลย”(2524)เป็นเร่ืองของประเพณีความเช่ือเร่ืองผบีรรพบุรุษท่ีชาวเมืองเลยเคารพนบัถือคือ ศาล
เจา้พ่อกุดป่อง ซ่ึงเป็นมเหศกัด์ิหลกัเมือง และศาลหอหลวงท่ีพระธาตุศรีสองรักษ ์อ าเภอด่านซ้าย 
การมีเร่ืองราวของ “คนเมือง”เช่นน้ีปรากฏอยู่สะทอ้นให้เห็นถึง ส านึกของคนเมืองท่ีผกูพนัอยู่กบั
“เมือง”อนัเป็น“ทอ้งถ่ิน”ตามนิยามความหมายของรัฐ  ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า งานเขียนประวติัศาสตร์
อีสานในช่วงปี พ.ศ.2500 เป็นตน้มาไดน้ าเสนอถึง พฒันาการของ“ประวติัศาสตร์อีสาน”ในขอบเขต
ของรัฐชาติไดอ้ยา่งชดัเจน  
        ในส่วนของการศึกษาเร่ืองการรับรู้ของคนอีสานในงานเขียนนั้น พบว่าในช่วงเวลาน้ี 
“ตวัตน”ของคนอีสานในสมยัพฒันาคือ “ความเป็นอีสาน”ในเชิงกายภาพ และจิตส านึกของผูค้นได้
เกิดข้ึนอยา่งสมบูรณ์แลว้ โดยผา่นการเล่าเร่ืองว่าดว้ยการเคล่ือนไหวไปมาของผูค้นท่ีสานสัมพนัธ์
กนัผ่านเครือญาติ และระบบวฒันธรรม ภายใต้“ขอบเขต”ดินแดนในเชิงกายภาพท่ีหมายถึง ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของรัฐไทยในปัจจุบนั โดยภายใน“อีสาน”นั้นมี“ตวัตน”ของกลุ่มสังคมท่ี
หลากหลาย ทั้งส านึกของกลุ่มคนท่ีอิงอยู่กบัพื้นท่ีการปกครองของรัฐ เช่น “คนจงัหวดัขอนแก่น” 
“คนเมืองเลย” และส านึกของชุมชนชาติพนัธ์ุท่ีด ารงอยูม่าแต่เดิม เช่น “คนผูไ้ทย” “คนญอ้” เป็นตน้  
ในส่วนการรับรู้เร่ืองของชนกลุ่มอ่ืน มีการรับรู้อยู ่2 ประการคือ ประการแรก การรับรู้ถึงศูนยก์ลาง
อ านาจภายนอกภูมิภาค คนอีสานไดมี้ทศันะต่อความเป็น“ศตัรู”กบัประเทศจีน ซ่ึงเป็นความคิดท่ี
สัมพนัธ์กบัการขยายตวัของลทัธิคอมมิวนิสตใ์นเวลานั้น และเป็นการขบัเนน้“ความเป็นบา้นพี่เมือง
นอ้ง”ระหวา่งอีสานกบัลาวใหเ้หน่ียวแน่นยิง่ข้ึน ในการร่วมมือกนัตา้นพฒันาเศรษฐกิจและการเมือง
เพื่อตา้นทานลทัธิคอมมิวนิสต์จีน ประการท่ีสอง เป็นการรับรู้ถึงศูนยอ์  านาจในระดบัภูมิภาค ท่ี
ส าคญัคือ การรับรู้ถึงความเจริญรุ่งเรืองทางอารยธรรมของลาวในสมยัโบราณท่ีเรียกว่า“อา้ยลาว” 
ซ่ึงเป็นรากเหงา้ของวฒันธรรมอีสานในทุกวนัน้ี แต่ส าหรับ “ลาว”ในปัจจุบนั คนอีสานมองว่า 
“ลาว”เป็นชาติท่ีดอ้ยกว่า ซ่ึงรัฐไทยตอ้งให้ความช่วยเหลือดา้นการพฒันา และในส่วนของการรับรู้
เร่ืองอ านาจของรัฐไทย ความคิดในการยอมรับอ านาจของกษตัริยรั์ฐไทยมีมาอย่างสืบเน่ืองตั้งแต่
สมยัจารีต และในช่วงน้ีไดรั้บการขบัเนน้ใหสู้งมากยิง่ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอุดมการณ์รัฐไทยในสมยั
พฒันา แต่อย่างไรก็ตาม ในการรับรู้เร่ือง“ไทย”นั้น ความรู้สึกในความนอ้ยเน้ือต ่าใจในการถูกปฎิ
เสธว่าเป็น “คนไทย”เป็นส านึกของคนอีสานท่ีถูกขบัออกมาอยา่งเด่นชดัในยคุสมยัน้ี โดยคนอีสาน
ไดพ้ยายามน าเสนอถึง “ตวัตน”ของ“อีสาน”ท่ีเป็น “คนไทย”ไม่ใช่ “ลาว”แมมี้“ความเหมือน”ลาวก็
ตามที 
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กรมศิลปากร. ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 70 . กรุงเทพฯ: โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 2484. 
__________.ของดีในภาคอีสาน ปาฐกถาของหลวงวิจิตรวาทการ.กรุงเทพฯ:โรงพิมพพ์ระจนัทร์ 
                        ,2484. 
__________. ลทัธิธรรมเนียมต่างๆ เล่ม 1-2.กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพบ์รรณาคาร,2515.                     
คณะศิษยานุศิษย,์ บรรณาธิการ.ประมวลเร่ืองยาว3 เร่ือง คู่เมืองเบญจศีลเบญจธรรม ผูห้ลกัผูใ้หญ่ 
                       ขนบธรรมเนียมประเพณี(อีสาน)ของพระธรรมราชานุวตัร(แกว้ อุทุมมาลา).กรุงเทพฯ 
                    :นีลนาราการพมิพ,์2530.(พิมพเ์น่ืองในโอกาสฉลองอายคุรบ 80 ปี พ.ศ.2530).              
__________. ประมวลกาพยก์ลอน เล่ม 1.กรุงเทพฯ:นีลนาราการพิมพ,์2530.(เน่ืองในโอกาสฉลอง 
                       อายคุรบ 80 ปี พ.ศ.2530). 
__________. ประมวลประวติั-ต านานของพระธรรมราชานุวตัร(แกว้ อุทุมมาลา).กรุงเทพฯ:เทพ 
                        รัตน์การพิมพ,์2530.(พิมพเ์น่ืองในโอกาสฉลองอายคุรบรอบ 80 ปี,2530). 
เคน ลาวงศ.์ ต านานอีสานบางเร่ือง.มหาสารคาม:ศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดัมหาสารคาม วิทยาลยัครู 
                        มหาสารคาม, 2534 
จารุวรรณ ธรรมวตัร.โลกทศัน์ทางการเมืองจากวรรณกรรมอีสาน.กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์ 
                       แห่งประเทศไทย, 2523. 
__________. แลลอดพงศาวดารลาว.มหาสารคาม : มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม,  
                        2530. 
__________. วรรณกรรมทอ้งถ่ิน กรณีอีสานลา้นชา้ง .มหาสารคาม: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
                        มหาสารคาม, มปป.. 
จิรา จงกล.น าชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น.กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2515. 
จ าเนียร แกว้กู่. ประวติัและความเป็นมาของพระธาตุขามแก่น และประวติัของพระคณูโศภิตบุญสาร 
                       (บุญมี ปิยธมฺโม). มปท.,2525(พิมพอ์นุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระครู 
                      โศภิต บุญสาร(บุญมี ปิยธมฺโม) กมุภาพนัธ์ 2525). 
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ฉลอง สุนทราวานิชย ์และคณะ.รายงานการวิจยัสถานภาพงานวิจยัสาขาประวติัศาสตร์ในประเทศ 
                       ไทยระหวา่ง พ.ศ.2503-2536.กรุงเทพฯ: คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 2536.  
ชาร์ล เอฟ คายส์. แนวคิดท้องถ่ินภาคอีสานนิยมในประเทศไทย . แปลโดย รัตนา โตสกุล. 

อุบลราชธานี: ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, 2552. 

ชาญวิทย ์เกษตรศิริ, ประวติัการเมืองไทย พ.ศ.2475-2500.กรุงเทพฯ:โรงพมิพม์หาวิทยาลยั 
                   ธรรมศาสตร์ ,2544. 
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.วาทกรรมการพฒันา.กรุงเทพฯ: วิภาษา,2542. 
ดนุพล ไชยสินธ์ุ และทองสุข จารุเมธีชน,ผูร้วบรวม.วรรณกรรมต านานประวติัศาสตร์อีสาน เร่ือง  
                     ทา้วยี-่บาเจือง.เลย:วิทยาลยัครูเลย,2528. 
ดารารัตน์ เมตตาริกานนท.์ การส ารวจสถานภาพองคค์วามรู้เบ้ืองตน้จากงานวจิยัเก่ียวกบัวิถีชีวิตทาง  
                     สงัคม และวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ในภาคอีสาน พ.ศ.2500-2545.ขอนแก่น:  
                     ศูนยว์ิจยัพหุลกัษณ์สงัคมลุ่มน ้าโขง มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2548. 
เติม วภิาคพจนกิจ.ประวติัศาสตร์อีสาน.กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพส์มาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
                    ,2513. 
เติม สิงหษัฐิต. ฝ่ังขวาแม่น ้าโขง.กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพค์ลงัวิทยา,2499. 
ทกัษ ์เฉลิมเตียรณ. การเมืองระบบพอ่ขนุอุปถมัภแ์บบเผดจ็การ.กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยั 
                   ธรรมศาสตร์, 2526. 
เทพรัตนโมลี,พระ.ประวติัพระธาตุบงัพวน.พิมพค์ร้ังท่ี 5.มปท.,2521 
เทพวรคุณ,พระ.ประวติัพระเทพวรคุณ และผลงานของท่านกบัอตัตประวติั(พระครูอุบาลีคุณูปมา      
                   จารย)์พร้อมดว้ยกาพย ์และค ากลอนภาษาอีสาน.กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หามงกฎุราช  
                   วิทยาลยั, 2512. 
ทองพลู ครีจกัร.อุบติับรมจกัรลาว และวเิคราะห์ศพัทค์  าวา่ “ลา้นชา้ง” .กรุงเทพฯ:โรงพิมพส์ยาม 
                   วิทยากร,2579. 
__________.เพช็ร์พื้นเมืองเวียงจนัทน์ พงศาวดารลาวตอนเวยีงจนัทนแ์ตก. กรุงเทพฯ:โรงพิมพบ์าง 
                    ขนุพรหม,2479. 
ทองสืบ ศุภะมาร์ค. พงศาวดารลาว.กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุ์รุสภา,2528. 
ธรรมราชานุวตัร,พระ. อุรังคนิทาน ต านานพระธาตุพนม(พิสดาร).พมิพค์ร้ังท่ี 9.มปท.,2530. 
ธวชั ปุณโณทก. วรรณกรรมอีสาน .กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์,2522. 
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ธญัญา สังขพนัธานนท,์บรรณาธิการ. อริยานุวตัรศึกษา .มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ,์ 2536. 
ถิระมยัสิทธิการ,ขนุ. ต  านานพระธาตุเชิงชุม.พิมพค์ร้ังท่ี2 มปท., 2505. (พิมพเ์น่ืองในงานเทศกาล 

     นมสัการพระธาตุเชิงชุม มกราคม 2505). 
ธีรยทุธ บุญมี. ชาตินิยมและหลงัชาตินิยม.กรุงเทพฯ:สายธาร,2546. 
นครินทร์ เมตไตรรัตน์, การปฎิวติัสยาม พ.ศ.2475. กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยั  
                   ธรรมศาสตร์,2535. 
นารีรัตน์ ปริสุทธวฒิุพร.รายงานการวจิยัคนจีนกบัการขยายตวัของชุมชนลุ่มน ้าชี.กรุงเทพฯ:  
                   ส านกังานสนบัสนุนการวิจยั,2546. 
นิวฒัน์ พ.ศรีสุวรนนัท.์ ไทยลาว-อีสาน  มปท.,2512. 
บุญเกิด พิมพว์ราเมธากลุ และนภาพร พิมพว์ราเมธากลุ. พจนานุกรมภาษาถ่ินอีสาน .ขอนแก่น:  
                  โรงพิมพค์ลงันานาวิทยา,2545. 
บุญมี ภูเดช,ผูร้วบรวม.พงศาวดารเมืองกาฬสินธ์ุ และประวติัเมืองภูแล่นชา้ง.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ ์
                   ภกัดีประดิษฐ,์2525. 
ประทีป ชุมพล. พื้นเวยีง:วรรณกรรมแห่งการกดข่ี.กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพอ์ดีต,2525. 
                   ประวติัพระธาตุเชิงชุม.มปท.,2505.(อนุสรณ์ในงานเทศกาลนมสัการพระธาตุเชิงชุม  
                    มกราคม 2505). 
ปรีชา พิณทอง. ประวติัเมืองอุบลราชธานี. พิมพค์ร้ังท่ี 2 .อุบลราชธานี:โรงพิมพศิ์ริธรรมอ๊อฟเช็ท  
                    ,2535 
__________. ประเพณีโบราณไทยอีสาน.พิมพค์ร้ังท่ี 7. อุบลราชธานี:โรงพิมพศิ์ริธรรมออฟเซ็ท           
                    ,2534. 
ผูไ้ทยร าลึกกาฬสินธ์ุ คร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ:โรงพิมพสุ่์งไค่, 2515. 
พระธาตุนาดูน พทุธมณฑลอีสาน อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม.มหาสารคาม:อภิชาติการพิมพ,์  
                    2538. 
พรมประศาสน์,ขนุ.เหตุการณ์เปล่ียนแปลงการปกครองแผน่ดินสยาม ค ากลอนภาษาไทยภาคอีสาน. 
                    พิมพค์ร้ังท่ี 2 .พระนคร:โรงพิมพอ์กัษรนิติ บางขนุพรหม,2475. 
พฒันา กิติอาษา.  วิจยัอีสาน: วิธีวิทยากบัการศึกษาพลงัทางสงัคมในอีสาน.นครราชสีมา:สมบูรณ์ 
                     พรินต้ิง,2546. 
ไพฑูรย ์มีกศุล.การปฎิรูปการปกครองมณฑลอีสาน พ.ศ.2436-2453 .กรุงเทพฯ: กรมการศึกหดัครู    
                      ,2517). 
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ภูมิจิต เรืองเดช,ผูร้วบรวม.อินทปัตถา-กณูวงศ.์บุรีรัมย:์ศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดับุรีรัมย ์วิทยาลยัครู 
                      บุรีรัมย,์2525. 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. คู่มือและหลกัสูตรการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2527.  
                    มหาสารคาม:มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม,2527. 
                    . คู่มือนิสิต 2523.มหาสารคาม:มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ มหาสารคาม,2533. 
มหาวีรวงศ,์ สมเดจ็พระ. ประวติัวดัสุปัฎนาราม,พิมพค์ร้ังท่ี 2.มปท., 2496.(พิมพอ์นุสรณ์ในงาน 
                   สมโภชครบร้อยปีแห่งวดัสุปัฎนาราม จงัหวดัอุบลราชธานี 1มกราคม 2496) 
                    . นิพนธ์ต่างเร่ือง. มปท., 2499(เน่ืองในงานพระราชทานเพลิงศพเจา้พระคุณ    
                    สมเด็จพระมหาวีรวงศ ์ณ เมรุวดัพระศรีมหาธาตุ 2499). 
ยงยทุธ ชูแวน่. การศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินไทย เอกสารค าสอนรายวิชา 415 594 การวิจยัประวติั 
                    ศาสตร์ทอ้งถ่ิน.นครปฐม: ภาควิชาประวติัศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
                    ศิลปากร,2548. 
รอง ศยามานนท.์ ประวติัศาสตร์ไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2520. 
วิทยาลยัครูมหาสารคาม และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม,ผูจ้ดัพิมพ.์อุรังคธาตุ 
                   ต  านานพระธาตุ.กรุงเทพฯ: เรือนแกว้การพิมพ,์2521(เน่ืองในการสมัมนาประวติัศาสตร์ 
                   อีสาน 16-18 พฤศจิกายน 2521). 
ศรีโยธา,หลวง.เร่ืองปราสาทหินพิมาย. พระนคร:บุญส่งการพิมพ,์ 2496. 
_________. ทา้วสุรนารี.พิมพค์ร้ังท่ี 2.พระนคร: โรงพิมพก์รมทหารส่ือสาร,2506. 
ศูนยว์ฒันธรรม จงัหวดัมหาสารคาม.พงศาวดารภาคอีสาน ฉบบัของพระยาขตัติยวงษา(เหลา ณ  
                    ร้อยเอด็).มหาสารคาม:ศูนยว์ฒันธรรม จงัหวดัมหาสารคาม,2525. 
สงัวรกลัยาณวตัร,พระครู.ประวติัหลวงพอ่พระเจา้องคต้ื์อ.พิมพค์ร้ังท่ี 4. ขอนแก่น:พมิพพ์ฒันา  
                    ,2539. 
สุรัตน์ วรางครั์ตน์,บรรณาธิการ. ต านานพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบบัพระยาประจนัตประเทศธานี  

        (สกลนคร:ภาควิชาประวติัศาสตร์ วิทยาลยัครูสกลนคร,2523). 
สุวิทย ์ธีรศาสวตั. รายงานการวิจยัประวติัศาสตร์อีสาน 2322-2488.ขอนแก่น: ภาควิชา                 
                      ประวติัศาสตร์และโบราณคดี คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์,2549. 
สมาคมมิตรภาพญ่ีปุ่น-ไทย. ปาฐกถาของผูแ้ทนราษฎรเร่ืองสภาพของจงัหวดัต่างๆ.กรุงเทพฯ: 
                        อมรินทร์พร้ินต้ิง,2539. 
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สายชล สัตยานุรักษ.์ คึกฤทธ์ิกบัประดิษฐกรรม“ความเป็นไทย” เล่ม 2 ยคุจอมพลสฤษด์ิถึงทศวรรษ 
                       2530.กรุงเทพฯ:มติชน,2550. 
ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดักาฬสินธ์ุ. ต านานเมืองฟ้าแดดสงยาง(ฉบบัพระอาริยานุวตัร).กาฬสินธ์ุ: 
                       ประสานการพมิพ,์2543.(พิมพเ์น่ืองในวนัอนุรักษม์รดกไทย ประจ าปี พ.ศ.2543). 
โสภา ชานะมลู. “ชาติไทย”ในทศันะปัญญาชนหวักา้วหนา้.กรุงเทพฯ:มติชน,2550. 
สุรจิตต ์จนัทรสาขา.พงศาวดารเมืองมุกดาหาร.มปท.,2530.(พิมพเ์น่ืองในงานอุปสมบทเม่ือวนัท่ี 2  
 กรกฎาคม พ.ศ.2498). 
__________. รวมเผา่ไทยมุกดาหาร.มปท.,2527. 
หอพระสมุดวชิรญาณ. ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 1.กรุงเทพฯ:โรงพิมพไ์ทย, 2457. 
อินตา กวีวงศ[์อ.กวีวงศ]์.  ปัญหาท านายโลกค ากลอนภาคอิสาณ. ขอนแก่น: โรงพิมพค์ลงันานา  
                    วิทยา,2500. 
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ ตา ธนฺติโก วดัไตรมิตร อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม วนัท่ี 26  
                      มกราคม 2528. กรุงเทพฯ:วรวฒิุการพิมพ,์ 2528. 
อนุสรณ์งานยกช่อฟ้าพระอุโบสถ บา้นเปลือยใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอด็.ร้อยเอด็: รัตนกิจการพิมพ ์
                       ,2532. 
อรรถจกัร สัตยานุรักษ.์  การเปล่ียนแปลงโลกทศัน์ของชนชั้นผูน้ าไทยตั้งแต่รัชกาลท่ี4 –พ.ศ.2475. 
                      กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2538. 
___________.ประวติัศาสตร์เพื่อชุมชน:ทิศทางใหม่ของการศึกษาประวติัศาสตร์. กรุงเทพฯ: 
                      ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั,2548. 
อษัฎางค ์ชมดี,บรรณาธิการ. ร้อยเร่ือง เมืองสุรินทร์(มาลยั2) .สุรินทร์:ส านกัหนงัสือสุรินทร์สโมสร 
                      ,2552. 
อาริยานุวตัร เขมจารี,พระ.ประวติัศาสตร์ข่า-ขอม ลุ่มน ้าของ-โขง.มหาสารคาม:อภิชาตการพิมพ ์
                     ,2533. 
 
บทความภาษาไทย 
กาญจนี ละอองศรี.“กาพยบ์ั้งจุม้ของชนชาติไทย (พงศาวดาร) โดยภูก าพร้า.”รวมบทความ 
                    ประวติัศาสตร์ 7 (กมุภาพนัธ์ 2528): 21-46. 
ก าพล จ าปาพนัธ์.“การเมืองของการสมมตินามประเทศไทย:จากสยามและไทยกลายเป็นไทย 
                    (ระหวา่งทศวรรษ 2430-2480).”อกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 26,1 (มิถุนายน- 
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                     พฤศจิกายน,2546) :58-148. 
__________.“ขนุเจือง:วีรบุรุษในเทวต านานตามแบบฉบบัวฒันธรรมไท-ลาว.” เมืองโบราณ 
                     34, 1(พฤษภาคม,2551):26-32 
__________.“รัฐและความเป็นไทยในประวติัศาสตร์นิพนธ์ลาว(พ.ศ.2429-2484).”เมืองโบราณ 
                    35,2 (เมษายน-มิถุนายน2552) 
จารุวรรณ ธรรมวตัร. “สถานภาพการศึกษาประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุลาว หมู่เฮา:ผูอ่ื้น:ใจบา้น:ใจ 
                    เมือง.” วิถีทรรศน์ลาวในชุมชนสองฝ่ังโขง. อุบลราชธานี:โรงพิมพศิ์ริธรรมอ๊อฟเซ็ท,  
                    2541. (เอกสารการประชุมทางวิชาการ60 ปี ร ศ.ศรีศกัรวลัลิโภดม กนัยายน 2541)           
                    :182-219 
__________. “ปัญญาชนอีสานกบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคม ศึกษากรณีขนุพรมประศาสตร์.”  
                   ภูมิปัญญาแห่งอีสาน รวมบทความอีสานคดีศึกษา (มหาสารคาม:มหาวิทยาลยัศรีนคริ 
                   นทรวิโรฒ มหาสารคาม,2531):56-79. 
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.“ภาษากบัการเมือง.” รัฐศาสตร์สาร 31,2(พฤษภาคม-สิงหาคม,2553)  
                        : 139-169 
ทวีศิลป์ สืบวฒันะ. “ ‘ลาว’ในทศันะของผูป้กครองไทยในสมยัรัตนโกสินทร์.”จดหมายข่าว 
                  สังคมศาสตร์ 11,1(สิงหาคม-ตุลาคม2531):104-121 
ธงชยั วินิจจะกลุ.“การไดดิ้นแดนกบัความทรงจ าอ าพราง” สมุดสังคมศาสตร์ 12,3-4(กมุภาพนัธ-์ 
                  กรกฎาคม 2533): 101-106 
บวัไข เพง็พระจนัทร์.“การฟ้ืนฟคูมัภีร์ใบลานลาวในยคุอาณานิคมฝร่ังเศส.”วารสารสังคมลุ่มน ้า 
                  โขง 4,3(กนัยายน-ธนัวาคม,2551):55-81 
พฒันา กิติอาษา.“ ‘มานุษยวทิยาแบบคนมองคน’:ขอ้สงัเกตเบ้ืองตน้วา่ดว้ยก าเนิดและพฒันาการ 
                   ของงานชาติพนัธ์นิพนธ์ในสยาม.” สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
                   20,2(2551):159-208 
พรเพญ็ ฮัน่ตระกลู.“เหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครองแผน่ดินสยาม ค ากลอนภาษาไทยอีสาน  
                  โดยขนุพรมประศาสน์.” รวมบทความประวติัศาสตร์ 7  (กมุภาพนัธ์ 2528):65-79 
มหาวีระวงศ,์ สมเด็จพระ.“เร่ืองชนลางชาติทางฝ่ังน ้าโขง.” วารสารศิลปากร  1,2 (ตุลาคม,  
                  2490):56-57. 
ราชเสนา, พระยา. “ชีวิตของชาวโพนชา้งอาชีพ (ตอนท่ี 1).”วารสารศิลปากร  2,5 (กมุภาพนัธ ์
                    ,2492): 70-84 
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สายชล สัตยานุรักษ.์“ประวติัศาสตร์การสร้าง‘ความเป็นไทย’กระแสหลกั.”จินตนาการความเป็น 
                    ไทย กฤตยา อาชวนิจกุล,บรรณาธิการ(นครปฐม:สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม  
                    มหาวิทยาลยัมหิดล,2551):61-84 
สุวิทย ์ธีรศาสวตั.“การตั้งถ่ินฐานระดบัเมืองในภาคอีสานสมยักรุงธนบุรีถึงรัชกาลท่ี 2(พ.ศ.2322- 
                     2367).”  ทอ้งถ่ินลุ่มน ้าโขง สามญัชนคนช่ือชอบ (ขอนแก่น:มหาวิทยาลยัขอนแก่น,  
                     2547) : 89-91 
สมชยั ภทัราธนานนัท.์“อีสาน กบัรัฐไทย: ประวติัศาสตร์ และการเมือง.”เอกสารการสัมมนา 
                    วิชาการ ไท-ไทยศึกษา ชาติพนัธ์ุ อตัลกัษณ์ ประวติัศาสตร์ และการเมือง :ไท-ไทย 
                    ศึกษาในกระแสโลกาภิวตัน์ (มหาสารคาม: คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  
                    มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2548):5 
โสภี อุ่นทะยา.“ระบบอุปถมัภใ์นสงัคมลาวอาณาจกัรลา้นชา้ง.” วารสารอินโดจีน ฉบบัเพื่อนบา้น 
                    ของไทย 8 (มกราคม-ธนัวาคม 2550):73-117 
อรรถ นนัทจกัร.“พื้นเมืองอุบล:ขอ้วินิจฉยับางประการ และภาพสะทอ้น.” รวมบทความทางวิชาการ 
                    อีสานศึกษา. มหาสารคาม: ภาควิชาประวติัศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรี 
                    นครินทรวิโรฒ มหาสารคาม,2531 
อรรถจกัร สัตยานุรักษ.์ “การเกิดแนวคิด“หนา้ท่ีพลเมือง”ในรัฐไทยสมยัใหม่.” รัฐศาสตร์สาร 14,1 
                    (กนัยายน2531-เมษายน2532):3- 15 
อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ.“ต านาน และลกัษณะความคิดทางประวติัศาสตร์ในลานนาระหวา่งพทุธ 
                     ศตวรรษท่ี 20 และ21.” ปรัชญาประวติัศาสตร์ ชาญวิทย ์เกษตรศิริ และสุชาติ สวสัด์ิศรี 
                    ,บรรณาธิการ. (กรุงเทพมหานคร:ไทยวฒันาพานิช จ ากดั, 2527)198-200 
 
วทิยานิพนธ์ 
กรณรงค ์เกรียนรว.ี “อ านาจขององคค์วามรู้ในงานวาทกรรมประวติัศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 
                   เขมรในประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ คณะ 
                   ศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2545. 
กิติรัตน์ สีหบณัฑ.์ “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ลาวสมยัใหม่(ค.ศ.1975-ปัจจุบนั).”  วิทยานิพนธ์ปริญญา 
                    ดุษฎีบณัฑิต สาขาไทศึกษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,2549. 
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ณรงคฤ์ทธ์ิ สุมาลี “วาทกรรม “พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน”ในสงัคมไทย:ศึกษากรณีพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินใน 

ภาคอีสาน.” วิทยานิพนธ์ปริญญมหาบณัฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2550. 

ดารารัตน์ เมตตาริกานนท ์. “การรวมกลุ่มทางการเมืองของ “ส.ส.อีสาน” พ.ศ.2476-2494.”  
                   วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

  2543. 
ธนานนัท ์บุ่นวรรณา. “นโยบายชาวเวียดนามอพยพของจอมพลป.พิบูลสงคราม พ.ศ.2491-2500.” 
                     วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2545.     
นงลกัษณ์ ล้ิมศิริ. “ความส าคญัของกบฏหวัเมืองอีสาน พ.ศ.2325-2445.” วิทยานิพนธ์ปริญญา  

  มหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ภาควิชาประวติัศาสตร์  
                    บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2542. 
นาฎนภา ปัจจงัคะโต. “บทบาทคณะสงฆใ์นหวัเมืองอีสานในการสนบัสนุนการปกครองของรัฐ 
                     ระหวา่ง พ.ศ.2435-2505.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์  
                     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,2536. 
นิมิต ปฐมวาร.“กรณีพิพาทระหวา่งไทยกบัอินโดจีนฝร่ังเศส พ.ศ.2483-2484.”วิทยานิพนธ์ปริญญา 
                   มหาบณัฑิต สาขาการทูต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2519.  
ปทุมรัตน์ อติชาติ. “การขยายตวัของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น พ.ศ.2505-2518.” 
                   วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,2543.  
ประสพ วงศห์นองหวา้. “บทบาทของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัร้อยเอด็ กบัการพฒันาสู่    
                   ตระกลูทางการเมือง พ.ศ.2480-2529.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขา 
                  ประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2537. 
พิพฒัน์ กระแจะจนัทร์. “การสร้างภาพลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ “ชาวเขา”ในสงัคมไทยระหวา่ง 
                  ทศวรรษ 2420-2520.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ คณะอกัษร 

    ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2550. 
พทุธพล มงคลวรรณ. “ขบวนการคอมมิวนิสตใ์นเขตภูพาน พ.ศ.2504-2525.” วิทยานิพนธ์ปริญญา 
                   มหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2548. 
ภิญญูพนัธ์ุ พจนะลาวณัย.์ “การผลิตสร้างความหมายของ “พื้นท่ีประเทศไทย”ในยคุพฒันา(พ.ศ. 
                    2500-2509).” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์   
                    มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2552.       
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ยพุา ชุมจนัทร์. “ประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย พ.ศ.2475-พ.ศ.2516.”วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  
                    สาขาประวติัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2530. 
ราม วชัรประดิษฐ.์ “พฒันาการของประวติัศาสตร์ชาติในประเทศไทย พ.ศ.2411-2487.”วิทยานิพนธ์ 
                    ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2539. 
วราภรณ์ เผอืกเลก็. “การสร้างวีรสตรีสามญัชนในสมยัจอมพลป.พิบูลสงครามช่วงแรก (พ.ศ.2481- 
                     2487).” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์      

       มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2547. 
วีระศกัด์ิ จารุแพทย.์ “ชีวิต และผลงานของพระอุบาลีคุณูมาจารย(์สิริจนัโท จนัทร์).” วิทยานิพนธ ์
                     หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต วิชาเอกไทยศึกษา(เนน้มนุษยศาสตร์)     
                     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2533. 
ศิริพร ศรีพนมเขต. “การรวมกลุ่มทางการเมืองของสมาชิกผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัอุบลราชธานี พ.ศ. 
                     2500-2538.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรี 
                     นครินทรวิโรฒ มหาสารคาม,2544. 
สมศรี ชยัวณิชยา. “นโยบายการพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของรัฐบาลไทย พ.ศ.2494-2519.” 
                      วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2548. 
สายพิณ แกว้งามประเสริฐ. “ภาพลกัษณ์ทา้วสุรนารีในประวติัศาสตร์ไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญา 

         มหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2537. 
อรรถ นนัทจกัร.“ประวติัศาสตร์นิพนธ์อีสาน: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ประเพณีการจดบนัทึก  
                      ประวติัศาสตร์หวัเมืองอีสาน ถึงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20.” วิทยานิพนธ์ปริญญา 
                      มหาบณัฑิต  สาขาประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้บณัฑิตวิทยาลยั  
                      มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2529. 
อ่ิมใจ ศีรษะภูมิ. “การปรับเปล่ียนวรรณกรรมไทยภาคกลางเป็นวรรณกรรมทอ้งถ่ินอีสาน.” 
                      วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา(เนน้มนุษยศาสตร์),2541. 
อุทยัทิศ บุญชู. “การเปล่ียนแปลงทางสงัคมในอีสานจากนโยบายของรัฐบาลระหวา่งปี พ.ศ.2424- 
                    2475.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต วิชาเอกประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรี  
                    นครินทรวิโรฒ มหาสารคาม,2536. 
อุราลกัษณ์ สิถิรบุตร. “มณฑลอีสานและความส าคญัในทางประวติัศาสตร์.” วิทยานิพนธ์ปริญญา 
                    มหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2526. 
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อุศนา นาศรีเคน. “อีสานในการรับรู้ และทศันะของผูป้กครองกรุงเทพฯ ตั้งแต่หลงักบฏเจา้อนุวงศ ์

พ.ศ. 2367 ถึงการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475.”  วิทยานิพนธ์ปริญญา           
มหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,2548. 

เอ่ียมกมล จนัทะประเทศ. “สถานภาพเจา้นายพื้นเมืองอุบลราชธานี ระหวา่งปี พ.ศ.2425-2476.” 
                   วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,2538. 
 
เอกสารหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.เอกสารกระทรวงมหาดไทย.มท.2.2.14, “เร่ืองโครงการจดังานฉลอง 
                    วนัชาติ2484 ซ่ึงจงัหวดัต่างๆบางจงัหวดัเสนอมายงักระทรวง.”2484. 
__________. เอกสารกระทรวงมหาดไทย.มท.0201.2.1.43/28. “เร่ืองจงัหวดัหนองคายแจง้  
                    เคร่ืองหมายประจ าจงัหวดั.”2484. 
__________. เอกสารกระทรวงมหาดไทย. มท 0201.2.1.43/46. “เร่ืองจงัหวดัขอนแก่น รายงานเร่ือง 
                    การแสดงมหรสพเพื่อเกบ็เงินสร้าง.”2491. 
__________.เอกสารกระทรวงมหาดไทย. มท.0201.2.143/52 . “คณะกรรมการจงัหวดัสกลนคร 
                     ขอความร่วมมือสร้างหนงัสือส าหรับหอ้งสมุดประชาชน.”2492. 
__________.เอกสารกระทรวงมหาดไทย.มท.0201.2.1.43/267 “งานสถาปนาหลกัเมืองขอนแก่น”. 
                     2498-2499 
__________.เอกสารกระทรวงมหาดไทย.มท.0201/120. “วารสารจงัหวดัร้อยเอด็ ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 3  
                    ประจ าเดือนมีนาคม 2507.”2507. 
__________.เอกสารกระทรวงมหาดไทย.มท.0201.43/423. “จ.ว.บุรีรัมย”์.2507. 
 
เอกสารที่ยังไม่ได้ตีพมิพ์ 
ประพนัธ์ พลอยพุม่. “ลุงเขียว น าเท่ียวเมืองเลย.” 2547. (อดัส าเนา) 
สาร สาระทศันานนัท,์ผูร้วบรวม. “เร่ือง พญาปลาค่อ.” 18 สิงหาคม 2530.(อดัส าเนา) 
อาริยานุวตัร เขมจารี,พระ. “พงศาวดารเมืองมหาสารคาม.” 24 พฤศจิกายน 2500.(อดัส าเนา) 
__________. “ปฐมกลัป์.” 30 มกราคม 2512.(อดัส าเนา) 
__________. “ต านานยอ่ฟ้าแดดสูงยาง(ฉบบัร้อยแกว้).” 4 พฤศจิกายน 2514.(อดัส าเนา)                     
__________. “ต านานยอ่ฟ้าแดดสูงยาง(ฉบบัร้อยกรอง).” 4 พฤศจิกายน 2514(อดัส าเนา) 
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__________. “ต านานบา้นเพีย และพระพทุธรูปโบราณ.” 2516 (อดัส าเนา) 
__________. “ต านานโบราณกรรม.” 19 กมุภาพนัธ์ 2517(อดัส าเนา) 
__________. “ประวติัศาสตร์เมืองวาปีปทุม.” 17 กนัยายน 2517 (อดัส าเนา) 
__________. “ต านานพระกึดพระพาน.” 4 ตุลาคม 2521(อดัส าเนา) 
__________. “ปฐมกลัป์(ฉบบัร้อยแกว้).” 21 มกราคม 2522.(อดัส าเนา) 
__________. “เหล่ากอเมืองปฐมอีสาน (เมืองทุ่งศรีขรภูมิ).” 2 กรกฎาคม 2526 (อดัส าเนา) 
__________. “ประวติัเมืองมหาสารคาม.” มปป.(อดัส าเนา) 
__________. “ต านานพระยาคนัคาก.” มปป.(อดัส าเนา) 
 
การสัมภาษณ์ 
เกียรติศกัด์ิ วงศมุ์กดา.อาจารยป์ระจ าภาควิชาประวติัศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
                    มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.สัมภาษณ์,20 ธนัวาคม 2552. 
ตาล กล ่าฝัก.ชาวบา้นต าบลน ้าก ่า อ  าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม.สัมภาษณ์ ,8 เมษายน2552. 
ทองเล่ียม เวยีงแกว้. ปราชญช์าวบา้น ผูสื้บเช้ือสายอดีตเจา้เมืองมหาสารคาม.สมัภาษณ์,2 ธนัวาคม  
                    พ.ศ.2553. 
ธีรชยั บุญมาธรรม.อาจารยป์ระจ าคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎั 
                    มหาสารคาม.สัมภาษณ์,20 ธนัวาคม พ.ศ.2551. 
โพธิสุวรรณกิจ,พระครู.เจา้อาวาสวดัโพธ์ิค า บา้นน ้าก ่า ต.น ้ าก ่า อ.ธาตุพนม จ. นครพนม. 
                    สัมภาษณ์,วนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ.2552. 
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ภาคผนวก ก 
ตารางแสดงรายละเอยีดงานเขยีนทางประวตัิศาสตร์อสีาน  

พ.ศ.2475 ถึงส้ินทศวรรษ 2520 
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ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดงานเขียนประเภท “พื้น/พงศาวดาร” พ.ศ.2475 ถึง พ.ศ.2500 
 
ล ำดบั ผู้แต่ง เร่ือง ปีทีพ่มิพ์ เนือ้หำโดยสังเขป 

1. ขนุพรม
ประศาสน์ 
(พรหม 

วรรณกสิกร) 

เหตุการณ์เปล่ียนแปลงการ
ปกครองแผน่ดินสยาม ค า
กลอนภาษาไทยภาคอีสาน 

พิมพค์ร้ังท่ี 1-
2 พ.ศ.2475 
 

การยดึอ านาจของคณะราษฎร
โดยการน าของพระยาพหล
พยหุเสนา และกล่าวถึงหลกั 6 
ประการของคณะราษฎร  

2.  
” 

ค ากลอนพากยอี์สานบรรยาย
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรสยาม 

พิมพค์ร้ังท่ี 1  
พ.ศ.2478 

สาเหตุของการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง ความหมายและ
หลกัการของระบอบ
ประชาธิปไตย ความส าคญัของ
รัฐธรรมนูญ และสิทธิหนา้ท่ี
ของกษตัริย ์ผูแ้ทนราษฎร และ
ประชาชน 

3. พระครูสังวร
กลัยาณวตัร 

ประวติัพระเจา้องคต้ื์อ พิมพค์ร้ังท่ี 1  
พ.ศ.2478 
พิมพค์ร้ังท่ี 5  
พ.ศ.2539 

ต านานการสร้างพระพทุธรูป
พระเจา้องคต้ื์อ วดัศรีชมพอูงค์
ต้ือ อ  าเภอท่าบ่อ จงัหวดั
หนองคาย การสถาปนาพระ
อารามในรัชสมยัพระไชย
เชษฐาธิราช ขอ้ความในศิลา
จารึกของวดั และเร่ืองเล่า
อิทธิฤทธ์ิปาฎิหารยข์องพระเจา้
องคต้ื์อ 

4. ทองพลู ครี
จกัร 

เพช็รพื้นเมืองเวียงจนัทร์ พิมพค์ร้ังท่ี 1  
พ.ศ.2479 

การเคล่ือนไหวต่อตา้นรัฐสยาม
ของเจา้อนุวงศ ์จนน าไปสู่การ
ล่มสลายของนครเวยีงจนัทร์ 
และเหตุการณ์น้ีไดน้ าไปสู่
สงครามระหวา่งสยามกบัญวน
อีกต่อหน่ึงในการแยง่ชิงความ
เป็นใหญ่เหนือหวัเมืองลาว .ใน
เขตเมืองมหาไชยกองแกว้ เมือง
กระปอง และเมืองชุมพร 

5.  
 

อุบติับรมจกัรลาว และ
วเิคราะห์ศพัทค์  าวา่ “ลา้น

พิมพค์ร้ังท่ี 1  
พ.ศ.2479 

ขนุบรมไดรั้บมอบหมายจาก
แถนฟ้าใหม้าครองลา้นชา้ง ขนุ
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” 

ชา้ง”กล่าวแต่สมยัดึกด าบรรพ์
,ขนุบรมลงมา,ใหโ้อรสไป
ครองเจด็รัฐ,ขนุลอลงมาเมือง
ชวาแบ่งเขตตดิ์นกบัพวน 

บรมไดอ้บรมสั่งสอนมนุษยใ์ห้
รู้จกัฮีต-คอง และต่อมาไดส่้ง
โอรสทั้ง 7 ไปสร้างบา้นแปง
เมืองในแถบลุ่มน ้าโขง 
นอกจากน้ียงัมีการวิเคราะห์
ศพัทค์  าวา่ “ลา้นชา้ง”ดว้ย  

6. ขนุถิระมยั
สิทธิการ 
(กู่แกว้ 

พรหมสาขา 
ณ สกลนคร) 

ต านานพระธาตุเชิงชุม พิมพค์ร้ังท่ี 1  
พ.ศ.2480 
พิมพค์ร้ังท่ี 2   
พ.ศ.2505 

ต านานกาเผอืกก าเนิด
พระพุทธเจา้ 5 พระองค ์ซ่ึงได้
พร้อมกนับ าเพญ็เพียร และ
ประทบัรอยพระพทุธบาทไว้
เป็นเคร่ืองสักการะของมนุษย ์
ต่อจากนั้นกล่าวถึงต านานอุรังค
ธาตุท่ีพระสมณโคดมเจา้ได้
เสดจ็มาประทบัรอยพระพุทธ
บาทต่อจากอดีตพระพทุธเจา้ 
ซ่ึงพระยาสุวรรณภิงคาร เจา้
เมืองหนองหานหลวง ไดส้ร้าง
พระธาตุครอบทบัไว ้ 

7. พระธรรมรา
ชานุวตัร 
(แกว้ อุทุม
มาลา) 

มหาเถรประวติัเจา้ราชครู
หลวงโพนสะเมก็ 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2482 
พิมพค์ร้ังท่ี 2 
พ.ศ.2530 

อตัโนชีวะประวติัของเจา้ราชครู
หลวงโพนสะเมก็ หรือญาครูข้ี
หอม สังฆราชาแห่งอาณาจกัร
ลา้นชา้ง  

8.  
” 

กาพยบ์ั้งจุม้ของชนชาติไทย พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2483 

ความเป็นมาของชนชาติไทย
นบัตั้งแต่ตน้ก าเนิดบริเวณ
เทือกเขาอลัไตทางตอนใตข้อง
จีน การอพยพเขา้มาสร้างบา้น
แปงเมืองในบริเวณลุ่มน ้าโขง 
แบ่งออกเป็น 3 ก๊กคือ ลานนา 
สุโขทยั และลา้นชา้ง ต่อมา
แควน้ทั้ง 3 ไดร้วมเขา้ดว้ยกนั
ในสมยัรัตนโกสินทร์ แต่ใน
สมยัรัชกาลท่ี 5 ดินแดนลาวได้
ถกูฝร่ังเศสยดึครองไป เพื่อให้
พน้จากการกดข่ีข่มเหงของ
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ต่างชาติ ชาวไทยทางฝ่ังซา้ยจึง
ควรอพยพเขา้มาอยูท่างฝ่ังขวา 

9. ” อุรังคนิทานต านานพระธาตุ
พนม (พิสดาร) 

พิมพค์ร้ังท่ี 1  
พ.ศ.2485  
พิมพค์ร้ังท่ี 9 
พ.ศ.2530  
 

ต านานการสร้างพระธาตุพนม
และการบูรณะในแค่ละยคุสมยั
จนถึง พ.ศ.2479 

10. ” กาพยรั์ฐธรรมนูญนิยม พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2485 

ไม่สามารถสืบหาตน้ฉบบัได ้

11. ขนุพรม
ประศาสน์ 
(พรหม 

วรรณกสิกร) 

ต านานการก่อสร้างวดั และ
พระพุทธรูปองคป์ระธานวดั
มหาวนาราม 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2491 

ไม่สามารถสืบหาตน้ฉบบัได ้

12. มหาส าราญ กลอนล านิทานประวติัต านาน
ธาตุพนม 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2495 
พิมพค์ร้ังท่ี 2 
พ.ศ.2540 

เม่ือพระพทุธเจา้ไดเ้สดจ็
ปรินิพพาน พระอรหนัตไ์ด้
น าเอาพระอุรังคธาตุมา
ประดิษฐานไวท่ี้ท่ีภกู  าพร้า 
ต่อจากนั้นกล่าวถึงการบูรณะ
พระธาตุในแต่ละสมยั เช่น พระ
เจา้ไชยเชษฐาธิราชแห่ง
ราชอาณาจกัรลา้นชา้ง ในสมยั
รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงคราม 
พ.ศ.2483-2484  

13. สุรจิตต ์
จนัทรสาขา 

พงศาวดารเมืองมุกดาหาร พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2498 

การตั้งถ่ินฐานของเช้ือวงศข์อง
เจา้เมืองมุกดาหาร 

14. สมควร พละ
เกลา้ 

ประวติัพระธาตุขามแก่น พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2499 

เม่ือพระพทุธเจา้ดบัขนัธปริ
นิพพาน โมริยก์ษตัริยผ์ูค้รอง
นครเขมรโบราณมีความ
ประสงคท่ี์จะน าเอาเถา้พระ
องัคารไปบรรจุไวใ้นพระธาตุ
พนมท่ีก าลงัสร้างข้ึน แต่ไปไม่
ทนัจึงไดน้ ากลบัมาสร้างพระ
ธาตุไวท่ี้ตอตน้มะขามระหวา่ง
เส้นทางไปสู่เมืองเขมร จึง
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เรียกวา่ “พระธาตุขามแก่น”  
15. ไม่ทราบผู ้

แต่ง 
(ส านกัพิมพ์
คลงันานา
วิทยา) 

ล าหมู่หยาดน ้าตาลาวเวยีง พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2500 

ไม่สามารถสืบหาตน้ฉบบัได ้

16. ” กลอนล าประวติัเวียงจนัทร์ พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2500 

ไม่สามารถสืบหาตน้ฉบบัได ้

17. ” นิทานนางอรพิมพ ์ พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2500 

ไม่สามารถสืบหาตนฉบบัได ้

18. ” พทุธท านายพื้นเมือง พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2500 

ไม่สามารถสืบหาตน้ฉบบัได ้

19. ” กลอนล าพระบาทภูพานค า พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2500 

ไม่สามารถสืบหาตน้ฉบบัได ้

20. ” กลอนล าท านายโลกพระศรี
อาริย ์

พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2500 

ไม่สามารถสืบหาตน้ฉบบัได ้

21. ” กลอนล าภมิู-ประวติัเมืองทอง พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2500 

ไม่สามารถสืบหาตน้ฉบบัได ้

22. ” นิทานผาแดงนางไอ่ พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2500 

ไม่สามารถสืบหาตน้ฉบบัได ้

 
เรียบเรียงและท าเป็นตารางโดยอนุชิต สิงห์สุวรรณ 
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ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดงานเขียนประวติัศาสตร์บา้นเมือง พ.ศ.2475 ถึงพ.ศ.2500 
 
ล ำดบั ผู้แต่ง เร่ือง ปีทีพ่มิพ์ เนือ้หำโดยสังเขป 

1. บุญช่วย อตัถากร ประวติัศาสตร์ภาค
อีสาน และเมือง
มหาสารคาม 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ. 
2477 
พิมพค์ร้ังท่ี6  พ.ศ.
2522 
 

การสร้างบา้นแปงเมืองของ
คนกลุ่มจารยแ์กว้เมือง
สุวรรณภมิู การตั้งเมือง
มหาสารคาม และการ
ขยายตวัของเมืองในแต่ละ
ยคุสมยั 

2. “นวก”(นามปากกา) ภูมิศาสตร์จงัหวดั
บุรีรัมย ์

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ. 
2480 

การตั้งเมืองบุรีรัมย ์และ
ล าดบัเจา้เมืองบุรีรัมย ์

3. ขนุพรมประศาสน์ ต านานการก่อสร้าง
วดั และพระพุทธรูป
องคป์ระธานวดัมหา
วนาราม 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2491 

ไม่สามารถสืบหาตน้ฉบบั
ได ้

4. สมเดจ็พระมหาวีร
วงศ ์

ประวติัวดัสุปัฎนาราม พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2479 
พิมพค์ร้ังท่ี 2 พ.ศ.
2497 

การตั้งถ่ินฐานของชาวเมือง
อุบลราชธานี พฒันาการ
ของวดัสุปัฎนารามในแต่ละ
ยคุสมยั 

5. สมเดจ็พระมหาวีร
วงศ ์

ประวติัและ
ความส าคญัของ
สถานท่ีท าน ้ าอภิเษก
ของจงัหวดัอุบล 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2493 

ประวติัและความส าคญัของ
แหล่งน ้าศกัด์ิสิทธ์ิใน
จงัหวดัอุบล 

6. บุศน์ จินตนา และ
คณะ 

ประวติัเมืองเลยและ
อ าเภอต่างๆ 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2498 

การตั้งเมืองเลยในสมยั
รัชกาลท่ี 4 และอ าเภอต่างๆ 
เช่น อ าเภอเชียงคาน อ าเภอ
ด่านซา้ย อ  าเภอวงัสะพงุ  
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของเมืองเลย และสถานท่ี
ส าคญัในจงัหวดั เช่น พระ
ธาตุศรีสองรัก ถ ้าผาปู่  แก่ง
คุดคู ้เป็นตน้ 

7. สังเกตุ จนัทะศรี
และคณะ 

ประเพณีการ
บวงสรวงสังเวย

หนงัสือท่ีระลึกใน
งานฉลองและ

ประวติั ความเป็นมาของพิธี
เซ่นสรวงสังเวย
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ศาลหลกัเมืองจงัหวดั
ขอนแก่น 

สถาปนาหลกัเมือง
ขอนแก่นในวนัท่ี 
24 มิถุนายน พ.ศ.
2498 

ศาลหลกัเมืองของลทัธิ
ต่างๆ ทั้งพรามณ์ พทุธ และ
ไทย 

8. หลวงศรีโยธา ทา้วสุรนารี พิมพค์ร้ังแรก ปี 
พ.ศ.2494 
พิมพค์ร้ังท่ี 2 (พระ
นคร:โรงพิมพ ์
กรมทหารส่ือสาร, 
2509) 

ประวติัชีวิต และเร่ืองราว
วรีกรรมท่ีทุ่งส าริดของทา้ว
สุรนารีท่ีต่อสู้กบัทหารลาว  

เรียบเรียงและท าเป็นตารางโดยอนุชิต สิงห์สุวรรณ 
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ตารางท่ี 3 แสดงรายละเอียดงานเขียนเก่ียวกบัสงัคมและวฒันธรรม พ.ศ.2475 ถึงพ.ศ.2500 
 
ล ำดบั ผู้แต่ง เร่ือง ปีทีพ่มิพ์ เนือ้หำโดยสังเขป 

1. บุศน์ จินตนา สามสิบหา้ปีใน
อีสาน 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.
2472  
ตีพิมพใ์น 
“เทศาภิบาล” 
(กนัยายน,2507) 

สภาพธรรมชาติ สภาพการ
คมนาคมจากรุงเทพฯไป
นครพนม ในช่วงทศวรรษ
ท่ี 2470 

2. พระธรรมราชานุวตัร 
(แกว้ อุทุมมาลา) 

ขนบธรรมเนียม
ประเพณี(อีสาน) 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.
2482 
พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2530 

ธรรมเนียมประเพณีของ
ชาวอีสานทั้งในส่วน
ปัจเจกบุคคล เช่น การเกิด 
การตาย การปลูกเรือนใหม่ 
การสู่ขวญั การผกูเส่ียว 
การบวช การแต่งงาน และ
ในส่วนของชุมชน เช่น 
การท าบุญบั้งไฟ การ
ท าบุญพระเวส บุญ
เขา้พรรษา บุญออกพรรษา 
การท าบุญเขา้ประดบัดิน 
การถวายขา้วสาก เป็นตน้ 

3. ขนุสรรพบรรณกิจ เร่ืองไปจงัหวดัลาน
ชา้ง 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.
2486 
 

สภาพภมิูศาสตร์ของเมือง
หลวงพระบางฝ่ังขวา
(จงัหวดัลา้นชา้ง)  วถีิชีวิต 
ประเพณีและวฒันธรรม
ของกลุ่มชนต่างๆ เช่น ลาว 
ล้ือ ภไูท ข่า ขมุ 

4. เฉลย รักษาเคน บนัทึกความทรงจ า
เร่ือง ประวติับา้น
โนนเมือง บา้นท่า 
บา้นแพง และบา้น
อ่ืนๆ 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.
2488 

ไม่สามารถสืบหาตน้ฉบบั
ได ้

5. สมเดจ็พระมหาวีรวงศ ์
(อว้น ติสโส) 

เร่ืองชนลางชาติทาง
ฝ่ังแม่น ้าโขง 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2490 

การตั้งถ่ินฐาน สภาพสังคม
และวฒันธรรมของกลุ่ม
ชนในแถบลุ่มน ้าโขง เช่น 
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เรียบเรียงและท าเป็นตารางโดยอนุชิต สิงห์สุวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูไ้ทย แสก ยอ้ โยย้  
6. พระยาราชเสนา เร่ืองปลาบึกและ

ประเพณีการจบัปลา
ชนิดน้ี 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2491 

ประเพณีเก่ียวกบัการล่า
ปลาบึกของชาวบา้นริมฝ่ัง
แม่น ้าโขง จ.หนองคาย 

7. ” ชีวิตของชาวโพน
ชา้งอาชีพ (1) 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2492 
 

ประเพณีและพิธีกรรม
เก่ียวกบัการคลอ้งชา้งป่า
ของชาวบา้นค่าย อ.เมือง 
จ.ชยัภูมิ 

8. ” ชีวิตของชาวโพน
ชา้งอาชีพ (2) 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2492 
 

วิธีการคลอ้งชา้งและฝึก
ชา้งของชาวบา้นค่าย  
อ.เมือง จ.ชยัภูมิ 

9. ปรีชา พิณทอง ประเพณีโบราณ
ไทยอีสาน 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2495 
พิมพค์ร้ังท่ี 7 พ.ศ.
2534 

ประเพณีและพิธีกรรม
โบราณของชาวอีสานทั้งท่ี
ปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั 
และในรอบปี 

10. บุศน์ จินตนา ต านานก าเนินตน้
นางอั้วและคูลู 
(ตอนท่ี 1) 

พิมพค์ร้ัง 1 พ.ศ.
2496 

ต านาน และคติความเช่ือ
เก่ียวกบัตน้นางอั้ว  
กลว้ยไมข้องทอ้งถ่ินอีสาน 

11.  
” 

 
ต านานก าเนิดตน้
นางอั้วและคูลู 
(ตอนท่ี 2) 

 
พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2496 

ต านาน และคติความเช่ือ
เก่ียวกบัตน้นางอั้ว  
กลว้ยไมข้องทอ้งถ่ินอีสาน 
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ตารางท่ี 4 แสดงรายละเอียดเก่ียวกบังานเขียนประวติัศาสตร์บา้นเมืองพ.ศ.2500 ถึงทศวรรษ 2520 
ล ำดบั ผู้แต่ง เร่ือง ปีทีบ่ันทกึ/พมิพ์ เนือ้หำโดยสังเขป 

1. เติม สิงหษัฐิต 
(วภิาคยพ์จน
กิจ) 
 

ฝ่ังขวาแม่น ้า
โขง(เล่ม1 
และเล่ม2) 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2499 
พิมพค์ร้ังท่ี 2 พ.ศ.
2513 
พิมพค์ร้ังท่ี 3 พ.ศ.
2516 

การอพยพเคล่ือนยา้ยของชนชาติไทย
จากตอนใตข้องจีนสู่ดินแดนสุวรรณภมิู 
การสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั อยธุยา 
และรัตนโกสินทร์ การรวมอาณาจกัร
ลาวเขา้กบัไทยสยาม การเสียดินแดน
ใหก้บัฝร่ังเศสในสมยัรัชกาลท่ี 5 การปฎิ
รูปมณฑลอีสานในสมยักรมหลวง
สรรพสิทธิประสงค ์การปกครอง
มณฑลอีสานในสมยัมณฑลเทศาภิบาล 

2. คณะกรรมการ
จดัท าเอกสาร
งานฉลอง 25 
พทุธศตวรรษ 

จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2500 

ขอ้มูลทัว่ไปของจงัหวดักาฬสินธ์ุ ไดแ้ก่ 
สภาพภมิูศาสตร์ ประชากร 
ประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุท่ีส าคญั 
ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

3. สมาคมชาว
จงัหวดัสุรินทร์ 

เมืองสุรินทร์ พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2500 

ประวติัศาสตร์เมืองสุรินทร์ เช่น ความ
เป็นของกลุ่มชาติพนัธ์กวย-ส่วย ท่ีมา
ของช่ือเมืองสุรินทร์ และวถีิชีวิต การตั้ง
ถ่ินฐานของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ 

4. ชูชีพ กลัยานพ
คุณ 

ประวติัความ
เป็นมาของ 
จงัหวดั
บุรีรัมย ์

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2504 

พฒันาการทางประวติัศาสตร์ของเมือง
บุรีรัมยใ์นแต่ละยคุสมยัตั้งแต่การตั้งถ่ิน
ฐานของพวกขอม จนถึงการตั้งเมือง
นางรองในสมยักรุงธนบุรี และการ
จดัตั้งจงัหวดับุรีรัมยใ์นปี พ.ศ.2461 

5. พระมหาขรรค์
ชยั 
จนฺทโสภโน 

ประวติัพระ
ธาตุเชิงชุม 
จงัหวดั
สกลนคร 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2505 

การดูแลรักษาองคพ์ระธาตุเชิงชุม
นบัตั้งแต่เมืองสกลนครเป็นเมืองหนอง
หานหลวงในสมยัขอมจนถึงปี พ.ศ.
2502 โดยไดจ้ดัใหมี้ขา้วดัท าหนา้ท่ี
รักษาองคพ์ระธาตุ และไดมี้การ
บูรณปฏิสังขรณ์ในสมยัต่างๆ ท่ีส าคญั
คือ ในยคุของพระครูสกลสมณะกิจสังฆ
วาหะ(ธรรม ธมฺมโขโต)ท่ีไดมี้การ
บูรณะถึง 3 คร้ัง ไดแ้ก่ คร้ังแรกในปี 
พ.ศ.2469 ท่ีไดมี้การขยายเขตวดั คร้ังท่ี
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สองในปี พ.ศ.2468 ท่ีไดท้  าการสร้าง
ลานพระเจดีย ์และคร้ังท่ีสามในปี พ.ศ.
2469 ซ่ึงไดท้  าการปิดทองค ายอด
เศวตฉตัร นอกจากน้ียงัมีอตัตโน
ชีวประวติัของพระครูสกลสมณะ
กิจสังฆวาหะประกอบดว้ย 

6. สาร สาระ
ทศันานนัท ์

ต านานพระ
ธาตุศรีสองรัก 
และประวติั
ด่านซา้ย 

พิมพค์ร้ังท่ี 1พ.ศ.
2507 
พิมพค์ร้ังท่ี 9 พ.ศ.
2532 

ส่วนแรกเป็นเร่ืองประวติัความเป็นมา
ขององคพ์ระธาตุศรีสองรัก ซ่ึงสร้างข้ึน
เพื่อเจริญสัมพนัธไมตรีระหวา่งอยธุยา
กบัลา้นชา้ง และงานบุญประเพณี
เก่ียวกบัพระธาตุศรีสองรัก ส่วนท่ีสอง
เป็นเร่ืองประวติัเมืองด่านซา้ย จงัหวดั
เลย 

7. จงัหวดับุรีรัมย ์ บุรีรัมย์
สัมพนัธ์ 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2507 

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของ
จงัหวดั ข่าวการท างานของขา้ราชการ
ในพื้นท่ี และข่าวประเทศเพื่อนบา้น 
เช่น ลาว กมัพชูา เวยีดนาม 

8. เสถียร น.ภทัร
มูล 

จงัหวดั
บุรีรัมย ์

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2507 

ท าเลท่ีตั้งของจงัหวดับุรีรัมย,์ 
โบราณสถาน-โบราณวตัถุส าคญัท่ีพบ
ในเมืองบุรีรัมย ์เช่น ปราสาทหินเขา
พนมรุ้ง ปราสาทเมืองต ่า ปรางคก์ู่สวน
แตง ปรางคก์ู่เขากระโดง,พฒันาการ
ทางการปกครองของเมืองบุรีรัมย ์
นบัตั้งแต่สมยัเขมรพระนคร มาสู่สมยั
การตั้งเมืองนางรอง เมืองพทุไธสง
ภายใตอ้  านาจรัฐไทย และสถานะของ
การเป็นจงัหวดับุรีรัมยใ์นปัจจุบนั 

9. อุดร พิมพสิ์น ชุมนุมชาวภู
ไท 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2507 

เป็นหนงัสืออนุสรณ์งานชุมนุมชาวภไูท
ประจ าปี พ.ศ.2507 เน้ือหาประกอบดว้ย
ประวติัของชาวภไูท ประเพณีและ
วฒันธรรมของชาวภไูท 

10. ไม่ทราบผูแ้ต่ง เร่ืองเก่ียวกบั
เมืองบุรีรัมย ์

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2507 

พฒันาการทางการปกครองของเมือง
บุรีรัมยน์บัตั้งแต่การตั้งเมืองในปี พ.ศ.
2441 จนยกฐานะข้ึนเป็นจงัหวดับุรีรัมย์
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ในปี พ.ศ.2461 ท่ีมาและความหมายของ
ช่ือเมืองบุรีรัมย ์และสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติของเมืองบุรีรัมย ์

11. “ภูไทแท”้
(นามปากกา) 

ประวติัชาวภู
ไทอยา่ง
สังเขป 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2507 

ก าเนิดเผา่พนัธ์ุภูไท การอพยพเขา้ตั้งถ่ิน
ฐานในฝ่ังไทยสมยัรัชกาลท่ี 3 

12. ทองสุข เศรษฐ
ภูมิรินทร์ 

ประวติัตน้
ตระกลูพระยา
นครศรี
บริรักษ ์ 
อดีตผูว้า่
ราชการเมือง
ขอนแก่น 
(เจา้เมือง
ขอนแก่น) 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2508 
พิมพค์ร้ังท่ี 2 พ.ศ.
2509 

สาแหรกวงศเ์ช้ือสายพระนครศรีบริรักษ์
(เพี้ยเมืองแพน)เจา้เมืองขอนแก่นคน
แรก, ประวติัพระนครศรีบริรักษ ์และ
นางค าแวน่ผูเ้ป็นธิดา และเป็นนาง
ขา้หลวงในราชส านกักรุงเทพฯสมยั
รัชกาลท่ี 1, การยกบา้นบึงบอนเป็น
เมืองขอนแก่น และการยา้ยเมืองจาก
บา้นบึงบอนมายงัท่ีตั้งเมืองขอนแก่นใน
ปัจจุบนั,ค าอธิบายศพัทค์  าวา่“เพีย”หรือ
“เพี้ย” 

13. อุทยั เทพสิทธา ความเป็นมา
ของไทย-ลาว 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2509 
พิมพค์ร้ังท่ี 2 พ.ศ.
2516 
 

ก าเนิดกลุ่มชาติพนัธ์ไทย-ลาว การสร้าง
บา้นแปงเมือง และพฒันาการบา้นเมือง
ของแต่ละกลุ่มชน ท่ีมาของแต่ละช่ือชน
ชาติ ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ
ระหวา่งไทยกบัลาว นอกจากน้ีใน
ส่วนทา้ยไดแ้สดงความคิดเห็นในการ
ต่อตา้นลทัธิคอมมิวนิสตร่์วมดว้ย 

14. จงัหวดั
นครราชสีมา 

ท่ีระลึกสร้าง
แท่น
อนุสาวรียท์า้ว
สุรนารี พ.ศ.
2510 

พิมพใ์นปีพ.ศ.2510 ประวติัการประกอบวีรกรรม ประวติั
การอนุสาวรีย ์และเร่ืองเล่าเก่ียวกบั
ความศกัด์ิสิทธ์ิของอนุสารียท์า้วสุรนารี 

15. อุทยั เทพสิทธา เมืองลาวพี่
นอ้งฝ่ังซา้ย
แม่น ้าโขง 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2511 

ก าเนิดชนชาติและอารยะธรรมลาว 
ประวติัเวียงจนัทร์ในต านานและ
พงศาวดาร สภาพเศรษฐกิจและ
การเมืองของลาวในปัจจุบนั การแนะน า
สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัในเวยีงจนัทร์ 

16. พระครูอดุลย วดักลางม่ิง พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ. ประวติัวดักลางม่ิงเมืองวดัส าคญัใน
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ธรรมนิเทศ เมือง 2521 เมืองร้อยเอด็ การก่อสร้างถาวรวตัถุ
ภายในวดั ศาสนสถาน-วตัถุท่ีส าคญัใน
วดั 

17. นิวฒัน์ พ.ศรี
สุรวรนนัท ์

ไทยลาว-
อีสาน 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2512 

ความเป็นมาของกลุ่มชนไทยลาว-อีสาน 
การสร้างบา้นแปงเมืองของคนลาวกลุ่ม
ต่างๆในลุ่มน ้าโขง การท าสงครามของ
กบัเวยีงจนัทร์คราวพระวอพระตา 
สงครามคราวเจา้อนุวงศก์ารปฎิรูปการ
ปกครองมณฑล และธรรมเนียมการ
ปกครองพื้นเมืองดั้งเดิม  

18. พระสรญาณมุนี ประวติัวดั
อุทยัทิศ 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2512 

ประวติัความเป็นมาของวดัอุทยัทิศ หรือ
วดัใตข้องเมืองมหาสารคาม, 
ความส าคญัของวดัท่ีมีต่อชุมชนเมือง
มหาสารคามทั้งในการเป็นสถานท่ี
ประกอบพิธีกรรมส าคญัของเมือง และ
ในดา้นการจดัการศึกษา, การบูรณะ
ปฎิสังขรณ์วดัในแต่ละยคุสมยั 

19. วิทยาลยัครู 
มหาสารคาม 
และวทิยาลยั
วิชาการศึกษา 
มหาสารคาม 

จงัหวดั
มหาสารคาม 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2512 

สภาพทัว่ไปของจงัหวดัมหาสารคาม 
สภาพภมิูศาสตร์และประชากร การ
ประกอบอาชีพของพลเมือง วถีิชีวิต
ความเป็นอยูข่องชาวเมืองมหาสารคาม 
การจดัการศึกษาในจงัหวดัมหาสารคาม 
และสถานท่ีส าคญั อาทิเช่น ศาลเจา้พอ่
หลกัเมือง กู่บา้นเขวา วดัมหาชยั อ  าเภอ
เมือง กู่บา้นแดง อ าเภอนาดูน จงัหวดั
มหาสารคาม เป็นตน้ 

20. พระมหาเจษฎา 
ปญญาธโร และ
พระจริยา
นิเทศน์ 

ประวติัเมือง
อุบลราชธานี 
และประวติั
วดัทุ่งศรีเมือง 

พิมพค์ร้ังท่ี1 พ.ศ.
2512 

ประวติัศาสตร์และขอ้มูลทัว่ไปของ
เมืองอุบลราชธานี เช่น การตั้งถ่ินฐาน 
ล าดบัเจา้เมือง เหตุการณ์ส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเจา้เมือง และสภาพของ
เมืองอุบลฯในยคุมณฑลเทศาภิบาล 
นอกจากน้ีไดก้ล่าวถึงพฒันาการของวดั
ทุ่งศรีเมือง 

21. ถวิล เกสรราช ประวติัผูไ้ทย พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ. ก าเนิด การตั้งถ่ินฐาน และธรรมเนียม
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2512 ประเพณีของคนกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ 
การอพยพเขา้สู่ประเทศไทยของชาวผู ้
ไทย การตั้งบา้นเมือง ภาพของชุมชนภู
ไทยในปัจจุบนั และตวัอกัษรผูไ้ทย 

22. บุศย ์จินตนา ประวติัศาสตร์
การปกครอง
ภาคอีสาน 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2513 

ไม่สามารถสืบหาตน้ฉบบัได ้

23. สิน ค าภา ประวดัวดั
ศาสนาเมือง
อุบล 

พิมพค์ร้ังท่ี1 พ.ศ.
2513 

ประวติัการตั้งเมืองอุบลราชธานี โดย
เช้ือวงศพ์ระวอพระตา และประวติัวดั
ส าคญัในเมืองอุบล เช่น วดัสุปัฎนาราม 
วดัมหาวนาราม(วดัป่าใหญ่) วดัทุ่งศรี
เมือง เป็นตน้ 

24. เมธี ดวงสงค ์ ภูมิ
ประวติัศาสตร์
ท่าอุเทน เร่ือง
ประวติัท่าอุ
เทน ประวติั
พระอาจารย์
สีทตัถ ์

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2514 
พิมพค์ร้ังท่ี 2 พ.ศ.
2528 

สภาพภมิูศาสตร์ พฒันาการของเมืองใน
แต่ละสมยั นิสัยใจคอวฒันธรรม
ประเพณีของคนทอ้งถ่ิน และประวติั
พระครูสีทตัถ ์พระเกจิส าคญัของ
ทอ้งถ่ิน การสืบทอดพระศาสนา และ
ล าดบัสายตระกลูของท่าน 

25. จงัหวดัชยัภูมิ เมืองชยัภูมิ พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2514 

การตั้งบา้นหลวงเป็นเมืองชยัภมิูของ
พระยาภกัดีชุมพลในปี พ.ศ.2367  
วีรกรรมของพระยาภกัดีชุมพล(แล)ใน
การตา้นทพัเจา้อนุวงศจ์นถกูจบัประหาร
ชีวิตในปี พ.ศ.2369  สภาพการปกครอง
ของเมืองชยัภมิูนบัตั้งแต่ตั้งเมืองจนถึงปี
พ.ศ.2476 ซ่ึงเมืองชยัภูมิมีสถานะเป็น
จงัหวดัหน่ึงในประเทศไทย นอกจากน้ี
ยงัมีขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีส าคญัใน
จงัหวดัชยัภมิูประกอบดว้ย เช่น ปรางค์
กู่ศาสนสถานในสมยัขอม พระธาตุ
หนองสามหม่ืน พระธาตุกดุจอก เป็น
ตน้ 

26. เสนอ นาระดล การศึกษา
ประชาบาล

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2514 

การจดัการศึกษาโรงเรียนประชาบาลใน
จงัหวดัอุบลราชธานี นบัตั้งแต่สมยั
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ของ
อุบลราชธานี 

พิมพค์ร้ังท่ี 2 พ.ศ.
2516 

รัชกาลท่ี 5 จนถึงปี พ.ศ.2509 โดย
กล่าวถึง พระราชบญัญติัการศึกษาฉบบั
ต่างๆ การจดัตั้งโรงเรียน การจดัการ
เรียนการสอน ปัญหาและอุปสรรคใน
การจดัการศึกษา 

27. ” ความส าคญั
ของการศึกษา
ประชาบาล 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2516 

ความส าคญัของการจดัการศึกษา
โรงเรียนประชาบาลท่ีมีต่อชุมชนอีสาน 
ในวาระครบรอบ 50 ปี นบัตั้งแต่การ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการ
ประถมศึกษาในปี พ.ศ.2464 เป็นตน้มา 
จนถึงปี พ.ศ.2514 ซ่ึงมีผลท าให้
ประชาชนมีความรู้ในการประกอบ
วิชาชีพท่ีหลากหลาย และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ 

28. ” ประวติัเมือง
อุบล 

พิมพค์ร้ังท่ี 2 พ.ศ.
2516 

การอพยพเขา้ตั้งเมืองหนองบวัล าภขูอง
คนกลุ่มพระวอพระตา การตั้งเมืองเมือง
อุบลราชธานี และการจดัการปกครอง
เทศาภิบาลของเมืองอุบล 

29. อุไร จนัทราช ประวติัเมือง
ร้อยเอด็ 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2516 

พฒันาการของเมืองร้อยเอด็ใน3ยคุสมยั 
ไดแ้ก่ 1)สมยัพทุธกาล มีการตั้งเมือง
ร้อยเอด็ประตูตามต านานอุรัคธาตุ 2)
สมยัผาแดง กล่าวถึง ความเป็นมาของ
บา้นเมืองในต านานผาแดงนางไอ่ และ
3)การตั้งเมืองในสมยัอยธุยาและ
รัตนโกสินทร์ 

30. อุไร จนัทราช สุวรรณภมิู
นครแห่ง
ชา้งเผอืก 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2516 

การตั้งเมืองสุวรรณภมิู และการถวาย 
“พระเศวตรสุวรรณพรรณ”ชา้งเผอืกแด่
รัชกาลท่ี 4  

31. ชาย เวยีงศกัด์ิ ประวติักู่พระ
โกนา และกู่
กาสิงห์ 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2516 

ขอ้มูลทางโบราณคดี และต านาน
ทอ้งถ่ินเก่ียวกบักู่พระโกนา และกู่กา
สิงห์ ศาสนสถานส าคญัของจงัหวดั
ร้อยเอด็ 

32. กมล ธิโสดา
และคณะ 

พลาญชยั พิมพค์ร้ังท่ี 1พ.ศ.
2516 

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของ
จงัหวดั ข่าวการท างานของขา้ราชการ
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ในพื้นท่ี เช่น การจดัการศึกษา การ
บูรณะโบราณสถาน-วตัถุในทอ้งถ่ิน 
กิจกรรมของลกูเสือชาวบา้นและเหล่า
กาชาด 

33. พระราชปริยติั
เมธี 

ประวติัวดั
มชัฌิมาวาส 
จงัหวดั
อุดรธานี 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2519 

ประวติัการปกครองภาคอีสานใน
สมยัปฎิรูปมณฑลเทศาภิบาล,  การ
เปล่ียนแปลงช่ือหวัเมืองลาว, เหตุการณ์
เสียดินแดนฝ่ังซา้ยแม่น ้าโขงใหก้บั
ฝร่ังเศสในปี พ.ศ.2436, การยกบา้น
หมากแขง้เป็นเมืองอุดรธานี 
กองบญัชาการมณฑลอีสานแห่งใหม่ 
ภายหลงัจากยา้ยมาจากเมืองหนองคาย ,
การสถาปนาวดัมชัฌิมาวาสเป็นวดั
ประจ าเมืองอุดรธานี,การ
บูรณปฏิสังขรณ์วดัในแต่ละยคุสมยั
,ศาสนสถาน และศาสนวตัถุท่ีส าคญั
ของวดั 

34. พะนอ ก าเนิญ
กาญจน์ 

สมบติัไทเฮา พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ. 
2519 

รวบรวมขอ้มูลทางประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมเก่ียวกบัอีสาน เช่น ประวติั
จงัหวดัอุดรธานี(บา้นหมากแขง้)ในปี ร.
ศ.112-113(พ.ศ.2436-2437) ประเพณี
ส าคญัของชาวอีสาน ประวติัเซง้กระติบ 
ความเช่ือเร่ืองผีฟ้า เป็นตน้ 

35. คณะกรรมการ
จดัท าหนงัสือ
แบบเรียน 
“จงัหวดัของ
ขา้พเจา้” 

สุรินทร์ พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2520 

ประวติัความเป็นมาของจงัหวดัสุรินทร์ 
สภาพภมิูศาสตร์ ภาวะเศรษฐกิจ การ
คมนาคมขนส่ง การปกครองและ
ประชากร ศิลปวฒันธรรม และประเพณี 
โบราณสถาน โบราณวตัถุ สถานท่ี
ท่องเท่ียว 

36. สุรศกัด์ิ อาภรณ์
เทวญั และคณะ 

อนุสาร
แนะน า
จงัหวดั
สุรินทร์ และ
วิทยาลยั

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2520 

ขอ้มูลทัว่ไปของจงัหวดัสุรินทร์ เช่น 
สภาพภมิูศาสตร์ท าท าเนียบเจา้เมืองและ
ขา้หลวง โบราณสถานส าคญั พิธีกรรม
คลอ้งชา้งของชาวส่วย วถีิชีวิตของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ต่างๆ ดนตรีและการละเล่น 
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อาชีวศึกษา
สุรินทร์ 

และขอ้มูลการเดินทาง 

37. มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวโิรฒ 
มหาสารคาม 

ประวติัวดั
กลางม่ิงเมือง 
อ.เมือง จ.
ร้อยเอด็ 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2521 

ประวติัและพฒันาการของวดักลางม่ิง
เมือง การสร้างถาวรวตัถุต่างภายในวดั 
ศาสนสถานส าคญั ประวติัและ
โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลยั
ศรีนครรินทรวโิรฒ มหาสารคาม และ
สุดทา้ยมีเร่ืองของประเพณีกฐิน และ
วรรณกรรมพระพทุธศาสนา
ประกอบดว้ย 

38. อภิศกัด์ิ โสม
อินทร์ 

นครจ าปาศรี พิมพค์ร้ังท่ี1 พ.ศ.
2522 

โบราณสถาน โบราณวตัถุท่ีส าคญัของ
นครจ าปาศรี อ าเภอนาดูน จงัหวดั
มหาสารคาม เช่น กู่สันตรัตน์ ธรรม
ศาลาท่ีสร้างข้ึนในรัชสมยัพระเจา้ชยัวร
มนัท่ี 7 แห่งอาณาจกัรเขมรพระนคร  

39. วีระพงศ ์สิงห์
บญัชา 

นครจ าปาศรี
และความ
เป็นมาของ
การขดุคน้พบ 
พระบรม
สารีริกธาตุ 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.
2522 

ต านานนครจ าปาศรีตามค าบอกเล่าของ
ชาวบา้น พื้นท่ีตั้งเมืองโบราณนครจ าปา
ศรี ประวติัการขดุพบโบราณวตัถุและ
การพบพระบรมสาริกธาตุในปี พ.ศ.
2522 ท่ีอ  าเภอนาดูน จงัหวดั
มหาสารคาม 

40. อาภรณ์ ดิลก
โสภณ 

นาดูนดินแดน
แห่งนคร
โบราณ 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.
2523 

ไม่สามารถสืบหาตน้ฉบบัได ้

41. บ าเพญ็ ณ อุบล ประวติัเมือง
ยโสธร 

บนัทึกในปี พ.ศ.
2523-2526 
พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2532 

พฒันาการของเมืองยโสธรตั้งแต่สมยัท
ราวดี ลพบุรี สุโขทยั อยธุยา และการตั้ง
เมืองในสมยัรัตโกสินทร์ของคนลาว
กลุ่มพระวอพระตา ต่อจากนั้นกล่าวถึง
เหตุการณ์ส าคญั สภาพการคา้ 
ศิลปวฒันธรรมประเพณี โบราณสถาน 
โบราณวตัถุของจงัหวดั 

42. สังคม คอ้ชากลุ
และคณะ 

แนะน าบา้น
เปลือยใหญ่ 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2524 

การตั้งถ่ินฐานของคนกลุ่มต่างๆท่ีบา้น
เปลือยใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ และ
ล าดบัสายตระกลูท่ีสืบเช้ือสายมาจนถึง
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ทุกวนัน้ี 
43. อาคม วรจินดา 

และคณะ 
มหาสารคาม พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.

2524 
ไม่สามารถสืบหาตน้ฉบบัได ้

44. ชยัเฉลิม นาคะ
ประเวศ 

ประวติัศาสตร์ พิมพค์ร้ังท่ี1 พ.ศ.
2525 

ไม่สามารถสืบคน้ตน้ฉบบัได ้

45. จ าเนียร แกว้กู่ ประวติัและ
ความเป็นมา
ของพระธาตุ
ขามแก่น 

พิมพค์ร้ังท่ี1 พ.ศ.
2525 

ประวติัศาสตร์และโบราณคดีเก่ียวกบั
พระธาตุขามแก่น และชุมชนบริเวณ
โดยรอบในแต่ละยคุ ไล่เรียงกนัมาตั้งแต่
อาณาจกัรฟนูั้น เจนละ เขมรโบราณ 
ลา้นชา้ง การตั้งเมืองขอนแก่นในสมยั
รัชกาลท่ี 1 และสภาพการณ์ในปัจจุบนั  

46. พระอาริยานุ
วตัร เขมจารี 

ประวติัวดั
มหาชยั 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.
2527 

การสร้างวดัมหาชยัวดัส าคญัในเมือง
มหาสารคาม โดยพระเจริญราชเดช เจา้
เมืองมหาสารคามคนแรก การขยายตวั
ของชุมชนรุกเขตท่ีดินวดั การสร้าง
โบสถ ์พระประธาน ศาลาการเปรียญ 
และการปฎิสังขรณ์วดัในแต่ละยคุสมยั 

47. ถวลิ ทองสวา่ง
รัตน์ 

ประวติัผูไ้ทย
และชาวผูไ้ทย
เมืองเรณูนคร 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ. 
2527 

ก าเนิดของชนเผา่ผูไ้ทยท่ีเมืองแถง การ
อพยพเขา้สู่ลาว การเขา้มาตั้งถ่ินในไทย 
ประวติัเมืองเรณูนคร การตั้งหมู่บา้น
ของชาวภูไทในจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร และการ
ตั้งหมู่บา้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

48. จารุบุตร เรือง
สุวรรณ 

ประวติั
จงัหวดั
ขอนแก่น 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2527 

พฒันาการทางประวติัศาสตร์เมือง
ขอนแก่น แบ่งออกเป็น  5 สมยั ไดแ้ก่ 1) 
สมยัก่อนประวติัศาสตร์ พบเคร่ืองมือ
ส าริดท่ีบา้นโนนนกทา อ าเภอภูเวียง 2)
สมยัทวารวดี พบร่องรอยของเมือง
โบราณและศาสนวตัถุในคติพทุธเถร
วาท 3)สมยัลพบุรี พบรูปเคารพในคติ
มหายาน และปราสาทขอมอยูห่ลายแห่ง 
4)สมยัอยธุยาและสมยักรุงธนบุรี เมืองภู
เวียงมีสถานะเป็นเมืองหนา้ด่านของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
                                                                                                                                        199 

เวียงจนัทร์ในสงครามคราวพระวอพระ
ตา และ5)สมยักรุงรัตนโกสินทร์ ท าการ
ยกบา้นบึงแกว้เป็นเมืองชลบทในปี พ.ศ.
2326 ยกบา้นบึงบอนเป็นเมืองขอนแก่น
ในปี พ.ศ.2340 และในปี พ.ศ.2369 ตั้ง
เมืองภเูวยีงข้ึนกบัเมืองขอนแก่น  

49. จงัหวดั
ขอนแก่น 

ภูเวยีงอุทยาน
ประวติัศาสตร์ 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2527 
พิมพค์ร้ังท่ี 2 พ.ศ.
2530 

ประวติัความเป็นมาของจงัหวดั
ขอนแก่นนบัตั้งแต่สมยัก่อน
ประวติัศาสตร์ จนถึงการตั้งเมือง
ขอนแก่นในปี พ.ศ.2340  ความส าคญั
ของเมืองภูเวยีงในประวติัศาสตร์
นบัตั้งแต่การเป็นเมืองหนา้ด่านในสมยั
สงครามพระวอพระตาจนถึงปี พ.ศ.
2526  ชุมชนโบราณท่ีพบในเขตอ าเภอภู
เวยีง จงัหวดัขอนแก่น และคติความเช่ือ
เก่ียวกบัผบีรรพบุรุษในเขตอ าเภอภเูวยีง 
จงัหวดัขอนแก่น 

50. วิไล ภวภูตา
นนท ์ณ 
มหาสารคาม 
เกษคุปต ์

การวา่ราชการ
เมืองภาค
ตะวนัออกเฉีย
งเหนือ 
ในสมยัก่อน 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2527 

บทบาทและหนา้ท่ีของต าแหน่งส าคญั
ในระบบการปกครองแบบอาญาส่ี อนั
ประกอบไปดว้ย เจา้เมือง อุปฮาด 
ราชวงศ ์และราชบุตร และต าแหน่ง
ขา้ราชการชั้นรองลงมา,สถานะและ
ความส าคญัของเจา้เมืองท่ีมีต่อชุมชน,
การปกครองคณะสงฆอี์สานในอดีต, 
การเกบ็ส่วยสาอากร 

51. สุรจิตต ์
จนัทรสาขา 

รวมเผา่ไทย
มุกดาหาร 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2527 

ประวติัความเป็นมา และการตั้งถ่ินฐาน
ของคนไทยเผา่ต่างๆในจงัหวดั
มุกดาหาร ไดแ้ก่ ชาวผูไ้ทย ชาวไทยยอ้ 
ชาวไทยข่า ชาวไทยกระโซ่ ชาวไทย
กะเลิง ชาวไทยแสก ไทยญวน ชาวไทย
กลุา และชาวไทยลาว นอกจากน้ียงั
กล่าวถึงพฒันาการทางประวติัศาสตร์
ของจงัหวดัมุกดาหาร นบัตั้งแต่เจา้จนั
ทกินรีตั้งเมืองในปี พ.ศ.2313 จนถึงการ
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จดัตั้งเป็นจงัหวดัในปี พ.ศ.2525 
52. คณะกรรมการ

จดังานเน่ืองใน
วโรกาสท่ี
สมเดจ็พระบรม
โอรสาธิราชฯ
เสดจ็ทรงยกช่อ
ฟ้าในวนัท่ี 30 
เมษายน 2528 

บา้นโนนศิลา
เลิง และ
ประวติัวดั
บา้นโนนศิลา
เลิง 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2527 

ประวติัการตั้งถ่ินฐาน ต านานเจดียฟ้์า
หยาดศาสนสถานส าคญัของชุมชน และ
ประวติัวดัโนนศิลาเลิง 

53. ยทุธยง เส
วิวฒัน์ 

ประวติัพระ
บาง(วดัไตร
ภูมิ) 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2528 

พทุธลกัษณะ  ต านานการสร้าง
พระพุทธรูปพระบาง การอญัเชิญมา
ประดิษฐานท่ีวดัไตรภมิู เมืองท่าอุเทน 
และเร่ืองเล่าถึงความศกัด์ิสิทธ์ิขององค์
พระ 

54. เดก็ขา้งวดัโพธ์ิ
ชยั(นามปากกา) 

ประวติัพระ
ธาตุท่าอุเทน 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2528 

ลกัษณะสัณฐาน ประวติัการสร้างพระ
ธาตุท่าอุเทน และเร่ืองเล่าถึงอภินิหาร
ของหลวงปู่ สีทตัถผ์ูน้  าในการสร้าง 
นอกจากน้ียงัมีรายละเอียดเก่ียวกบัจารึก
ท่ีก าแพงพระธาตุ กล่าวถึง รายนามผู ้
บริจาคทรัพยส่ิ์งของท่ีใชใ้นการสร้าง
พระธาตุ 

55. พนัทองค า 
สุวรรณธาดา 

ขอ้สันนิษฐาน
พระบรมธาตุ
นครจ าปาศรี
และความ
เป็นไปได ้

พิมพค์ร้ังท่ี1 พ.ศ.
2528 
 

เมืองนครจ าปาศรี จงัหวดัมหาสารคาม 
นครรัฐโบราณท่ีมีอายสิุบเน่ืองมาตั้งแต่
สมยัทวารวดีจนถึงสมยัเขมรพระนคร 
โดยปรากฏวตัถุพยานต่างๆเช่น พระ
บรมสาริกธาตุท่ีบรรจุในสถปู พระพิมพ์
ดินเผา กู่สันตรัตน์ และกู่นอ้ย เป็นตน้  

56. บ าเพญ็ ณ อุบล ประวติั 10 
จงัหวดัในภาค 
4 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.
2529 
พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2530 
 

ประวติัความเป็นมาของ 10 จงัหวดัใน
ภาค 4 นบัตั้งแต่การตั้งเมืองในสมยักรุง
ธนบุรี-รัตนโกสินทร์ จนมีสถานะเป็น
จงัหวดัในประเทศไทย อนัประกอบไป
ดว้ยจงัหวดักาฬสินธ์ุ ขอนแก่น 
นครพนม หนองคาย มหาสารคาม 
มุกดาหาร ร้อยเอด็ เลย สกลนคร และ
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      เรียบเรียงและท าเป็นตารางโดยอนุชิต สิงห์สุวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุดรธานี 
57. นายล าพนู ต านานเมือง

อุบล 
พิมพค์ร้ังท่ี1 พ.ศ.
2529 

ประวติัความเป็นมาของเมือง
อุบลราชธานี โดยกล่าวถึงกลุ่มชน
เร่ิมแรกท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐาน การเขา้มา
ของคนลาวกลุ่มพระวอพระตา การตั้ง
เมืองหนองบวัลุ่มภ ูตั้งบา้นดอนมดแดง 
สงครามกบัเวยีงจนัทร์ การสถาปนา
เมืองอุบลราชธานี  
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ตารางท่ี 5 แสดงรายละเอียดงานเขียนประเภท “พื้น/พงศาวดาร” พ.ศ.2500 ถึงส้ินทศวรรษ 2520 
ล ำดบั ผู้แต่ง เร่ือง ปีทีบ่ันทกึ/พมิพ์ เนือ้หำโดยสังเขป 
1 พระอาริยานุ

วตัร เขมจารี 
พงศาวดาร
เมือง
มหาสารคาม 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.
2500 

การตั้งเมืองมหาสารคาม เร่ิมจากการตั้ง
ชุมชนบ้านจารย์ใกล้กุดนางใย แขวง
เมืองร้อยเอ็ด ต่อมาในปี พ.ศ.2408 ได้
ตั้งเป็นเมืองมหาสารคามข้ึน โดยมีพระ
เจริญราชเดช(ทา้วมหาชยั)เป็นเจา้เมือง
ค น แ ร ก  ต่ อ จ า ก นั้ น ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง
เหตุการณ์ส าคญัของเมือง เช่น  การตั้ง
เมืองวาปีปทุม เมืองโกสุมพิสัย การ
สร้างวดันาควิชัยในเมืองมหาสารคาม 
กบฏผบีา้ผีบุญ เป็นตน้ 

2. พระธรรมรา
ชานุวตัร 
(แกว้ อุทุม
มาลา) 

ประวติัพระ
ธาตุบงัพวน 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2501 
พิมพค์ร้ังท่ี 5 พ.ศ.
2521 

การเสดจ็เลียบโลกของพระพทุธเจา้ 
การประดิษฐานพระอุรังคธาตุมาท่ีภู
ก าพร้า การประดิษฐานพระธาตุหวัเห
น่าท่ีภูเขาลวงเมืองจนัทะบุรี การบูรณะ
พระเจดียใ์นแต่ละสมยั โดยเฉพาะใน
สมยัพระไชยเชษฐาธิราช  

3. ” ต านานพระ
ธาตุภูเพก็ 

พิมพค์ร้ังท่ี 1พ.ศ.
2503 
พิมพค์ร้ังท่ี2 พ.ศ.
2530 

สภาพภมิูศาสตร์ของจงัหวดัสกลนคร 
ท่ีตั้ง ความเป็นมา และลกัษณะสัณฐาน
ของพระธาตุภูเพก็ ศาสนสถานและศา
สนวตัถุภายในวดั สถานท่ีธรรมชาติ
บริเวณโดยรอบ และคติความเช่ือ
เก่ียวกบัเทพผูรั้กษาพระธาตุ 

4. ” ประวติัพระ
ธาตุเชิงชุม 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2505 
พิมพค์ร้ังท่ี 2 พ.ศ.
2530 

ลกัษณะสัณฐานของพระธาตุ ท่ีมาและ
ความหมายของช่ือ ประวติัเมืองหนอง
หานหลวง การเสดจ็เลียบโลกและการ
ประทบัรอยพระบาทของพระพทุธเจา้ 
พระยาสุวรรณภิงคารสร้างพระธาตุ
ครอบทบัรอยพระบาท และการ
ประดิษฐานพระอุรังคธาตุท่ีภูก  าพร้า
ภายหลงัพระพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนั
ปรินิพพาน 

5. ” สัตตนาคา พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ. ไม่สามารถสืบหาตน้ฉบบัได ้
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ประวติั 2507 
6. ” พระพทุธศาส

นาเขา้สู่ไทย 
บนัทึกข้ึนในปีพ.ศ.
2510 

ประวติัพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
เร่ิมจากศาสนาดั้งเดิมของมนุษย ์
ต่อจากนั้นเล่าถึง การแพร่กระจายของ
พระพุทธศาสนาในสมยัทวารวดี ใน
ดินแดนไทยลา้นนา และไทยลา้นชา้ง
ตามล าดบั 

7. ” ประวติัวงศ์
กษตัริยล์า้น
ชา้งสังเขป 

บนัทึกข้ึนในปีพ.ศ.
2512 
พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2530 

การอพยพของคนไทย-ลาวจาก
เทือกเขาอลัไต การสถาปนาเมืองชวา
ของขนุลอ  การสืบสันติวงศข์อง
กษตัริยล์า้นชา้งจนถึงพระเจา้อนุวงศ ์
กษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของเวยีงจนัทร์ 

8. กณัหะ ยาศริริ
นทร์ 

ลึบปสูรย์
(ส านวนภาษา
อีสาน) 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 ปี พ.ศ.
2512 

เป็นค ากลอนท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความ
คบัแคน้ใจของชาวลาวท่ีอยูภ่ายใตก้าร
ปกครองของรัฐสยาม ภายหลงัจาก
สงครามปราบเจา้อนุวงศ ์ซ่ึงเรียกร้อง
ใหช้าวลาวมีความสามคัคีเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนั ท าการเคล่ือนไหวต่อสู้เพื่อ
ปลดแอกอิสรภาพ 

9. พระอาริยานุ
วตัร เขมจารี 

ปฐมกลัป์
(ฉบบัร้อย
กรอง) 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.
2512 

ปู่ สังกะสายา่สังกะสีสร้างโลก โดยได้
ป้ันรูปมนุษยช์าย-หญิงข้ึนจากดิน สอน
ใหม้นุษยรู้์จกัท ามาหากิน ใหรู้้จกัอยู่
รวมกนัเป็นครอบครัว และไดป้ั้นเขา
พระสุเมรุข้ึนเป็นแกนกลางจกัรวาล ป้ัน
ดวงอาทิตยแ์ละพระจนัทร์ พร้อมทั้ง
ก าหนดฤดูกาลใหก้บัโลกมนุษย ์

10. ” ต านานพระยา
คนัคาก 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.
2513 

นบัตั้งแต่ก่อนพุทธกาล ชนเผา่อา้ยลาว
ไดล้น้ลงมาทางใตเ้ขา้ปะปนกบัพวกข่า
ขอมท่ีอยูม่าก่อน จนข้ึนมาเป็นผูน้ าของ
กลุ่มได ้โดยพวกข่าขอมตอ้งส่ง
บรรณาการใหก้บัแถนฟ้าผูเ้ป็นหวัลาว
เป็นประจ าทุกปี แต่เม่ือพญาคนัคากได้
ข้ึนครองเมืองไดเ้ลิกธรรมเนียมน้ี แถน
ฟ้าจึงไม่ใหฝ้นตกในเมืองขอม พญาคนั
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คากจึงไดเ้กณฑพ์ลไปรบ แต่ไม่
สามารถเอาชนะได ้ แถนฟ้าใหท้ า
สัญญาวา่ ในเดือน 6 ใหพ้วกข่าขอมท า
บั้งไฟถวายแถน และจดัเคร่ืองเซ่น
สรวงบูชาเป็นประจ าทุกปี จึงจะใหฝ้น
ตกตามฤดูกาลเช่นเดิม 

11. ” ต านานเมือง
ฟ้าแดดฟ้า
แดด 
(ฉบบัร้อย
กรอง) 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.
2514 

ในอดีตเป็นเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง 
อ าเภอกมลาไสยจงัหวดักาฬสินธ์ุ เป็น
เมืองของพญาฟ้าแดด ชนเผา่อา้ยลาว
กลุ่มหน่ึง  ต่อมาพญาฟ้าแดดสูญเสีย
ธิดาจากการท าสงครามจึงไดส้ร้างวดั 
และพระธาตุถวายแด่พระพทุธศาสนา 

12. ” ต านานบา้น
เพีย และ
พระพุทธรูป
หินโบราณ 
 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.
2516 

ประวติับา้นเมืองเพีย จงัหวดัขอนแก่น 
เมืองโบราณในสมยัทวารวดี ซ่ึงทา้ว
เมืองแสนไดน้ ากลุ่มคนลาวจากเมือง
สุวรรณภมิูเขา้มาตั้งรกรากท่ีน้ี ก่อนท่ี
จะยา้ยไปตั้งเมืองชลบทข้ึนกบัเมือง
โคราช ต่อมาทา้วเพียเมืองแพนเจา้เมือง
รัตนนครไดน้ าครัวเขา้มาตั้งอยูท่ี่บา้น
เพีย และไดย้า้ยไปตั้งเมืองขอนแก่นข้ึน
ในเวลาต่อมา 

13. ” ประวติัศาสตร์
เมืองวาปีปทุม 
(ฉบบัลายมือ) 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.
2517 

การตั้งเมืองวาปีปทุมในสมยัรัชกาลท่ี 5 
โดยไดย้กบา้นหนองแสงเป็นเมือง
ข้ึนกบัเมืองมหาสารคาม ล าดบัวงศข์อง
เจา้เมือง เส้นทางการเดินทางระหวา่ง
เมืองวาปีปทุมกบักรุงเทพฯ สภาพ
ทัว่ไปของชุมชน การตั้งตลาดการคา้ใน
เมืองวาปีปทุม การเขา้มาของพอ่คา้ชาว
จีนในแต่ละรุ่น และความเช่ือเร่ืองผี
มเหศกัด์ิหลกัเมือง 

12. ” ต านาน
โบราณกรรม 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.
2517 

เป็นค าบรรยายเก่ียวกบัโบราณวตัถุท่ี
พระอาริยานุวตัรไดเ้กบ็รักษาไวใ้นวดั
มหาชยั จงัหวดัมหาสารคาม ซ่ึงมีทั้งศิว
ลึงครู์ปพระโพธิสัตว ์ชา้งเอราวณัและ
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ฤาษี และเจา้แม่อุมาเทวีในคติพรามณ์-
ฮินดูในสมยัขอม ใบเสมาหินทราย 
หลกัสถปูเสมา และศิลาจารึกในคติ
พทุธศาสนาท่ีมีอายรุ่วมสมยักบัพระ
ธาตุพนม  

14. ” สายเลือด 
“ลาว” ผูป้ฎิวติั
อีสานคร้ังแรก 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.
2518 

ไม่สามารถสืบคน้ตน้ฉบบัได ้

15. “หนูนุย้”
(นามปากกา) 

โบราณสถาน
ในเมือง
สุรินทร์ 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.
2520 

ขอ้มูลประวติัศาสตร์และโบราณคดีของ
โบราณสถานส าคญัในตวัจงัหวดั ไดแ้ก่ 
หลกัเมือง พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ 
ปราสาทหินเมืองสุรินทร์ ปราสาทยาย
เหงา 

16. พระอาริยานุ
วตัร เขมจารี 

ปฐมกลัป์ 
(ฉบบัร้อย
แกว้) 

บนัทึกข้ึนเม่ือปี พ.ศ.
2522 

กล่าวถึง ปู่ สังกะสายา่สังกะสีสร้างโลก 
โดยไดป้ั้นรูปมนุษยช์าย-หญิงข้ึนจาก
ดิน สอนใหม้นุษยรู้์จกัท ามาหากิน ให้
รู้จกัอยูร่วมกนัเป็นครอบครัว และได้
ป้ันเขาพระสุเมรุข้ึนเป็นแกนกลาง
จกัรวาล ป้ันดวงอาทิตยแ์ละพระจนัทร์ 
พร้อมทั้งก าหนดฤดูกาลใหก้บัโลก
มนุษย ์

17. ” ต านานนคร
จ าปาศรีพระ
บรมธาตุ 
กู่สันตรัตน์ 
อ  าเภอนาดูน 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.
2525 

เมืองโบราณนครจ าปาศรี อ าเภอนาดูน 
จงัหวดัมหาสารคาม ในอดีตเป็นเมือง
ของกลุ่มชนข่าขอม มีกษตัริยเ์ช้ือวงศ์
ของพระเจา้จิตรเสนเป็นผูป้กครอง  
นครจ าปาศรีเป็นเมืองท่ีมีความรุ่งเรือง
ในศาสนาพรามณ์และพระพุทธศาสนา 
ต่อมาเมืองน้ีไดถ้กูท้ิงร้าง เน่ืองจากเกิด
ภยัสงครามข้ึน 

18. บุญมี ภเูดช พงศาวดาร
เมืองกาฬสินธ์ุ
และประวติั
เมืองภแูล่น
ชา้ง 

พิมพค์ร้ังท่ี 1พ.ศ.
2525 

การตั้งเมืองกาฬสินธ์ุของพระยาไชย
สุนทร(ทา้วโสมพะมิต)ในปี พ.ศ.2345 
และสาแหรกวงศข์องเจา้เมืองไล่เรียงลง
มาเป็นล าดบัจนถึงเหตุการณ์กบฏเจา้
อนุวงศใ์นปี พ.ศ.2369-2371 ต่อจากนั้น
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เป็นเร่ืองของการตั้งเมืองภแูล่นชา้งในปี 
พ.ศ.2384 จนยบุเป็นต าบลข้ึนกบัอ าเภอ
กฉิุนารายน์ จงัหวดักาฬสินธ์ุในปี พ.ศ.
2456 

19. พระอาริยานุ
วตัร เขมจารี 

เหล่ากอเมือง
ปฐมอีสาน 
(เมืองทุ่งศรีขร
ภูมิ) 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.
2526 

ภายหลงัจากท่ีเจา้สร้อยศรีสมุทร
พทุธางคก์รูไดส้ถาปนานครจ าปาศกัด์ิ
ข้ึนเป็นเมืองหลวงของลาวใตใ้นปี พ.ศ.
2256 ไดส่้งจารยแ์กว้ลูกศิษยข์องเจา้
ราชครูหลวงโพนสะเมก็ใหม้าตั้งเมือง
ทุ่งศรีภมิูหรือเมืองสุวรรณภมิู เมืองเก่า
ของพวกขอม ต่อมาเช้ือวงศเ์มืองน้ีได้
แยกยา้ยออกไปตั้งเมืองใหม่คือ เมือง
ร้อยเอด็ เมืองขอนแก่น เมืองเกษตรวิ
ไสย เมืองหนองหาน โดยเฉพาะเมือง
ร้อยเอด็นั้นเป็นเมืองใหญ่มีสถานะเป็น
มณฑลในปี พ.ศ.2455 และถูกยบุเลิก
ไปในปี พ.ศ.2470 

20. ” ต านานเมือง
หนองหาน
นอ้ย- 
หนองหาน
หลวง 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.
2526 

ไม่สามารถสืบหาตน้ฉบบัได ้

21. ” ต านานเมือง
เชียงเหียน 
เมืองคนัธระ 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.
2527 

ไม่สามารถสืบหาตน้ฉบบัได ้

22. ” ประวติัศาสตร์
การตั้งเมือง
กาฬสินธ์ุ 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.
2524 

ไม่สามารถสืบหาตน้ฉบบัได ้

23. ” ประวติัศาสตร์
เมืองทุ่งศรีภมิู
ตั้งเมือง 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.
2527 

ไม่สามารถสืบหาตน้ฉบบัได ้

24. ” ประวติัศาสตร์
ข่า-ขอม ลุ่ม
น ้าของ-โขง 

บนัทึกข้ึนในปี พ.ศ.
2530 
พิมพค์ร้ังท่ี 1 พ.ศ.

ในสมยัก่อนพทุธกาลหลายพนัปี ชน
ชาติข่าขอมชมพทูวปีไดเ้ขา้มาตั้งถ่ิน
ฐานอยูท่ี่ปากล าน ้าโขงโดยไดต้ั้งเมือง
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2533 อินทรปัตถะนครข้ึนเป็นศนูยก์ลาง 
ต่อมาชนชาติอา้ยลาวไดล้น้ลงมาจาก
จีนเขา้ปะปนกบัพวกข่าขอม โดยพวก
ข่าขอมไดส้ร้างปราสาทหิน และเทวส
ถานข้ึนหลายแห่งในบริเวณลุ่มน ้าชี-มูล 
ในขณะท่ีเผา่ไทลาวมีความเจริญรุ่งเรือง
ทางดา้นพระพทุธศาสนา ต่อมาเกิด
อาณาจกัรข่าขอมเกิดความแตกแยกระ
ส ่าระส่าย จนในท่ีสุดไดล้่มสลายลง 

25. พระอาริยานุ
วตัร เขมจารี 

ประวติัเมือง
มหาสารคาม 

มปป. ประวติัของพระเจริญราชเดช(ทา้วกวด)
เจา้เมืองมหาสารคาม สาแหรกสาย
ตระกลู ฮีต-คอง ธรรมเนียมปฏิบติั  
และเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในสมยั
ของท่าน เช่น การตั้งบา้นลาดกดุนางใย
เป็นเมืองมหาสารคามในปี พ.ศ.2408 
อ านาจหนา้ท่ีของอาญาส่ี และ
ขา้ราชการต าแหน่งต่างๆ ตลอดจน
เหตุการณ์ส าคญั เช่น การปราบฮ่อท่ีทุ่ง
เชียงค าในปี พ.ศ.2418 งาน
พระราชทานเพลิงศพของท่าน และการ
ปกครองของเมืองวาปีปทุมจนถึงปี 
พ.ศ.2490 
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ตารางท่ี 6 แสดงรายละเอียดงานเขียนเก่ียวกบัสงัคมและวฒันธรรม พ.ศ.2500 ถึงส้ินทศวรรษ 2520 

ล ำดบั ผู้แต่ง เร่ือง ปีทีบ่ันทกึ/
พมิพ์ 

เนือ้หำโดยสังเขป 

1. ไม่ทราบผูแ้ต่ง เท่ียวเมืองตะบนั
น ้า 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2505 

พิมพค์ร้ังท่ี 2 
พ.ศ.2507 

สารคดีการเดินทางท่องเท่ียวจาก
กรุงเทพฯถึงเมืองบุรีรัมย ์ 

2. พระอาริยานุ
วตัร เขมจารี 

ระเบียบโบราณ
ประเพณีท าบุญ

มหาชาติ 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2506 

ไม่สามารถสืบคน้หาตน้ฉบบัได ้

3. น.โทธิเบศร์
วงษา 

พไูท พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2507 

วิเคราะห์ท่ีมาของช่ือ”พไูท” “พไุท” 
และ”ภูไทย” ประเพณีและวฒันธรรม
ของชนเผา่พนัธุ์พไูท 

4. แม่เฒ่า ประเพณีแต่งงาน
ของภูไท 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2507 

ประเพณีการแต่งงานของชาวภูไทตาม
ประเพณีดั้งเดิม 

5. พระเทพรัตน
โมลี 

“เส่ียว”นั้นดัง่
ฤา? 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2507 

ความหมายของ”เส่ียว”และพิธีกรรม
การผกูเส่ียว 

6. พระอาริยานุ
วตัร เขมจารี 

ต านานกลอง บนัทึกข้ึนใน
ปีพ.ศ.2507 
พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2536 

ไม่สามารถคน้หาตน้ฉบบัได ้

7. พระมหาสิทธ์ิ 
บุตรอินทร์ 

ถ่ินภูไท และภู
ไทพฒันา 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2508 

ประเพณี และวฒันธรรมของกลุ่มชนภู
ไท นอกจากน้ีช้ีชวนใหค้นทอ้งถ่ินเห็น
ถึงความส าคญัของการพฒันา 

8. เลียง ไชยกาล ค าบรรยายอีสาน พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2510 

สภาพความเป็นอยู ่ลกัษณะทางสงัคม 
และวฒันธรรมของชาวอีสาน และ
ความส าคญัต่อพระพทุธศาสนาและ
พระมหากษตัริยท่ี์มีต่อชาวอีสาน 

9. เพชร จนัทราช ปู่ ตา-มเหศกัด์ิ-
เส้ือเมือง 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2516 

ประเพณีพิธีกรรมในการเล้ียงผเีจา้พอ่
หอด่าน หรือผมีเหศกัด์ิหลกัเมืองของ
ร้อยเอด็ 

10. “ใหญ่” พิธีลงเสาเอก พิมพค์ร้ังท่ี 1 ความหมาย ประเพณี พิธีกรรมเก่ียวกบั
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พ.ศ.2516 การลงเสาเอกในอีสาน 
11. เมธา ค าบุศน์ 

และช่ืน โคตร
ฉิน 

น ้าโกนขามป้อม พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2516 

กระบวนการผลิต ประเพณี และ
พิธีกรรมเก่ียวกบัเหลา้พื้นบา้น 

12. วนัเพญ็ แจ่ม
ขนุเทียน 

ปีใหม่ของไทย พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2516 

ประเพณีการเปล่ียนศกัราชของภาค
อีสานและภูมิภาคต่างๆ 

13. วิทยาลยัครู
มหาสารคาม 

ความเป็นมาของ
งานมรดกอีสาน 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2520 

ประวติัวรรณคดีอีสาน อาทิเช่น นิทาน
ขนุบรมนิทานเร่ืองนางตนัไตร นิทาน
ทา้วฮุ่งขนุเจือง เป็นตน้, ขอ้มูลทางคติ
ชนวิทยา เช่น การละเล่นโปงลาง และ
การละเล่นหมอล าของภาคอีสาน, 
พืชผกั และยาสมุนไพรของชาวอีสาน 
เป็นตน้ 

14. จารุบุตร เรือง
สุวรรณ 

ของดีอีสาน พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2522 

ประวติัศาสตร์การตั้งถ่ินฐานของชน
ในอีสาน  

15. สาร สารทศันา
นนัท ์

วฒันธรรม
จงัหวดัเลย 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2524 

การอพยพโยกยา้ยของชาวลาวเมือง
หลวงพระบางเขา้มาตั้งถ่ินฐานยงั
จงัหวดัเลยในปัจจุบนั, ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาวจงัหวดัเลย ไดแ้ก่ ฮีต
12(ประเพณี 12เดือน) คอง14 (หลกัใน
การปฎิบติัของบุคคล) และงานบุญ
ประเพณีต่างๆ เช่น งานบุญผา้ป่า, งาน
บุญแจกขา้ว, งานเล้ียงผตีาแหก เป็น
ตน้ 

16. ” ประเพณีจงัหวดั
เลย 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2524 

คติความเช่ือในทางพระพทุธศาสนา 
และความเช่ือเร่ืองผบีรรพบุรุษของชาว
เลยโดยมีผท่ีีชาวเมืองเลยใหค้วาม
เคารพนบัถือสูงสุดคือ เจา้พอ่กดุป่อง ผี
อารักษห์ลกัเมืองของชาวเมืองเลย และ
ผท่ีีประจ ายงัหอหลวง อ าเภอด่านซา้ย 
จงัหวดัเลย ซ่ึงท าหนา้ท่ีเฝ้ารักษาพระ
ธาตุศรีสองรัก นอกจากน้ียงัมีผร้ีายคือ 
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ผโีพง ผกีระหงั และผปีอบ ซ่ึงสร้าง
ความเดือดร้อนใหก้บัคนในชุมชน 

17. พระอาริยานุ
วตัร เขมจารี 

ประเพณีกินดอง บนัทึกข้ึนใน
ปี พ.ศ.2526 

การตั้งชุมชนบา้นโนนศิลาเลิง อ าเภอ
กมลาไสย จงัหวดักาฬสินธ์ุ วิถีชีวิต
การท ามาหากินของชาวบา้น ประวติั
วดั และการพฒันาหมู่บา้นในดา้น
ต่างๆ 

18. ” คติความเช่ือของ
ชาวอีสาน 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2527 

คติความเช่ือเร่ืองพทุธ พรามณ์ผขีอง
ชาวอีสาน และประเพณีพิธีกรรมต่างๆ 

19. ปัญญา ปุยเปีย เมือง
มหาสารคามน้ี

งามนกั 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2527 

สภาพภูมิศาสตร์ของเมืองมหาสารคาม 
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมือง งาน
บุญประเพณีส าคญัของเมือง เช่น บุญ
มหาชาติ บุญกฐิน ผ้าป่า บุญบั้ งไฟ 
และสถานท่ีส าคญัของเมือง เช่น วดั
มหาชัย กู่สันตรัตน์ พระธาตุนาดูน 
และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

20. สุพร สิริพฒัน์ เร่ืองน่ารู้เก่ียวกบั
อ าเภอภูเวียง 

พิมพค์ร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2527 

คติความเช่ือในเร่ืองผีบรรพบุรุษของ
ชาวอ าเภอภูเวียง จงัหวดัขอนแก่น คือ 
เจ้าจอมปากช่องภูเวียง หรือพระยา
นรินทร์ทหารเอกของเจา้อนุวงศ์ท่ีได้
เข้าสู่ต้านทัพกรุงเทพฯจนตัวตายใน
คราวสงครามเม่ือปี พ.ศ.2367 และเจา้
พ่อเวียงค า เป็นอดีตเจ้าเมืองเซโดน
ประเทศลาว เป็นหัวหน้าผีทั้งหมดใน
เขตภูเวียง 

21. พระอาริยานุ
วตัร 

รัตนไตรมงคล บนัทึกข้ึนใน
ปี พ.ศ.2530 

ไม่สามารถคน้หาตน้ฉบบัได ้

22. พระอาริยานุ
วตัร เขมจารี 

ค าบรรยายแห่บั้ง
ไฟ อ าเภอกนัทร

วิชยั 

มปป. ต านานการเกิดบั้งไฟ และประเพณีบั้ง
ไฟ อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดั
มหาสารคาม 
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