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บทคัดย่ อ
บทความนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ท้ องถิ่นของชุมชนโบราณเมืองหนองบัวลาภู ซึ่งตังอยู
้ ่ริมฝั่ งหนองบัว ในเขต
ตาบลลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
จากการศึกษาพบว่า ชุม ชนโบราณเมื องหนองบัวล าภูมี ร่อ งรอย
มนุษย์เข้ ามาอยู่อาศัยตังแต่
้ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 -16 ในวัฒนธรรม
ทวารวดี สืบเนื่องมาจนถึงวัฒนธรรมขอม และมีความเจริ ญรุ่งเรื องอย่างมาก
ในช่ ว งที่ อ ยู่ภ ายใต้ ก ารปกครองของราชอาณาจัก รล้ า นช้ า ง ตัง้ แต่พุท ธ
ศตวรรษที่ 19 - 24 โดยมีสถานะเป็ นเมืองหน้ าด่าน และเคยเป็ นรัฐอิสระใน
ระหว่างปี พ.ศ.2302 - 2322 เมื องหนองบัวล าภูไ ด้ รับความเสี ยหายจาก
ภาวะสงครามจนถึงขัน้ ทิง้ เมืองอย่างน้ อย 2 ครัง้ คือในปี พ.ศ.2302 และ
พ.ศ.2370 แต่ด้วยความที่มีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมจึงมีผ้ คู นกลั บมาตัง้
ถิ่ น ฐานสื บ เนื่ อ งโดยตลอด ในปี พ.ศ.2406 ได้ ถูก ยกขึน้ เป็ น เมื อ งอี กครั ง้
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ภายใต้ การปกครองของราชอาณาจักรสยาม ในปี พ.ศ.2449 ถูกลดฐานะลง
เป็ นอาเภอขึ ้นกับจังหวัดอุดรธานี จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2536 จึงได้ มีการยก
ฐานะขึ ้นเป็ นจังหวัดหนองบัวลาภู
คาสาคัญ: เมืองหนองบัวลาภู ชุมชนโบราณ พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์
Abstract
This article aimed to examine the local historical development
of Muang Nong Bua Lam Phu ancient community located beside the
lotus pond in Lam Phu Sub-district, Muang District, Nong Bua Lam Phu
Province.
The study revealed that Muang Nong Bua Lam Phu ancient
community had evidence of human habitation from the 9th Buddhist
century to the 11th Buddhist century when the Davaravati culture and
Khmer culture were still in existence. In this period, the ancient
community was in a place of outpost town and greatly civilized under
the rule of Lan Xang Kingdom between the 14th Buddhist century to the
19th Buddhist century. Until 1759 A.D., the ancient community had
become independent. In fact, this ancient community had been
destroyed and abandoned because of wars for two times - in 1759
A.D. and in 1827 A.D. However, due to the suitable geography of the
ancient community where its natural resources were abundant, it
attracted the people to return and settle permanently. In 1863 A.D.,
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Muang Nong Bua Lam Phu ancient community was promoted to city
under the rule of Kingdom of Siam. However, the city was demoted to
district under Udon Thani Province in 1906 A.D. Fortunately, Nong Bua
Lam Phu District was promoted to province on 1st December 1993, and
the province is still in existence as it is today.
Keywords: Muang Nong Bua Lam Phu, Ancient community,
The historical development
ความนา
รอบๆ หนองบัว หนองน ้าขนาดใหญ่ ที่อยู่เชิงทิวเขาภูพานคา ในเขต
ตาบลลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู มีการพบร่องรอยโบราณสถาน
อยู่บริ เ วณใกล้ เ คียงหนองบัว หลายแห่ง ซึ่ง น่ าจะเป็ นศาสนสถานประจ า
ชุมชนในบริ เวณที่ เป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนโบราณเมืองหนองบัวลาภู เมือง
โบราณที่มีความสาคัญและถือเป็ นส่วนหนึง่ ของอาณาจักรกรุงศรี สตั นาคนหุต
(ล้ านช้ าง) ช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 19 จนถึงปี พ.ศ.2371
เรื่ องราวของชุมชนโบราณเมืองหนองบัวลาภูปรากฏข้ อมูลในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ ชนต้
ั ้ นหลายชิ ้น ทังในเอกสารพงศาวดารของล้
้
านช้ างและใน
พระราชพงศาวดารของสยาม ปรากฏร่ องรอยตาแหน่งที่ตงที
ั ้ ่บ่งชีถ้ ึง ความ
เป็ นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ มีซากโบราณสถานหลายแห่งที่สะท้ อนถึงความ
รุ่งเรื องของชุมชนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22-24 แต่ทว่าข้ อมูลในเชิงพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ ของเมืองหนองบัวลาภูนนั ้ กลับไม่ได้ รับการศึกษาสืบค้ น
และมี ก ารน าเสนออย่ า งเป็ น ระบบเท่ า ที่ ค วรจะเป็ น ส่ ว นใหญ่ มัก จะมี
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นักวิชาการกล่าวถึงในลักษณะผิวเผินมากกว่าการเจาะลึกในเชิงพัฒนาการ
หากจะมีอยู่บ้างก็เป็ นการนาเสนอจากข้ อมูลมุขปาฐะ ตานานพื ้นบ้ านและ
เอกสารชัน้ รอง จึง ทาให้ ข้อมูล ที่ ถูกเผยแพร่ อย่างกว้ างขวางในปั จ จุบัน มี
ความคลาดเคลื่อนในหลายๆ กรณี
บทความนี ้ ผู้เ ขี ยนจึง มี วัตถุประสงค์ที่จ ะน าเสนอข้ อมูลเบื อ้ งต้ น
เกี่ยวกับเมืองหนองบัวลาภู เพื่อแสดงให้ เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ท้ องถิ่น และบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ อง
รวมทังสภาพบริ
้
บทใกล้ เคียงอื่นๆ ตังแต่
้ ในช่วงแรกที่ก่อตังชุ
้ มชนขึ ้นที่ริมฝั่ ง
หนองบัวเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 -18 การเป็ นชุมชนเมืองในสังคม
แบบรัฐจารี ตในวัฒนธรรมล้ านช้ างและสยาม จนถึงการปรับเปลี่ยนสถานะ
มาเป็ นศูนย์ กลางของจัง หวัดหนองบัวล าภูในปี พ.ศ.2536 โดยมี มุม มอง
การศึกษาจากพัฒ นาการภายในเมื องเป็ นหลัก เพื่ อเป็ นแนวทางส าหรั บ
การศึก ษาพัฒ นาการทางประวัติศ าสตร์ ท้อ งถิ่ นเมื อ งหนองบัว ล าภูอย่าง
ละเอียดลุ่มลึก และเพื่อสร้ างความเข้ าใจในบริ บททางประวัติศาสตร์ ของ
เมืองหนองบัวลาภูตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ให้ เกิดขึน้ แก่วงวิชาการ
ชาวหนองบัวลาภู และผู้สนใจทัว่ ไป
ชุมชนโบราณเมืองหนองบัวลาภู : ข้ อมูลเชิงกายภาพ
ชุมชนโบราณเมืองหนองบัวลาภูเ ป็ นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ ไม่
ปรากฏลักษณะผังเมืองที่ชดั เจน เนื่องจากไม่มีการขุดคูน ้าและคันดินทาแนว
เขตตัวเมือง เอกสารประวัติศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ.2369-2371 ระบุวา่ มีการนา
เสาไม้ มาตังร้้ อยเอ็นเป็ นแนวกาแพง (หม่อมเจ้ าทับในกรมหลวงเสนีบริ รักษ์ ,
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2473:77) ยาว 30 เส้ น กว้ าง 16 เส้ น (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530:
77) เพื่อรับศึกที่ยกกองทัพมาจากกรุงเทพมหานคร
ปั จจุบนั บริ เวณศูนย์กลางของเมืองตังอยู
้ ่ในเขตชุมชนบ้ านกลางทาง
ทิศเหนือของหนองบัวหรื อหนองซาช้ าง (คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสาร
และจดหมายเหตุฯ , 2544: 41) หนองนา้ ใหญ่ซึ่ง เป็ นที่รวมนา้ จากล าห้ วย
เชียงที่ไหลมาจากแนวทิวเขาภูพานคาที่อยู่ทางทิศตะวันออก และมีชุมชน
โบราณระดับหมู่บ้านกระจายอยู่รอบหนองบัว และบริ เวณใกล้ เคียงซึ่งเป็ นที่
ราบลุ่มลาห้ วยพะเนียง โดยในปั จจุบนั พืน้ ที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตตาบลลาภู
อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

“หนองบัว” แหล่งน ้าขนาดใหญ่เชิงเขาภูพานคา ซึง่ เป็ นปั จจัยทางกายภาพที่สาคัญ
อันส่งผลต่อพัฒนาการของชุมชนโบราณเมืองหนองบัวลาภู
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พื น้ ที่ ตัง้ เมื อ งหนองบัว ล าภู เ ป็ น ที่ ร าบลุ่ม ริ ม หนองบัว มี ล าห้ ว ย
พะเนียงและลาห้ วยเชียงไหลผ่าน เป็ นพื ้นที่คล้ ายแอ่งกระทะ ลาดเอียงจาก
ทิศตะวันออกของเมืองซึ่งเป็ นแนวทิวเขาภูพานคาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ซึ่งเป็ นที่ราบค่อนข้ างกว้ างใหญ่ต่อเนื่องไปทางทิศใต้ ของตัวเมือง ทาให้ เป็ น
บริ เวณที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและตังถิ
้ ่นฐาน ดังนัน้
เมืองหนองบัวลาภูจงึ มีผ้ คู นเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานอย่างต่อเนื่อง แม้ วา่ ในเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ เมืองนี ้จะถูกทิ ้งร้ างด้ วยภาวะสงครามถึงสองครัง้ สองครา
ด้ วยกัน
นอกจากนี ้ หนองบัวยัง เป็ นแหล่ง น า้ ที่ มี สัต ว์ ต่างๆ ได้ อาศัย ด้ ว ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ “ช้ าง” จนทาให้ หนองบัวมีชื่อเรี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่า “หนอง
ซ าช้ าง” เมื่ อพิจ ารณาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อย่างตานานเมือง
จาปาศักดิฉ์ บับพระยามหาอามาตยาธิบดี ได้ กล่าวถึงเจ้ าปางคาว่า
ในศัก ราชได้ 1003 ปี มะเส็ ง ตรี ศ ก (พ.ศ.2184) เจ้ า ปางค าบ้ า น
หนองบัวลาภู เดิ นช้างพลายพัง หมอควาญพร้อมกับท้าวเพีย้ ไพร่ พล
ยกลงมาเที ่ยวโพนแซก คล้องช้างตามอรัญราวป่ าประเทศ ก็ถึงเขต
แดนนครกาลจาปากนาคบุรีศรี ก็ หยุดพักอาศัยในนครได้หลายวัน
เจ้าปางคาเห็นนางเภามี สิริรูปอันงาม เจ้าปางคาพูดจาลอบรักร่ วม
สังวาสด้วยนางเภาจนมี ครรภ์ แล้วเจ้าปางคาพร้อมด้วยท้าวเพี ้ยไพร่
พลช้างต่อหมอควาญยกกลับไปบ้านหนองบัวลาภู
(พระยามหาอามาตยาธิ บดี, 2512: 160-161)
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หลัก ฐานประวัติศ าสตร์ ดัง กล่ า วสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่า บริ เ วณเมื อ ง
หนองบัวลาภูเคยเป็ นที่อยู่ของโขลงช้ างป่ าขนาดใหญ่มาก่อน หรื อเหมาะแก่
การเลี ้ยงช้ าง จนทาให้ เจ้ าปางคาซึ่งอาจมีตาแหน่งนายกองช้ า งหรื อเจ้ ากรม
ช้ างของราชสานักเวียงจันทน์ได้ นาช้ างออกไปเลี ้ยงและแอบฝึ กช้ างอยู่ที่เมือง
นี ้ก็เป็ นได้ (สิลา วีระวงส์, 2539: 161) ขณะเดียวกันผู้เขียนเคยได้ ยินคาบอก
เล่าในท้ องถิ่นว่าเคยมีการขุดพบงาช้ างวางเรี ยงกันอยู่จานวนมากบริ เวณทาง
ทิศใต้ ของหนองบัวใกล้ กบั ตลาดแลงแม่สาเนียงในปั จจุบนั ด้ วย สภาพงาช้ าง
ที่พบบางกิ่งสมบูรณ์แต่สว่ นใหญ่อยูใ่ นสภาพผุพงั
ร่ องรอยการเข้ ามาของผู้คนริมฝั่ งหนองบัวก่ อนการเกิดเมือง
หนองบัวลาภู
สภาพภูมิประเทศที่แวดล้ อมชุมชนโบราณเมืองหนองบัวลาภู ซึ่งมี
แนวทิวเขาภูพานคาทอดตัวยาวจากที่ราบลุ่มแม่นา้ พองทางทิศตะวันออก
เฉี ยงใต้ ไปทางทิศตะวันออกและโค้ งยาวไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตก
เฉี ยงเหนือของเมืองหนองบัวลาภู พืน้ ที่ทางทิศใต้ มีภูเก้ าเป็ นแนวทิวเขาที่
ทอดตัวยาวไปเชื่อมกับที่ราบลุ่มแม่น ้าพอง และพื ้นที่ทางทิศใต้ สว่ นใหญ่เป็ น
ที่ดอนสลับที่ราบลุม่ ลาห้ วยสาขาของลาห้ วยพะเนียงและแม่น ้าพอง
บริ เวณที่ราบลุ่มที่คนั่ กลางระหว่างภูพานคากับภูเก้ าทางทิศใต้ ของ
เมื องหนองบัวลาภู ได้ มี การส ารวจพบร่ องรอยการตัง้ ถิ่ นฐานของมนุษ ย์
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในเขตบ้ านกุดคอเมย ตาบลกุดดู่ และบ้ านกุดกวาง
สร้ อย ตาบลบ้ านถิ่น อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู ซึง่ พบโครงกระดูก
มนุษย์ ภาชนะดินเผาทัง้ แบบผิ วเรี ยบและตกแต่ง ผิว ด้ วยการเขี ยนสี และ
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ลวดลายต่างๆ เครื่ องดินเผา เครื่ องมื อเหล็กและเครื่ องประดับส าริ ด อายุ
ประมาณ 2,500 ปี มาแล้ ว ถือว่าเป็ นการพบร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์
ที่เก่าแก่ที่สุดในบริ เวณใกล้ เคียงกับเมืองหนองบัวลาภู (คณะกรรมการฝ่ าย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, 2544: 38)
ในขณะเดียวกันก็มีการสารวจพบภาพเขียนสีบนผนังถา้ ที่เกี่ยวข้ อง
กับพิธีกรรมของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตามเพิงผาและถา้ บนภูเ ก้ า
เช่น ถ ้าเสือตก ถ ้าจันได ถ ้าพลานไฮ ตาบลโคกม่ว ง ถ ้ามิ ้มและถ ้าอาจารย์
สิม ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอโนนสัง เป็ นต้ น ส่วนใหญ่เป็ นภาพลายเส้ น
ทรงเรขาคณิตแบบต่างๆ ภาพฝ่ ามือ ภาพคน และภาพสัตว์ เช่น ปลาและ
หมี เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยังพบภาพสลักบนผนังถา้ เป็ นภาพลายเส้ น ทรง
เรขาคณิตแบบต่างๆ ภาพปลา และอาวุธต่า งๆ รวมอยู่ด้วย (กรมศิลปากร,
2531: 73-75)
เมื่อเข้ าสูส่ มัยประวัติศาสตร์ ยคุ แรก ไม่มีการพบเอกสารหรื อบันทึกที่
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับการตังถิ
้ ่นฐานของมนุษย์ในพื ้นที่ริมหนองบัว
แต่มีการพบร่องรอยศาสนสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
สมัยทวารวดีในบริ เวณทางทิศเหนือของหนองบัว ซึ่งปั จจุบนั คือที่ตงของวั
ั้
ด
ศรี คูณเมือง บ้ านเหนือ ตาบลลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู โดยได้ พ บ
เสมาหินหลายหลักสลักรู ปสถูปตรงแกนกลางแผ่นหิน และมีจานวนหนึ่งที่
เป็ นแผ่นหินธรรมดาไม่มีการสลักลวดลายใดๆ ปั กอยู่รอบซากอุโบสถขนาด
เล็ก เป็ นศิลปะแบบล้ านช้ าง
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ชิ ้นส่วนเสมาหินทรายทีม่ ีรูปสถูปสลักตรงแกนกลาง พบที่วดั ศรี คณ
ู เมือง สันนิษฐานว่ามี
อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 - 16 ซึง่ เป็ นหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวกับการเข้ า
มาตังถิ
้ ่นฐานของมนุษย์ในพื ้นทีช่ มุ ชนโบราณเมืองหนองบัวลาภูที่เก่าแก่ที่สดุ

ซากอุโบสถเก่าศิลปะล้ านช้ าง(พุทธศตวรรษที่ 22 - 24) ภายในวัดศรี คณ
ู เมือง มีการใช้
ก้ อนศิลาแลงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่คล้ ายวัสดุการสร้ างปราสาทในวัฒนธรรมขอมในการ
ก่อสร้ าง สะท้ อนให้ เห็นว่าชุมชนโบราณหนองบัวลาภูเคยรับวัฒนธรรมขอมก่อนที่จะรับ
วัฒนธรรมล้ านช้ าง
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เสมาหินเหล่านี ม้ ีลักษณะคล้ ายกับเสมาหินที่พ บอยู่ในเขตอ าเภอ
บ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และอาเภอชุม แพ
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีชุมชนโบราณสมัยทวารวดีและแหล่งเสมาหินขนาด
ใหญ่ ที่ พ บในบริ เ วณใกล้ เคี ย งกั บ ที่ ตัง้ เมื อ งหนองบัว ล าภู นัก วิ ช าการ
สันนิษฐานว่ามีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 - 16 (ศรี ศกั ร วัลลิโภดม,
2546: 367- 414) และจากหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏสันนิษฐานว่า
บริเวณวัดศรี คณ
ู เมืองเป็ นร่องรอยการตังถิ
้ ่นฐานของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สดุ เท่าที่
มีการพบขณะนี ้ในพื ้นที่เมืองหนองบัวลาภู
นับตังแต่
้ พุทธศตวรรษที่ 16 เป็ นต้ นไป อารยธรรมขอมทังในด้
้ าน
ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีและการเมืองได้ แผ่ไปทั่วทัง้ พืน้ ที่ภาคอีสานใน
ปั จจุบนั จนเกิดพัฒนาการของบ้ านเมืองใหม่ๆ ขึ ้นหลายแห่ง โดยเฉพาะ
เมืองพิมาย ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่มีฐานะเป็ นศูนย์กลางทางการเมือง
และวัฒนธรรมในเขตอีสานใต้ และเมืองหนองหาน ในเขตจังหวัดสกลนครที่
เป็ นศูนย์กลางความสาคัญของอีสานเหนือ ประเพณีการปั กเสมาหินก็คอ่ ยๆ
เสื่ อ มไปเพราะมี ก ารก่ อ สร้ างศาสนสถานที่ เ ป็ นปราสาทหรื อ สิ่ ง ที่ เ ป็ น
สถาปัตยกรรมขึ ้นมาแทน (ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, 2546: 413)
ในทานองเดียวกัน ภายในบริ เวณที่ตงเมื
ั ้ องหนองบัวลาภูก็ปรากฏ
ร่องรอยหลักฐาน คือ ก้ อนศิลาแลงรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ จากลักษณะ
แล้ วน่าจะเป็ นวัสดุสาคัญในการสร้ างปราสาทหรื ออาคารในวัฒนธรรมขอม
อยู่ในบริ เวณวัดศรี คูณเมือง ซึ่งถูกนามาใช้ สร้ างเป็ นส่วนฐานและผนัง ของ
อาคารที่อยู่ในวงล้ อมของกลุ่มเสมาหินสมัยทวารวดี ถึงแม้ ว่าอาคารที่ ถูก
ก่อสร้ างด้ วยก้ อนศิลาแลงนี ้จะถูกใช้ งานเป็ นอุโบสถในทางพระพุทธศาสนา
ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558

พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ ท้องถิน่ ชุมชนโบราณเมืองหนองบัวลาภู 37

ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 - 24 แต่ก็มีความเป็ นไปได้ สูง ว่า ก่อนหน้ านี ้
ก้ อ นศิล าแลงดัง กล่า วน่า จะถูก น ามาสร้ างในช่ว งที่ อ ารยธรรมขอมขยาย
อานาจเข้ ามา (คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, 2544:
40) อาจสร้ างเป็ นเทวสถานหรื อพุทธสถานซึง่ ก็ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดั แต่
ภายหลัง น่าจะถูกดัดแปลงให้ เ ป็ นอาคารอุโบสถทางพระพุทธศาสนาดังที่
ปรากฏการใช้ งานเรื่ อยมา ก่อนที่จะเลิกใช้ หลังมีการสร้ างอุโบสถของวัดศรี
คูณเมืองหลังใหม่
ดังนัน้ จากหลักฐานดังกล่าวจึงสะท้ อนให้ เห็น ว่า ในช่วงประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 16 เป็ นต้ นมา บริ เวณที่ตงเมื
ั ้ องหนองบัวลาภูได้ มีมนุษย์มา
ตังถิ
้ ่นฐานเป็ นชุมชนแล้ ว และได้ รับเอาวัฒนธรรมขอมซึง่ ขยายอานาจเข้ ามา
แทนที่ วัฒ นธรรมทวารวดี ก่ อ นที่ จ ะมี พัฒ นาการของชุม ชนใหญ่ ขึน้ และ
ปรากฏหลักฐานความเป็ นเมืองขึ ้นอย่างชัดเจนในหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ในราวพุท ธศตวรรษที่ 19 แต่ในช่วงเวลาดัง กล่าวเราไม่พ บหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ที่แสดงให้ เห็นถึงเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นภายในชุมชนโบราณแห่งนี ้
จึงยากที่จะสันนิษฐานว่ากลุ่มคนที่เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานและสร้ างบ้ านแปงเมือง
ขึ ้นในบริ เวณริ มฝั่ งหนองบัวนี ้เป็ นคนกลุ่มใด และมีรูปแบบวิ ถีชีวิตทางสังคม
เป็ นเช่นใด
เมืองชายแดน: สถานะเมืองหนองบัวลาภูในยุคแรกเริ่มรัฐล้ านช้ าง
เมืองหนองบัวลาภูถือเป็ นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรกรุ งศรี สตั นา
คนหุต(ล้ านช้ าง)อย่างชัดเจน มาจนถึงปี พ.ศ. 2371 ที่ราชสานักล้ านช้ าง
เวียงจันทน์ล่มสลาย ก่อนที่จะอยู่ภายใต้ การปกครองของราชสานักสยามที่
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กรุ งเทพมหานคร เนื่องจากปรากฏในนิทานขุนบรมราชาซึ่งเป็ นหลักฐาน
ประวัติศ าสตร์ ที่ ส าคัญ ของล้ า นช้ า งที่ ก ล่า วย้ อ นไปถึ ง สมัย พระเจ้ าฟ้างุ้ม
(ครองราชย์ พ.ศ.1896-1936) ซึง่ กล่าวถึงเมืองหนองบัวลาภู ทังยั
้ งระบุวา่ เจ้ า
เมืองหนองบัวลาภูเป็ น “ขุนใหญ่ขอบเมือง” ที่ดแู ลด่านสามหมื่นร่วมกับเมือง
แก่นท้ าวและเมืองทรายขาว หลังจากที่พระเจ้ าฟ้างุ้มได้ ทาสงครามรวบรวม
บ้ านเมืองให้ เป็ นปึ กแผ่นรวมเป็ นรัฐล้ านช้ าง หรื อราชอาณาจักรกรุงศรี สตั นา
คนหุต ดังปรากฏข้ อความในพงศาวดารความว่า “...ขุนใหญ่ขอบเมื องแก่น
ท้าว เจ้าเมื องหนองบัว เจ้าเมื องซายขาว เอาด่านสามหมื ่น ขุนทัง้ มวลฝูงนี ้
พระยาฟ้าให้รักษาขอบเมื องลานช้างแล” (กรมศิ ลปากร, 2545: 156)
จากหลักฐานข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าเมืองหนองบัวลาภูมีพฒ
ั นาการ
ความเป็ น ชุม ชนระดับ เมื อ งแล้ ว อย่ า งน้ อ ยก็ เ ป็ นเมื อ งที่ ดูแ ลชายแดน
เนื่องจากอยู่ใกล้ กับด่านสามหมื่นหรื อมีสถานะเป็ นเมืองด่าน (ดวงไช หลวง
พะสี, 2001 ข: 31) มาตังแต่
้ พุทธศตวรรษที่ 19 เป็ นอย่างน้ อย สาหรับด่าน
สามหมื่นที่ปรากฏในพงศาวดารนัน้ คุณสุรศักดิ์ ศรี สาอาง อดีตผู้อานวยการ
สานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิล ปากร ได้ สันนิษฐานว่าคือบริ เวณ
หนองสามหมื่น หรื อที่ตงของพระธาตุ
ั้
หนองสามหมื่น ในเขตอาเภอภูเขี ยว
จัง หวัด ชัย ภู มิ ใ นปั จ จุ บัน (สุ ร ศัก ดิ์ ศรี ส าอาง, 2545: 46-47) แต่ผ้ ูเ ขี ย น
สันนิษฐานว่าด่านสามหมื่นน่าจะอยู่บริ เวณช่องเขาภูสามหมื่น บนเส้ นทาง
โบราณระหว่างเมืองนครไทยกับเมืองทรายขาว และเมืองด่านซ้ ายมากกว่า
เพราะมีหลักฐานปรากฏทังสภาพภู
้
มิศาสตร์ และเอกสารโบราณที่กล่าวถึง
ความเป็ นเขตแดนกันระหว่างราชอาณาจักรสยามกับราชอาณาจักรล้ านช้ าง
และบริ เวณภูสามหมื่นยังอยู่ในตาแหน่งกึ่งกลางใกล้ กับเมืองแก่นท้ าว เมือง
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หนองบัวและเมืองซายขาวมากกว่าที่หนองสามหมื่ น (ธี ระวัฒน์ แสนคา,
2558: 56-57)
นอกจากหลักฐานดังกล่าวยังแสดงให้ เห็นว่า เมืองหนองบัวลาภูเป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ของราชอาณาจัก รกรุ ง ศรี สัต นาคนหุต (ล้ านช้ า ง) ตัง้ แต่ เ ริ่ ม มี
พัฒ นาการความเป็ น รั ฐ แบบจารี ต ในรั ช กาลพระเจ้ า ฟ้ า งุ้ม แล้ ว แต่ค งมี
โครงสร้ างความสัมพันธ์เป็ นไปอย่างหลวมๆ เท่านัน้ เพราะราชสานักต้ องการ
เพียงการส่งเครื่ องบรรณาการตรงตามกาหนด เจ้ าเมืองต้ องมาเข้ าเฝ้าอย่าง
สม่าเสมอ ต้ องเตรี ยมพร้ อมที่จะส่งคนและอาวุธมาให้ เมื่อถูกเรี ยก โดยที่เจ้ า
เมืองก็เป็ นอิสระในการปกครองตนเอง (มาร์ ตนิ สจ๊ วต-ฟอกซ์, 2553: 12-13)
เมืองหนองบัวลาภูหลังการย้ ายราชธานีในสมัยสมเด็จพระเจ้ าไชย
เชษฐาธิราช
ต่อมาเมืองหนองบัวลาภูคงมีบทบาทในการควบคุมด่านสามหมื่น
และช่องข้ าวสารอันเป็ นด่านบนเส้ นทางคมนาคมโบราณที่เชื่อมระหว่างเมือง
เวียงจันทน์กบั กรุงศรี อยุธยาทางเมืองนครราชสีมาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
รัชสมัยสมเด็จพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชเรื่ อยมา และมีความเป็ นไปได้ อย่าง
มากที่ภายหลังการย้ ายเมืองราชธานีจากเมืองหลวงพระบางลงมายังเมือง
เวียงจันทน์ของสมเด็จพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชในปี พ.ศ.2103 จะมีสว่ นทาให้
เมืองหนองบัวลาภูมีบทบาทและความรุ่งเรื องทางด้ านต่างๆ ในพุทธศตวรรษ
ที่ 21-24 ซึ่งเป็ นหนึ่งใน “เขตสะสม” ของราชอาณาจักรล้ านช้ างเวียงจันทน์
(ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, 2546: 223-238) ดังปรากฏหลักฐานทางด้ านโบราณคดี
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และความทรงจ าของท้ อ งถิ่ นเกี่ ยวข้ องกับรั ช สมัย ของสมเด็จ พระเจ้ า ไชย
เชษฐาธิราช

ซากวิหารหลวงเก่าศิลปะล้ านช้ าง (พุทธศตวรรษที่ 22-24) ภายในวัดศรี คณ
ู เมือง
ซึง่ เป็ นโบราณสถานที่มีขนาดใหญ่ และสาคัญที่สดุ ภายในบริ เวณชุมชนโบราณ
เมืองหนองบัวลาภู

กล่าวคือ ในบริ เวณเมืองหนองบัวลาภูมีโบราณสถานสาคัญคือ วัด
ศรี คณ
ู เมืองอยู่ภายในเมือง มีพระพุทธรูปปูนปั น้ สภาพชารุ ด ประดิษฐานอยู่
ภายในอูบมุง (อุโมงค์หรื อซุ้มพระเจ้ า)ในวิหาร ชาวบ้ านเรี ยกชื่อพระพุทธรู ป
องค์นี ้ว่า “พระไชยเชษฐา” เพราะเชื่อว่าพระพุทธรูปองค์นี ้สมเด็จพระเจ้ าไชย
เชษฐาธิราชทรงสร้ างไว้ รุ่นราวคราวเดียวกันกับหลวงพ่ อพระไชยเชษฐาที่วัด
ถา้ สุวรรณคูหา (คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ,
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2544: 77) ซึ่งมีจารึ กระบุว่าสร้ างขึ ้นในปี พ.ศ. 2125 (กรมศิลปากร, 2529:
239 - 242) และเมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดีสาคัญที่หลงเหลือ
อยู่คือ อูบมุงประดิษฐานพระพุทธรู ปในวิหารวัดศรี คณ
ู เมืองซึ่งเป็ นลักษณะ
สถาปั ต ยกรรมล้ า นช้ า งนัน้ นัก โบราณคดี สัน นิ ษ ฐานว่ า มี อ ายุร าวพุท ธ
ศตวรรษที่ 23-24 (สุรศักดิ์ ศรี สาอาง, 2545: 233) ซึ่งใกล้ เคียงกับเรื่ องเล่า
หรื อความทรงจาของท้ องถิ่นด้ วย
ทังนี
้ ้ เนื่องจากว่าสมเด็จพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชทรงบูรณปฏิสงั ขรณ์
ศาสนสถานหลายแห่งที่ เคยมี มาแต่เดิ ม ทัง้ ในเวี ยงจันทน์ และในดินแดน
อีสาน เพื่อให้ เป็ นศูนย์กลางของชุมชนในราชอาณาจักรล้ านช้ างสมัยของ
พระองค์ (สุจิ ตต์ วงษ์ เ ทศ, 2549: 399-400) และทรงเป็ นวี รกษัตริ ย์ที่กล้ า
หาญและทรงเป็ นองค์อปุ ถัมภ์พระพุทธศาสนาของราชอาณาจักรล้ านช้ างจึง
ทาให้ พ ระนามของพระองค์ปรากฏอยู่ในหน้ าประวัติศาสตร์ นิพนธ์ ลาวใน
ฐานะพระมหากษัตริ ย์พระองค์สาคัญของลาว (ดารารัตน์ เมตตาริ กานนท์,
2555: 122-123) และในลักษณะเดียวกันยังปรากฏในความทรงจาของผู้คนที่
สืบเนื่องในวัฒนธรรมล้ านช้ างด้ วย
ในช่ ว งเวลาดัง กล่ า ว (พุท ธศตวรรษที่ 22-23) พบว่ า มี ร่ อ งรอย
โบราณสถานภายในบริ เวณเมืองหนองบัวลาภูที่ถกู สร้ างขึ ้นนอกเหนือไปจาก
โบราณสถานวัดศรี คณ
ู เมือง เช่น โบราณสถานวัดมหาชัย อยู่ริมหนองบัว
ทางทิศตะวันตก ชาวบ้ านมักจะเรี ยก ชื่อวัดสันๆ
้ ว่า “วัดธาตุ” (คณะกรรมการ
ฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, 2544: 264-265) ภายในบริ เวณมี
เนินดินที่ปกคลุม ก้ อนอิฐ ขนาดใหญ่ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็ นฐานพระเจดี ย์ที่
พังทลาย เนื่องจากว่ายังมีผ้ ทู ี่เคยเห็นพระเจดีย์ก่ออิฐในสภาพชารุดก่อนที่จะ
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พั ง ทลายอยู่ พระเจดี ย์ นี เ้ ดิ ม ที ค งเป็ นพระเจดี ย์ ส าคั ญ ประจ าเมื อ ง
หนองบัวลาภู โบราณสถานวัดโพธิ์ ศรี หรื อวัดหายโศก อยู่ในเขตบ้ านลาภู
ห่างจากหนองบัวมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 3 กิโลเมตร ภายในวัด
เคยปรากฏร่องรอย ศาสนสถานก่อด้ วยอิฐ แต่ปัจจุบนั ถูกอุโบสถสร้ างทับไป
แล้ ว ในอุโบสถของวัดนี ้เป็ นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระราชศรี สุมงั ค์ (หลวง
พ่อศรี วิชยั หรื อพระเจ้ าใหญ่) ซึง่ เป็ นพระพุทธรูปปูนปัน้ ปางมารวิชยั ขัดสมาธิ
ราบ หน้ าตักกว้ าง 1.80 เมตร สูง 1.90 เมตร (ทศพล จังพานิชย์กลุ , 2547:
217) เป็ นต้ น

สภาพเนินดินซึง่ เป็ นซากฐานพระเจดีย์ศิลปะแบบล้ านช้ าง (พุทธศตวรรษที่ 22-24) ที่วดั
มหาชัย ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นสภาพความร่วงโรยหักพังของศาสนสถานในชุมชนโบราณเมือง
หนองบัวลาภู ที่เกิดขึ ้นหลังต้ องเผชิญกับภาวะสงครามจนต้ องทิ ้งร้ างอย่างน้ อย 2 ครัง้
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ขณะเดียวกันยังพบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ มีชุมชนระดับเมือง
ขนาดเล็ กและหมู่บ้ า นกระจายอยู่บ ริ เ วณที่ ร าบลุ่ม ล าห้ วยใกล้ เ คีย งเมื อ ง
หนองบัวลาภู โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทิศใต้ และทิศตะวันตกของเมือง ซึ่งไม่
นับรวมชุมชนโบราณที่อยู่ในบริ เวณใกล้ เ คียงวัดถา้ สุวรรณคูหาซึ่ง มี ชุ ม ชน
โบราณกระจายอยู่เป็ นจานวนมาก เช่น ชุมชนโบราณเมืองพิน (ธี ระวัฒน์
แสนคา, 2552 ก: 36-38), ชุมชนโบราณท่าสิม (ธีระวัฒน์ แสนคา, 2554 ข:
55-59), ชุมชนโบราณในลุ่มน ้ามอตอนต้ น (ธี ระวัฒน์ แสนคา, 2552 ข: 3638), และชุมชนโบราณบริเวณวัดธาตุหาญเทาว์ (คณะกรรมการฝ่ ายประมวล
เอกสารและจดหมายเหตุฯ, 2544: 79) เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ในปี พ.ศ.2117 เมืองหนองบัวลาภูน่าจะถูกรุ กรานจาก
กองทัพกรุงศรี อยุธยาด้ วย เนื่องจากพระเจ้ าบุเรงนองแห่งราชอาณาจักรกรุง
หงสาวดีได้ พยายามทาสงครามขยายอานาจเข้ ามายังราชอาณาจักรล้ านช้ าง
ซึ่งในขณะนัน้ มีสมเด็จพระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราชเป็ นพระมหากษัตริ ย์ และมี
ที่ตงราชธานี
ั้
อยู่ที่กรุงเวียงจันทน์ พระเจ้ าบุเรงนองได้ มีพระบัญชาให้ สมเด็จ
พระมหาธรรมราชาธิราชแห่งราชอาณาจักรกรุงศรี อยุธยา ซึง่ เป็ นประเทศราช
ของกรุงหงสาวดียกกองทัพขึ ้นมาสมทบกับกองทัพกรุงหงสาวดีด้วย ในครั ง้
นัน้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ เป็ นพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลกได้
โดยเสด็จพระราชบิดาด้ วย ระหว่างทางเมื่อไปถึงที่ตาบลหนองบัว สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชก็ทรงพระประชวรไข้ ทรพิษ พระเจ้ าบุเรงนองจึงอนุญาต
ให้ ยกทัพกลับกรุ งศรี อยุธยา (พระราชพงศาวดารกรุ ง ศรี อยุธยา ฉบับพัน
จัน ทนุม าศ (เจิ ม ), 2542: 275) สมเด็จ กรมพระยาด ารงราชานุภ าพทรง
สันนิษฐานว่า ชื่อตาบลหนองบัวที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารน่าจะเป็ น
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บริเวณเดียวกับที่ตงบ้
ั ้ านหนองบัวลาภู (สมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวดั
ติวงศ์ และสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2505: 238-239)
แม้ หลักฐานประวัติศาสตร์ ที่กล่าวถึงการยกมาตังที
้ ่ตาบลหนองบัว
ของกองทัพกรุงศรี อยุธยาจะไม่ได้ กล่าวถึงการต่อต้ านหรื อการทาสงครามกับ
เมืองหนองบัวลาภูโดยตรง แต่กองทัพกรุงศรี อยุธยาที่ยกมานันมี
้ สถานะเป็ น
ข้ าศึกของราชอาณาจักรล้ านช้ าง ซึ่งก็คือข้ าศึกของเมืองหนองบัวลาภูด้วย
ผู้เขียนเชื่อว่าก่อนที่กองทัพกรุ งศรี อยุธยาจะตังทั
้ พได้ นนั ้ จะต้ องมีการสู้รบ
ระหว่างกองทัพ กรุ ง ศรี อ ยุธ ยากับ กองทัพ เมื องหนองบัว ล าภูเ ป็ น เบื อ้ งต้ น
หรื อไม่ก็อาจจะเกิ ดการเจรจาความเมื องระหว่างกันเกิ ดขึน้ อย่างแน่ นอน
ไม่เช่นนันกองทั
้
พกรุ งศรี อยุธยาคงไม่อาจยกเข้ ามาตังทั
้ พในพื ้นที่กลางเมือง
ได้
นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้ วบัวบาน: สถานะเมืองหนองบัวลาภูในช่ วงปี
พ.ศ. 2302 – 2322
ด้ วยความที่เมืองหนองบัวลาภูมีทิวเขาภูพานคาทอดยาวขวางกัน้
ระหว่างเมืองหนองบัวลาภูกบั เมืองเวียงจันทน์ โดยมีชอ่ งข้ าวสารเป็ นช่องเขา
บนเส้ นทางคมนาคมไปมาระหว่างกันที่ ส าคัญ มาโดยตลอด ปั จ จุบันช่อง
ข้ าวสารอยูใ่ นเขตรอยต่อระหว่างอาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู กับ
อาเภอบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี (ธีระวัฒน์ แสนคา, 2554 ก: 41-45) การที่มี
ทิ ว เขากัน้ ระหว่า งเมื อ งหนองบัว ล าภูกับ ศูน ย์ อ านาจรั ฐ น่า จะท าให้ เ มื อ ง
หนองบัวลาภูมีความเป็ นอิสระในการปกครองตนเองระดับหนึ่ง และมีความ
เหมาะสมสาหรับการสร้ างอานาจซ่องสุมไพร่ พล ดังที่ ปรากฏหลักฐานว่า
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เจ้ าพระวรปิ ตาเป็ นขุนนางชัน้ ผู้ใหญ่ ข องราชส านัก เวี ยงจันทน์ เลื อกเมื อ ง
หนองบัวลาภูเป็ นที่ซ่องสุม ไพร่พล เพื่อแยกการปกครองออกจากราชสานัก
เวียงจันทน์ในรัชกาลพระเจ้ าสิริบญ
ุ สาร
ในปี พ.ศ.2302 เจ้ าพระวรปิ ตา หรื อที่เคยเรี ยกว่า พระวอพระตา ผู้
เป็ นเสนาบดีผ้ ใู หญ่ในราชสานักเวียงจันทน์มีข้อ ขัดแย้ งกับพระเจ้ าสิริบญ
ุ สาร
ด้ วยสาเหตุใดไม่แจ้ งชัด ได้ พาไพร่พลและญาติพี่น้องของตนอพยพมาตังแข็
้ ง
เมืองที่เมืองหนองบัวล าภูไพร่ พล 20,000 คนเศษ ส่วนที่เหลือกระจายไป
ตังอยู
้ ่ที่เมืองผ้ าขาวพันนาหมื่นเศษโดยการนาของหลวงราชโภชไนยและอีก
หมื่นเศษไปตังอยู
้ ่ที่เมืองภูเวียงโดยการนาของท้ าวนาม ประกาศตนเป็ นอิส ระ
ไม่ขึ ้นกับราชสานักเวียงจันทน์(สิลา วีระวงส์, 2539: 140) พระราชพงศาวดาร
ฉบับพระราชหัตถเลขาบันทึกไว้ ว่าสร้ างขึ ้นเป็ นเมืองตังค่
้ ายเสาไม้ แก่น (พระ
ราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา(ภาคจบ), 2505: 418) และให้ ชื่อเมือง
ใหม่นี ้ว่า “นครเขื่อนขันธ์กาบแก้ วบัวบาน” (หม่อมอมรวงศ์วิจิตร, 2506: 186;
เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2542: 93) และอาจมีความพยายามตรากฎหมายขึ ้นมา
ใช้ เองภายในเมืองด้ วย (สุวิทย์ ธีรศาศวัต, 2549: 143-160)
จากการศึกษาของสิลา วีระวงส์ นักปราชญ์ด้านประวัติศาสตร์ คน
สาคัญของลาวพบว่า เรื่ องเจ้ าพระวรปิ ตาหรื อพระวอพระตานี ้มีความสับสน
พูดไม่ตรงกัน บางแห่งเรี ยกพระวอพระตา บางแห่งเรี ยกพระตาพระวอ ว่า
เป็ นสองคน บางแห่งเรี ยกเจ้ าพระวรราชวงศา (หรื อพระวรราชวงษา) บาง
แห่งเรี ยกเจ้ าพระวรราชภักดีเป็ นคนคนเดียวกัน แต่ตามข้ อสันนิษฐานแล้ ว
เป็ นคนคนเดียวกัน เดิมเป็ นนายกองอยู่บ้านหินโงม (ปัจจุบนั อยู่ในเขตตาบล
หินโงม อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย) ได้ อุปการะพระเจ้ าสิริ
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บุญสารให้ เป็ นพระเจ้ าแผ่นดิน และเป็ นพ่อตาของพระเจ้ าสิริบุญสารด้ วย
พระเจ้ าสิริบญ
ุ สารจึงยกขึ ้นเป็ น “พระวรปิ ตา” คือคนธรรมดาสามัญมิใช่เจ้ า
ได้ มาเป็ นพ่อพระเจ้ าแผ่นดินหรื อพ่อเลี ้ยงพ่อตาก็ตาม ได้ รับการสถาปนาขึ ้น
เป็ นพระวรปิ ตา ดังเดียวกันกับพระวรปิ ตา พ่อของพระวรวงศาธรรมิกราช
(สิลา วีระวงส์, 2539: 140-141; สุรศักดิ์ ศรี สาอาง, 2545: 235) ในเหตุการณ์
กรณีเดียวกันนี ้ สอดคล้ องกับพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาซึ่ งมี
ข้ อความกล่าวถึงเฉพาะพระวอ ไม่ได้ กล่าวถึงพระตาเลย (พระราชพงศาวดาร
ฉบับพระราชหัตถเลขา(ภาคจบ), 2505: 418-419)
ในเอกสารประวัติศาสตร์ นิพนธ์ลาวเล่มหนึ่งระบุว่า พระวรราชวงษา
หรื อพระวอ เสนาบดีชนผู
ั ้ ้ ใหญ่คนหนึ่งของเมืองเวียงจันทน์ ซึ่งเป็ นบุตรของ
เจ้ าอุปราชลอง และกล่าวถึงเหตุความขัดแย้ งกับพระเจ้ าสิริบญ
ุ สารว่า เพราะ
พระวอขอเป็ นอุปราชแต่พระเจ้ าสิริบญ
ุ สารไม่ทรงอนุญาต ด้ วยว่ามีความขัด
เคืองใจที่เจ้ าอุปราชลองยึดอานาจการปกครองไว้ ถึง 8 ปี พระเจ้ าสิริบญ
ุ สาร
ต้ องรอจนกระทัง่ เจ้ าอุปราชลองสิ ้นพระชนม์จึ งได้ ขึน้ เป็ นเจ้ าแผ่นดิน (บุนมี
เทบสี เ มื อ ง, 2556: 64) หากเป็ น ไปตามข้ อ มูล นี ้ ก็ จ ะสอดคล้ อ งกับ การ
ค้ นคว้ าของสิลา วีระวงส์ ที่สนั นิษฐานว่า พระวอพระตาคือบุคคลคนเดียวกัน
ไม่ได้ เป็ นพ่อกับลูกหรื อพี่กบั น้ องแต่อย่างใด
อย่างไรก็ ดี เนื่ องจากข้ อความเกี่ ยวกับกรณี นีค้ ่อนข้ างจะมีความ
สับสนดังปรากฏในหลักฐานต่างๆ เช่น พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน
และตานานเมืองนครจาปาศักดิ์ อันมีสาเหตุมาจากเอกสารเดิม (ต้ นฉบับ)
ขาดหายไปบางส่วน ทาให้ เนื ้อความที่เรี ยบเรี ยงขึ ้นใหม่เกิดความสับสน และ
เนื ้อหาในส่วนนี ้ผู้เขียนก็นาเสนอผลการศึกษาโดยสังเขปเท่านัน้ ยังจาเป็ นที่
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จะต้ องศึกษาค้ นคว้ าจากหลักฐานประวัติศาสตร์ ชนต้
ั ้ นต่างๆ อย่างละเอียด
และลุม่ ลึกต่อไป
ที่หลักฐานส่วนใหญ่กล่าวสอดคล้ องกันคือ การที่เจ้ าพระวรปิ ตาได้
นาไพร่ พล 20,000 คนเศษมาตังอยู
้ ่เมืองหนองบัวลาภู ส่วนที่เหลือกระจาย
ไปตังอยู
้ ่ที่เมืองผ้ าขาวพันนา โดยการนาของหลวงราชโภชไนย และที่เมือง
ภูเวียงโดยการนาของท้ าวนาม พระเจ้ าสิริบญ
ุ สารได้ พยายามส่งทหารมาตี
เมืองหนองบัวลาภู สู้รบกันอยู่ได้ ประมาณ 3 ปี ฝ่ ายเจ้ าพระวรปิ ตาเกรงว่า
จะไม่สามารถต้ านทานได้ จึงส่งสาส์นไปขอความช่วยเหลือจากกองทัพพม่าที่
เมืองเชียงใหม่ แต่กลับถูกฝ่ ายพระเจ้ าสิริบญ
ุ สารทาการเกลี ้ยกล่อมกองทัพ
พม่าให้ เข้ าร่วมด้ วย พากันยกมาตีเมืองหนองบัวลาภู (หม่อมอมรวงศ์วิจิตร,
2506: 201-202) หลักฐานบางแห่งระบุวา่ พระเจ้ าสิริบญ
ุ สารให้ คนลงไปเชิญ
เจ้ าเมืองนครราชสีมาขึ ้นมาช่วยปราบฝ่ ายเจ้ าพระวรปิ ตา (มหาศิลา วีรวงศ์,
ม.ป.ป.: 124)
จนถึ ง ปี พ.ศ.2322 กองทัพ พระเจ้ า สิ ริ บุญ สารจึง สามารถตี เ มื อ ง
หนองบัวลาภูได้ ทาให้ เจ้ าพระวรปิ ตาพาไพร่พลอพยพหนีลงไปทางใต้ พร้ อม
ด้ วยไพร่ พลจากเมืองผ้ าขาวพันนาและเมืองภูเวียง ไปจนถึงเขตเมืองนคร
จาปาศักดิ์ เพื่อพึง่ พระบรมโพธิสมภารเจ้ าไชยกุมาร เจ้ านครจาปาศักดิ์ แล้ ว
ตัง้ บ้ า นเมื อ งอยู่บ ริ เ วณบ้ า นดู่บ้ า นแก ต่อ มาได้ เ กิ ด การผิ ด ใจกัน ของเจ้ า
พระวรปิ ตากับเจ้ าไชยกุมาร เจ้ าพระวรปิ ตาจึงได้ พาไพร่ พลมาตังอยู
้ ่ที่ดอน
มดแดง และมีพัฒนาการของชุมชนกลายมาเป็ นเมืองอุบลราชธานี ในทุก
วันนี ้ (คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ ายจัดทาหนังสือ, 2535: 7-9)
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บทบาทเมืองหนองบัวลาภูในศึกเจ้ าอนุวงศ์ พ.ศ. 2369-2371
หลัง จากกลุ่ม เจ้ า พระวรปิ ต าหนี ภ าวะสงครามไปในลุ่ม แม่นา้ มูล
เมืองหนองบัวคงถูกทิ ้งร้ างไประยะหนึ่ง เมื่อสงครามสงบหลังจากที่กองทัพ
กรุงธนบุรีซึ่งมีเจ้ าพระยามหากษัตริ ย์ศึก (ต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) เป็ นแม่ทพั ทาสงครามเข้ ายึดราชสานักเวียงจันทน์
ได้ ทูลเชิญพระเจ้ าสิริบุญสารพร้ อมด้ วยพระราชวงศ์ส่วนหนึ่งลงไปยัง กรุ ง
ธนบุรีในปี พ.ศ.2322 แล้ วตังพระยาสุ
้
โพ ขุนนางเมื องเวียงจันทน์เป็ นผู้รักษา
เมือง(เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2542: 102) และคงมีผ้ คู นส่วนหนึ่งที่หลบหนีภัย
สงครามขึ ้นเขาเข้ าป่ ากลับลงมาตังถิ
้ ่นฐานตามเดิม
ดังปรากฏหลักฐานในแผนที่โบราณสมัยต้ นกรุงรัตนโกสินทร์ (ปลาย
พุ ท ธศตวรรษที่ 24) ที่ ร ะบุ ชื่ อ เมื อ ง “หนองบัว ลุ่ ม ภู ” อยู่ ใ นแผนที่ ด้ วย
(Santanee Phasuk & Philip Stott, 2004: 131) และในปี พ.ศ.2369-2370 ก็
ยังพบว่าเมืองหนองบัวลาภูคงมีสถานะเป็ นเมืองอยู่ มีเจ้ าเมืองปกครอง แต่
ช่วงเวลาดังกล่าวนี ้ก็เข้ าสู่ภาวะสงครามอีกครัง้ เราเรี ยกศึกครัง้ นี ้ว่า “ศึกเจ้ า
อนุวงศ์”
ศึกเจ้ าอนุวงศ์เ กิ ดขึน้ ในช่วงปี พ.ศ. 2369 - 2371 เจ้ าอนุวงศ์เป็ น
พระมหากษัตริ ย์ของราชอาณาจักรล้ านช้ างเวียงจันทน์ในฐานะประเทศราช
ของกรุงเทพมหานคร ครองราชย์ตงแต่
ั ้ ปี พ.ศ. 2346-2370 เป็ นพระโอรสของ
พระเจ้ าสิริบญ
ุ สาร เดิมถูกเชิญมาชุบเลี ้ยงในฐานะพระโอรสของเจ้ าประเทศ
ราชที่กรุ งธนบุรี ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้
โปรดฯ ให้ เจ้ าอนุ ว งศ์ ก ลั บ ไปเวี ย งจั น ทน์ ภายหลั ง จากเจ้ าอิ น ทวงศ์
สิ น้ พระชนม์ เจ้ า อนุว งศ์ จึง ได้ รั บ โปรดเกล้ า ให้ เ ป็ น พระมหากษั ต ริ ย์ ก รุ ง
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เวียงจันทน์ต่อจากพระเชษฐาในปี พ.ศ.2347 เจ้ าอนุวงศ์ได้ ปฏิบตั ิราชการ
บ้ านเมือง โดยมีความดีความชอบมาแต่ครัง้ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้ านภาลัย เเละในรั ชสมัยพระบาทสมเด็จ พระนั่ง เกล้ าเจ้ าอยู่หัวจึง
ได้ รับความไว้ วางพระราชหฤทัยเป็ นอันมาก เมื่อมีข้อราชการขึ ้นกราบบังคม
ทูลฯ ก็ทรงเห็นชอบตามนัน้ (สุรศักดิ์ ศรี สาอาง, 2545: 246 - 249) แต่เมื่อ
ภายหลังพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้ านภาลัยเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ.
2367 ความสัมพันธ์ ระหว่างราชสานักทังสองก็
้
ไม่ค่อยมีความราบรื่ น เท่าใด
นักด้ วยสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะการสักเลกของผู้แทนราชสานักสยาม
ในหัวเมืองอีสาน (ธวัช ปุณโณทก, 2526: 80-81) จนกระทัง่ ในปี พ.ศ.2369
เจ้ าอนุวงศ์ได้ นากองทัพลาวเข้ ามากวาดต้ อนชาวลาวทางฝั่ งขวาแม่นา้ โขง
และหมายจะยกลงไปตีกรุงเทพมหานคร ทาให้ เกิดสงครามระหว่างล้ านช้ าง
กับสยามขึ ้น
กองทัพเวียงจันทน์นาโดยเจ้ าอนุวงศ์ได้ นาไพร่พลจากเมืองต่างๆ ใน
ปกครองยกลงไปจนถึงเมืองนครราชสีมา ยึดเมืองนครราชสีมาได้ ต่อมาเมื่อ
ทราบข่าวว่ากองทัพสยามยกขึ ้นมาจากกรุ งเทพมหานครจึงถอยทัพกลับมา
ตังรั้ บศึกอยู่ที่เมืองหนองบัวลาภู ส่วนเจ้ าอนุวงศ์ไปตังค่
้ ายคอยดูสถานการณ์
ศึกที่ชอ่ งข้ าวสาร
การปกครองภายในเมื องหนองบัวล าภู เจ้ าอนุวงศ์ไ ด้ ตงั ้ ให้ พ ญา
นริ นทร์ (หรื อพญานริ นทรสงคราม) เจ้ าเมืองสี่มมุ (ปั จจุบนั อยู่ในเขตอาเภอ
จัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ) มาเป็ นเจ้ าเมืองเพื่อรับศึกที่ยกมาจากกรุงเทพมหานคร
พร้ อมด้ วยขุนนางท้ องถิ่นหลายคน เช่น ปลัดเมืองหนองบัวลาภูคนเก่าเป็ นต้ น
คุมไพร่พล 800 คน ปื นคาบศิลา 300 กระบอก มีการนาเสาไม้ มาตังร้้ อยเอ็น
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เป็ นแนวกาแพง (หม่อมเจ้ าทับในกรมหลวงเสนีบริ รักษ์ , 2473: 77) ยาว 30
เส้ น กว้ าง 16 เส้ น (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 77) ป้องกันรักษา
เมือง
พญานริ นทร์ ได้ นากาลังไพร่พลเมืองหนองบัวลาภูตอ่ สู้อย่างสามารถ
และฆ่าฟั นทหารสยามล้ มตายลงเป็ นจานวนมาก (คณะภาษา วรรณคดีและ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่ง ชาติ, 2002: 49) แต่สุดท้ ายไพร่ พ ลของ
พญานริ นทร์ ก็ถูกกองทัพสยามจานวน 5 กอง กาลังไพร่ พล 8,400 คน ที่มี
กรมหมื่นนเรศโยธีเป็ นแม่ทพั และกรมหมื่นเสนีบริ รักษ์ เป็ นแม่ทพั หน้ าที่สองก็
สามารถเข้ าตีเมืองหนองบัวลาภูแตกในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2370 (สุวิทย์
ธี รศาศวัต, 2543: 125) ซึ่งส่งผลให้ เมืองหนองบัวลาภูถูกทาลายเป็ นอย่าง
มาก ขณะที่พญานริ นทร์ ผ้ เู ป็ นเจ้ าเมืองถูกจับประหารชีวิตโดยให้ ช้างเอางา
แทง (ดวงไช หลวงพะสี, 2001ก: 31) ผู้คนแตกกระจัดกระจายไปตามป่ า
บางส่วนถูกกวาดต้ อนลงไปยังกรุ งเทพมหานครและเมืองในที่ราบลุ่ม แม่นา้
เจ้ าพระยาและแม่น ้าสาขา
จากเมืองกมุทธาสัยถึงจังหวัดหนองบัวลาภู: สถานะเมืองหนองบัวลาภู
ในศูนย์ อานาจรั ฐสยามและประเทศไทย
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่ตงเมื
ั ้ องหนองบัวลาภูมีความเหมาะสม
ต่อการตังถิ
้ ่นฐาน ทาให้ ภายหลังสงครามสงบได้ มีผ้ คู นกลับมาตังถิ
้ ่นฐานอีก
ครัง้ จนกระทั่งราวปี พ.ศ.2406 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ า อยู่หัว
รัชกาลที่ 4 ได้ ตงบ้
ั ้ านหนองบัวลาภูขึน้ เป็ นเมืองกมุทธาสัย (สมเด็จเจ้ าฟ้า
กรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ และสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2505:
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254) (บางแห่งเขียนว่า “เมืองกมุทธาไสย” หรื อ “กุมุทาสัย”) ซึ่งชื่อ “เมือง
กมุ ท ธาสัย ” หรื อ “เมื อ งกุ มุ ท าสัย ” แปลว่ า เมื อ งที่ มี บัว สายดอกขาว
(ราชบัณ ฑิต ยสถาน, 2556: 10) ขึน้ กับเมื องหนองคายซึ่ง ศูนย์ ก ลางการ
ปกครองหัวเมืองลาวฝ่ ายเหนือที่ราชสานักกรุงเทพมหานครตังขึ
้ ้น โดยมีราช
ทินนามเจ้ าเมืองหรื อผู้ว่าราชการเมืองคนแรกว่า “พระวิชโยดมกมุทธเขต”
(คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, 2544: 59) ปกครอง
ตามรู ปแบบหัวเมื องลาวมี ท้า วเพี ย้ ต่างๆ (กองหอจดหมายเหตุแ ห่ง ชาติ,
2430: ร.5 มร.5 รล-มท/34 เลขที่ 14) หลัง จากมี ก ารปฏิ รู ป การปกครอง
ท้ องถิ่นเป็ นมณฑลเทศาภิบาลเมืองกมุทธาสัยก็อยู่ในมณฑลลาวพวน และ
มณฑลอุดรในเวลาต่อมา (สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2545: 68)
ต่อมาในปี พ.ศ.2449 สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยในขณะนัน้ ได้ มีการเปลี่ยนชื่อเมื องกมุทธาสัย ซึ่งใน
เวลานัน้ ถูกลดฐานะเป็ น อ าเภอให้ กลับมาเป็ นชื่ อเดิม คือ หนองบัว ล าภู
(คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ , 2544: 59) ดัง
ปรากฏในพระนิพนธ์ สาส์นสมเด็จ ซึ่งเป็ นจดหมายของสมเด็จกรมพระยา
ดารงราชานุภาพส่งโต้ ตอบถวายสมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์
ฉบับวันที่ 12 ธันวาคม 2478 ความว่า “...เมื ่อหม่อมฉันได้รับคาชี ้แจงที ่เมื อง
อุดรว่าหนองบัวลาภูนนั้ คื อ เมื องกมุทาสัย ซึ่ งยกขึ้นเป็ นเมื องเมื ่อในรัชกาลที ่
4 หม่อมฉันกลับลงมากรุงเทพฯ ได้มีท้องตราสัง่ ให้เปลีย่ นชื ่อเมื องกมุทาสัย
ซึ่ งลดลงเป็ นอาเภออยู่ในเวลานัน้ กลับเรี ยกชื ่อเดิ มว่า อาเภอหนองบัวลาภู
ดูเหมื อนจะยังใช้อยู่จนบัดนี ”้ (สมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ และ
สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2505: 238-239)
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เมืองหนองบัวลาภูถูกลดฐานะลงเป็ นเพียงอาเภอหนองบัวลาภู อยู่
ภายใต้ การบริ หารราชการของเมืองอุดรธานีและจังหวัดอุดรธานี โดยมีพระ
วิจารณ์กมุทธกิจ (เสือ เปรยะโพธิเดชะ) เป็ นนายอาเภอหนองบัวลาภูคนแรก
จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2536 จึงได้ มีการประกาศยกฐานะอาเภอหนองบัวลาภู
ขึ ้นเป็ นจังหวัดหนองบัวลาภู โดยมีนายประภา ยุวานนท์ เป็ นผู้ว่าราชการ
จัง หวัดคนแรก (คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ ,
2544: 59) ปั จจุบนั จังหวัดหนองบัวลาภูมีอ าณาเขตปกครองทังสิ
้ ้น 6 อาเภอ
ได้ แก่ อาเภอเมืองหนองบัวลาภู อาเภอนากลาง อาเภอศรี บญ
ุ เรื อง อาเภอ
โนนสัง อาเภอสุวรรณคูหา และอาเภอนาวัง
บทสรุป
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่ผ้ เู ขียนนาเสนอและ
อธิบายมาข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าชุมชนโบราณเมืองหนองบัวลาภูมีสภาพภูมิ
ประเทศที่ เ ป็ น บริ เ วณที่ ร าบลุ่ม ที่ มี ล าห้ ว ยเชี ยงไหลมาจากหุบเขาทางทิ ศ
ตะวันออก ประกอบกับมีหนองบัวซึง่ เป็ นหนองน ้าขนาดใหญ่สามารถกักเก็บ
น ้าไว้ อุปโภคบริ โภคได้ ตลอดทังปี
้ บริ เวณนี ้จึงเหมาะแก่การตังถิ
้ ่นฐานของ
มนุษย์ในสังคมเกษตรกรรม ดังปรากฏร่องรอยการเข้ ามาอยู่อาศัยของมนุษย์
ตังแต่
้ สมัยทวารวดี หรื อประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 -16 เป็ นอย่างน้ อย
ชุมชนโบราณเมืองหนองบัวลาภูจึงเป็ นชุมชนที่มีผ้ คู นอาศัยสืบเนื่อง
มาตลอด และมีหลักฐานระบุถึงความเป็ นชุมชนระดับเมืองในวัฒนธรรมการ
ปกครองแบบจารี ตมาตังแต่
้ พุทธศตวรรษที่ 19 โดยมีสถานะเป็ นเมืองหน้ า
ด่านของราชอาณาจักรล้ านช้ างที่ทาหน้ าที่ดแู ลด่านสามหมื่นตังแต่
้ รัชสมัย
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พระเจ้ าฟ้างุ้ม แม้ วา่ ชุมชนโบราณเมืองหนองบัวลาภูจะผ่านภาวะสงครามใน
เมืองมาอย่างน้ อย 2 ครัง้ แต่หลังจากสงครามสงบก็มีผ้ คู นกลับเข้ ามาตังถิ
้ ่น
ฐานตามเดิม
ภายหลัง การย้ า ยราชธานี จ ากเมื อ งหลวงพระบางลงมายัง เมื อ ง
เวียงจันทน์ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช ในต้ นพุทธศตวรรษที่
22 ได้ เ ป็ นปั จ จัยที่ ส่ง ผลให้ ท้องถิ่ นเมืองหนองบัวลาภูไ ด้ เจริ ญรุ่ งเรื องเป็ น
อย่างมาก ดังปรากฏร่องรอยโบราณสถานภายในเขตเมืองหนองบัวลาภูล้วน
ถูกสันนิษฐานว่ามีอายุการสร้ างในราวพุทธศตวรรษที่ 22-24 ทังสิ
้ ้น ก่อนที่จะ
ถูกทิ ้งร้ างครัง้ แรกในปี พ.ศ.2322 จากการทาสงครามระหว่างพระเจ้ าสิริบญ
ุ
สารกับกลุม่ เจ้ าพระวรปิ ตาซึง่ เป็ นผู้ปกครองเมืองหนองบัวลาภูหรื อในชื่อเมือง
นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้ วบัวบานในขณะนัน้ ที่ฝ่ายเจ้ าพระวรปิ ตาได้ ทิ ้งเมือง
หนีไปทางปากแม่นา้ มูล แม้ จะถูกทิง้ ร้ างแต่ก็คงไม่นานนัก เพราะปรากฏ
หลักฐานในปลายพุทธศตวรรษที่ 24 เมืองหนองบัวลาภูได้ กลับมามีบทบาท
อีกครัง้ และเป็ นเมืองหน้ าด่านส าคัญ อีกเมื องหนึ่งของราชส านักล้ า นช้ าง
เวียงจันทน์ในศึกเจ้ าอนุวงษ์ (พ.ศ. 2369-2370) และก็ถกู ทิ ้งร้ างอีกครัง้ หนึง่
ต่อมาหลังสงครามสงบก็คงมีผ้ คู นกลับเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานจานวนหนึ่ง
จนถึ ง กระทั่ง ถึ ง ประมาณปี พ.ศ.2406 พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หัว ได้ ตงบ้
ั ้ านหนองบัวลาภูขึน้ เป็ นเมื องกมุทธาสัย หลังจากมีการ
ปฏิ รูปการปกครองท้ องถิ่ นเป็ นมณฑลเทศาภิ บ าลเมื องกมุทธาสัยก็ อยู่ใน
มณฑลลาวพวน และมณฑลอุดรในเวลาต่อมา ต่อมาในปี พ.ศ.2449 ได้ ถกู
ลดฐานะเป็ นอาเภอหนองบัวล าภูอยู่ภ ายใต้ การบริ ห ารราชการของเมื อ ง
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อุด รธานี แ ละจัง หวัด อุด รธานี จนถึ ง วัน ที่ 1 ธัน วาคม 2536 จึง ได้ มี ก าร
ประกาศยกฐานะอาเภอหนองบัวลาภูขึ ้นเป็ นจังหวัดหนองบัวลาภู
ชุมชนโบราณเมืองหนองบัวลาภูจึงมีพฒ
ั นาการทางประวัติศาสตร์
ท้ องถิ่นที่ยาวนาน และผ่านสถานะภาพความเป็ นเมืองที่รุ่งเรื องและถูกทิง้
ร้ างมาก่อน ถูกการผลัดเปลี่ยนศูนย์กลางอานาจรัฐเข้ ามาปกครองเมืองทัง้
สองราชอาณาจักรด้ วยกัน การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศ าสตร์ ท้องถิ่น
ของชุ ม ชนโบราณเมื อ งหนองบั ว ล าภู จึ ง จ าเป็ นต้ องอาศั ย หลั ก ฐาน
ประวัติศาสตร์ ประกอบการกับตีความในบริ บทให้ ชัดเชน เพื่อทาให้ เกิ ด
ความเข้ าใจถึง พัฒ นาการของเมื องให้ ม ากที่ สุด อย่างไรก็ ดี บทความนี ้
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