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บทคัดย่อ 
 

 บทความนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินของชมุชนโบราณเมืองหนองบวัล าภู  ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ังหนองบวั  ในเขต
ต าบลล าภ ู อ าเภอเมืองหนองบวัล าภ ู จงัหวดัหนองบวัล าภู 
  จากการศึกษาพบว่า  ชุมชนโบราณเมืองหนองบัวล าภูมีร่องรอย
มนุษย์เข้ามาอยู่อาศยัตัง้แต่ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 14 -16 ในวัฒนธรรม
ทวารวดี สืบเน่ืองมาจนถึงวฒันธรรมขอม และมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก
ในช่วงท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของราชอาณาจักรล้านช้าง ตัง้แต่พุทธ
ศตวรรษท่ี 19 - 24  โดยมีสถานะเป็นเมืองหน้าด่าน  และเคยเป็นรัฐอิสระใน
ระหว่างปี พ.ศ.2302 - 2322  เมืองหนองบัวล าภูได้รับความเสียหายจาก
ภาวะสงครามจนถึงขัน้ทิง้เมืองอย่างน้อย 2 ครัง้  คือในปี พ.ศ.2302  และ 
พ.ศ.2370  แตด้่วยความท่ีมีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมจึงมีผู้คนกลับมาตัง้
ถ่ินฐานสืบเน่ืองโดยตลอด  ในปี พ.ศ.2406 ได้ถูกยกขึน้เป็นเมืองอีกครัง้
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ภายใต้การปกครองของราชอาณาจกัรสยาม  ในปี พ.ศ.2449 ถกูลดฐานะลง
เป็นอ าเภอขึน้กบัจงัหวดัอดุรธานี  จนถึงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2536 จงึได้มีการยก
ฐานะขึน้เป็นจงัหวดัหนองบวัล าภ ู  
ค าส าคัญ: เมืองหนองบวัล าภ ู ชมุชนโบราณ  พฒันาการทางประวตัศิาสตร์   
 
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 
 

ความน า 
 รอบๆ หนองบวั  หนองน า้ขนาดใหญ่ท่ีอยู่เชิงทิวเขาภูพานค า ในเขต
ต าบลล าภ ู อ าเภอเมือง  จงัหวดัหนองบวัล าภ ู มีการพบร่องรอยโบราณสถาน
อยู่บริเวณใกล้เคียงหนองบัวหลายแห่ง  ซึ่งน่าจะเป็นศาสนสถานประจ า
ชุมชนในบริเวณท่ีเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโบราณเมืองหนองบวัล าภู  เมือง
โบราณท่ีมีความส าคญัและถือเป็นสว่นหนึง่ของอาณาจกัรกรุงศรีสตันาคนหุต
(ล้านช้าง) ชว่งประมาณพทุธศตวรรษท่ี 19 จนถึงปี พ.ศ.2371   
  เร่ืองราวของชมุชนโบราณเมืองหนองบวัล าภูปรากฏข้อมลูในเอกสาร
ประวตัิศาสตร์ชัน้ต้นหลายชิน้  ทัง้ในเอกสารพงศาวดารของล้านช้างและใน
พระราชพงศาวดารของสยาม  ปรากฏร่องรอยต าแหน่งท่ีตัง้ท่ีบ่งชีถ้ึงความ
เป็นชมุชนโบราณขนาดใหญ่  มีซากโบราณสถานหลายแหง่ท่ีสะท้อนถึงความ
รุ่งเรืองของชมุชนในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 22-24  แตท่วา่ข้อมลูในเชิงพฒันาการ
ทางประวตัิศาสตร์ของเมืองหนองบวัล าภูนัน้  กลบัไม่ได้รับการศึกษาสืบค้น
และมีการน าเสนออย่างเ ป็นระบบเท่าท่ีควรจะเป็น  ส่วนใหญ่มักจะมี
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นกัวิชาการกล่าวถึงในลกัษณะผิวเผินมากกว่าการเจาะลึกในเชิงพฒันาการ  
หากจะมีอยู่บ้างก็เป็นการน าเสนอจากข้อมูลมุขปาฐะ  ต านานพืน้บ้านและ
เอกสารชัน้รอง  จึงท าให้ข้อมูลท่ีถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางในปัจจุบันมี
ความคลาดเคล่ือนในหลายๆ กรณี 
  บทความนี ้  ผู้ เขียนจึงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะน าเสนอข้อมูลเบือ้งต้น
เก่ียวกบัเมืองหนองบวัล าภ ู เพ่ือแสดงให้เห็นถึงพฒันาการทางประวตัิศาสตร์
ท้องถ่ิน  และบริบททางการเมือง  เศรษฐกิจ  สงัคมและวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้อง  
รวมทัง้สภาพบริบทใกล้เคียงอ่ืนๆ ตัง้แต่ในช่วงแรกท่ีก่อตัง้ชุมชนขึน้ท่ีริมฝ่ัง
หนองบวัเม่ือประมาณพุทธศตวรรษท่ี 16 -18  การเป็นชุมชนเมืองในสังคม
แบบรัฐจารีตในวฒันธรรมล้านช้างและสยาม  จนถึงการปรับเปล่ียนสถานะ
มาเป็นศูนย์กลางของจังหวัดหนองบัวล าภูในปี พ.ศ.2536  โดยมีมุมมอง
การศึกษาจากพัฒนาการภายในเมืองเป็นหลัก  เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับ
การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถ่ินเมืองหนองบัวล าภูอย่าง
ละเอียดลุ่มลึก  และเพ่ือสร้างความเข้าใจในบริบททางประวัติศาสตร์ของ
เมืองหนองบวัล าภูตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้เกิดขึน้แก่วงวิชาการ        
ชาวหนองบวัล าภ ูและผู้สนใจทัว่ไป 
 

ชุมชนโบราณเมืองหนองบัวล าภู : ข้อมูลเชิงกายภาพ 
  ชุมชนโบราณเมืองหนองบวัล าภูเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่  ไม่
ปรากฏลกัษณะผงัเมืองท่ีชดัเจน  เน่ืองจากไมมี่การขดุคนู า้และคนัดินท าแนว
เขตตวัเมือง  เอกสารประวตัิศาสตร์ในชว่งปี พ.ศ.2369-2371 ระบวุา่มีการน า
เสาไม้มาตัง้ร้อยเอ็นเป็นแนวก าแพง (หม่อมเจ้าทบัในกรมหลวงเสนีบริรักษ์, 
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2473:77) ยาว 30 เส้น  กว้าง 16 เส้น (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 
77)  เพ่ือรับศกึท่ียกกองทพัมาจากกรุงเทพมหานคร   
  ปัจจบุนับริเวณศนูย์กลางของเมืองตัง้อยู่ในเขตชมุชนบ้านกลางทาง
ทิศเหนือของหนองบวัหรือหนองซ าช้าง (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสาร
และจดหมายเหตุฯ, 2544: 41)  หนองน า้ใหญ่ซึ่งเป็นท่ีรวมน า้จากล าห้วย
เชียงท่ีไหลมาจากแนวทิวเขาภูพานค าท่ีอยู่ทางทิศตะวนัออก  และมีชุมชน
โบราณระดบัหมู่บ้านกระจายอยู่รอบหนองบวั และบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นท่ี
ราบลุ่มล าห้วยพะเนียง  โดยในปัจจุบนัพืน้ท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขตต าบลล าภู  
อ าเภอเมือง  จงัหวดัหนองบวัล าภ ู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    “หนองบวั”  แหลง่น า้ขนาดใหญ่เชิงเขาภพูานค า ซึง่เป็นปัจจยัทางกายภาพที่ส าคญั 

    อนัสง่ผลตอ่พฒันาการของชมุชนโบราณเมืองหนองบวัล าภ ู
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   พืน้ท่ีตัง้เมืองหนองบัวล าภูเป็นท่ีราบลุ่มริมหนองบัว  มีล าห้วย
พะเนียงและล าห้วยเชียงไหลผ่าน  เป็นพืน้ท่ีคล้ายแอ่งกระทะ  ลาดเอียงจาก
ทิศตะวนัออกของเมืองซึ่งเป็นแนวทิวเขาภพูานค าไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้  
ซึ่งเป็นท่ีราบคอ่นข้างกว้างใหญ่ต่อเน่ืองไปทางทิศใต้ของตวัเมือง  ท าให้เป็น
บริเวณท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและตัง้ถ่ินฐาน  ดงันัน้ 
เมืองหนองบวัล าภจูงึมีผู้คนเข้ามาตัง้ถ่ินฐานอยา่งตอ่เน่ือง แม้วา่ในเหตกุารณ์
ทางประวตัิศาสตร์เมืองนีจ้ะถูกทิง้ร้างด้วยภาวะสงครามถึงสองครัง้สองครา
ด้วยกนั 

  นอกจากนี ้  หนองบัวยังเป็นแหล่งน า้ท่ีมีสัตว์ต่างๆ ได้อาศัยด้วย  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือ “ช้าง” จนท าให้หนองบวัมีช่ือเรียกอีกช่ือหนึง่ว่า “หนอง
ซ าช้าง”  เม่ือพิจารณาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างต านานเมือง
จ าปาศกัดิฉ์บบัพระยามหาอ ามาตยาธิบดี  ได้กลา่วถึงเจ้าปางค าวา่   

ในศักราชได้ 1003 ปีมะเส็ง ตรีศก (พ.ศ.2184) เจ้าปางค าบ้าน
หนองบวัล าภู  เดินช้างพลายพงั หมอควาญพร้อมกบัทา้วเพีย้ไพร่พล
ยกลงมาเที่ยวโพนแซก คล้องช้างตามอรัญราวป่าประเทศ  ก็ถึงเขต
แดนนครกาลจ าปากนาคบุรีศรีก็หยุดพกัอาศัยในนครได้หลายวัน  
เจ้าปางค าเห็นนางเภามีสิริรูปอนังาม เจ้าปางค าพูดจาลอบรักร่วม
สงัวาสดว้ยนางเภาจนมีครรภ์  แลว้เจ้าปางค าพร้อมด้วยท้าวเพี้ยไพร่
พลช้างต่อหมอควาญยกกลบัไปบา้นหนองบวัล าภู 
(พระยามหาอ ามาตยาธิบดี, 2512: 160-161) 
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  หลักฐานประวัติศาสตร์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า  บริเวณเมือง
หนองบวัล าภูเคยเป็นท่ีอยู่ของโขลงช้างป่าขนาดใหญ่มาก่อน  หรือเหมาะแก่
การเลีย้งช้าง  จนท าให้เจ้าปางค าซึ่งอาจมีต าแหน่งนายกองช้างหรือเจ้ากรม
ช้างของราชส านกัเวียงจนัทน์ได้น าช้างออกไปเลีย้งและแอบฝึกช้างอยู่ท่ีเมือง
นีก็้เป็นได้ (สิลา  วีระวงส์, 2539: 161)  ขณะเดียวกนัผู้ เขียนเคยได้ยินค าบอก
เลา่ในท้องถ่ินว่าเคยมีการขดุพบงาช้างวางเรียงกนัอยู่จ านวนมากบริเวณทาง
ทิศใต้ของหนองบวัใกล้กบัตลาดแลงแม่ส าเนียงในปัจจบุนัด้วย  สภาพงาช้าง
ท่ีพบบางก่ิงสมบรูณ์แตส่ว่นใหญ่อยูใ่นสภาพผพุงั   
 

ร่องรอยการเข้ามาของผู้คนริมฝ่ังหนองบัวก่อนการเกิดเมือง
หนองบัวล าภู 
  สภาพภูมิประเทศท่ีแวดล้อมชุมชนโบราณเมืองหนองบวัล าภู  ซึ่งมี
แนวทิวเขาภูพานค าทอดตวัยาวจากท่ีราบลุ่มแม่น า้พองทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้  ไปทางทิศตะวนัออกและโค้งยาวไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของเมืองหนองบวัล าภู  พืน้ท่ีทางทิศใต้มีภูเก้าเป็นแนวทิวเขาท่ี
ทอดตวัยาวไปเช่ือมกบัท่ีราบลุ่มแมน่ า้พอง  และพืน้ท่ีทางทิศใต้สว่นใหญ่เป็น
ท่ีดอนสลบัท่ีราบลุม่ล าห้วยสาขาของล าห้วยพะเนียงและแมน่ า้พอง 
 บริเวณท่ีราบลุ่มท่ีคัน่กลางระหว่างภูพานค ากับภูเก้าทางทิศใต้ของ
เมืองหนองบัวล าภู  ได้มีการส ารวจพบร่องรอยการตัง้ถ่ินฐานของมนุษย์
สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ในเขตบ้านกุดคอเมย  ต าบลกดุดู ่ และบ้านกดุกวาง
สร้อย  ต าบลบ้านถ่ิน  อ าเภอโนนสงั  จงัหวดัหนองบวัล าภ ู ซึง่พบโครงกระดกู
มนุษย์  ภาชนะดินเผาทัง้แบบผิวเรียบและตกแต่งผิวด้วยการเขียนสีและ
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ลวดลายต่างๆ เคร่ืองดินเผา เคร่ืองมือเหล็กและเคร่ืองประดับส าริด อายุ
ประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว  ถือว่าเป็นการพบร่องรอยการอยู่อาศยัของมนุษย์
ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในบริเวณใกล้เคียงกับเมืองหนองบวัล าภู (คณะกรรมการฝ่าย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตฯุ, 2544: 38) 
 ในขณะเดียวกันก็มีการส ารวจพบภาพเขียนสีบนผนงัถ า้ท่ีเก่ียวข้อง
กับพิธีกรรมของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตามเพิงผาและถ า้บนภูเก้า  
เช่น  ถ า้เสือตก  ถ า้จนัได  ถ า้พลานไฮ  ต าบลโคกม่วง  ถ า้มิม้และถ า้อาจารย์
สิม  ต าบลนิคมพฒันา  อ าเภอโนนสงั  เป็นต้น  ส่วนใหญ่เป็นภาพลายเส้น
ทรงเรขาคณิตแบบตา่งๆ  ภาพฝ่ามือ  ภาพคน  และภาพสตัว์  เช่น  ปลาและ
หมี  เป็นต้น  นอกจากนี ้  ยังพบภาพสลักบนผนังถ า้เป็นภาพลายเส้นทรง
เรขาคณิตแบบต่างๆ  ภาพปลา และอาวุธต่างๆ รวมอยู่ด้วย (กรมศิลปากร, 
2531: 73-75) 
 เม่ือเข้าสูส่มยัประวตัิศาสตร์ยคุแรก  ไมมี่การพบเอกสารหรือบนัทึกท่ี
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกับการตัง้ถ่ินฐานของมนุษย์ในพืน้ท่ีริมหนองบวั  
แตมี่การพบร่องรอยศาสนสถานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา
สมยัทวารวดีในบริเวณทางทิศเหนือของหนองบวั  ซึ่งปัจจบุนัคือท่ีตัง้ของวัด
ศรีคูณเมือง  บ้านเหนือ  ต าบลล าภู  อ าเภอเมืองหนองบวัล าภู โดยได้พบ
เสมาหินหลายหลักสลักรูปสถูปตรงแกนกลางแผ่นหิน และมีจ านวนหนึ่งท่ี
เป็นแผ่นหินธรรมดาไม่มีการสลกัลวดลายใดๆ  ปักอยู่รอบซากอโุบสถขนาด
เล็ก เป็นศลิปะแบบล้านช้าง  
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ชิน้สว่นเสมาหินทรายทีม่ีรูปสถปูสลกัตรงแกนกลาง พบท่ีวดัศรีคณูเมือง  สนันิษฐานวา่มี
อายปุระมาณพทุธศตวรรษที่  15 - 16   ซึง่เป็นหลกัฐานทางโบราณคดีที่เก่ียวกบัการเข้า
มาตัง้ถ่ินฐานของมนษุย์ในพืน้ท่ีชมุชนโบราณเมืองหนองบวัล าภทูี่เก่าแก่ที่สดุ 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
ซากอโุบสถเก่าศิลปะล้านช้าง(พทุธศตวรรษที่ 22 - 24) ภายในวดัศรีคณูเมือง  มีการใช้
ก้อนศิลาแลงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่คล้ายวสัดกุารสร้างปราสาทในวฒันธรรมขอมในการ
ก่อสร้าง  สะท้อนให้เห็นวา่ชุมชนโบราณหนองบวัล าภเูคยรับวฒันธรรมขอมก่อนท่ีจะรับ
วฒันธรรมล้านช้าง   
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เสมาหินเหล่านีมี้ลักษณะคล้ายกับเสมาหินท่ีพบอยู่ในเขตอ าเภอ
บ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  อ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  และอ าเภอชุมแพ  
จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมีชุมชนโบราณสมัยทวารวดีและแหล่งเสมาหินขนาด
ใหญ่ท่ีพบในบริเวณใกล้เคียงกับท่ีตัง้เมืองหนองบัวล าภู  นักวิชาการ
สันนิษฐานว่ามีอายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี 15 - 16 (ศรีศกัร  วัลลิโภดม, 
2546: 367- 414)  และจากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีปรากฏสันนิษฐานว่า  
บริเวณวดัศรีคณูเมืองเป็นร่องรอยการตัง้ถ่ินฐานของมนษุย์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุเท่าท่ี
มีการพบขณะนีใ้นพืน้ท่ีเมืองหนองบวัล าภู 
 นบัตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 16  เป็นต้นไป  อารยธรรมขอมทัง้ในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  เทคโนโลยีและการเมืองได้แผ่ไปทั่วทัง้พืน้ท่ีภาคอีสานใน
ปัจจุบนั  จนเกิดพฒันาการของบ้านเมืองใหม่ๆ ขึน้หลายแห่ง   โดยเฉพาะ
เมืองพิมาย  ในเขตจงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีฐานะเป็นศนูย์กลางทางการเมือง
และวฒันธรรมในเขตอีสานใต้  และเมืองหนองหาน  ในเขตจงัหวดัสกลนครท่ี
เป็นศนูย์กลางความส าคญัของอีสานเหนือ  ประเพณีการปักเสมาหินก็คอ่ยๆ 
เส่ือมไปเพราะมีการก่อสร้างศาสนสถานท่ีเป็นปราสาทหรือสิ่ง ท่ี เ ป็น
สถาปัตยกรรมขึน้มาแทน (ศรีศกัร  วลัลิโภดม, 2546: 413)   
 ในท านองเดียวกัน  ภายในบริเวณท่ีตัง้เมืองหนองบวัล าภูก็ปรากฏ
ร่องรอยหลกัฐาน  คือ  ก้อนศลิาแลงรูปทรงส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่  จากลกัษณะ
แล้วน่าจะเป็นวสัดสุ าคญัในการสร้างปราสาทหรืออาคารในวฒันธรรมขอม
อยู่ในบริเวณวัดศรีคูณเมือง  ซึ่งถูกน ามาใช้สร้างเป็นส่วนฐานและผนังของ
อาคารท่ีอยู่ในวงล้อมของกลุ่มเสมาหินสมัยทวารวดี  ถึงแม้ว่าอาคารท่ีถูก
ก่อสร้างด้วยก้อนศิลาแลงนีจ้ะถูกใช้งานเป็นอุโบสถในทางพระพุทธศาสนา
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ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 22 - 24  แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงว่า  ก่อนหน้านี ้
ก้อนศิลาแลงดังกล่าวน่าจะถูกน ามาสร้างในช่วงท่ีอารยธรรมขอมขยาย
อ านาจเข้ามา (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตฯุ, 2544: 
40)  อาจสร้างเป็นเทวสถานหรือพทุธสถานซึง่ก็ไม่ปรากฏหลกัฐานแนช่ดั  แต่
ภายหลังน่าจะถูกดัดแปลงให้เป็นอาคารอุโบสถทางพระพุทธศาสนาดงัท่ี
ปรากฏการใช้งานเร่ือยมา  ก่อนท่ีจะเลิกใช้หลงัมีการสร้างอุโบสถของวดัศรี
คณูเมืองหลงัใหม ่
 ดงันัน้  จากหลกัฐานดงักล่าวจึงสะท้อนให้เห็นว่า  ในช่วงประมาณ
พุทธศตวรรษท่ี 16 เป็นต้นมา  บริเวณท่ีตัง้เมืองหนองบวัล าภูได้มีมนุษย์มา
ตัง้ถ่ินฐานเป็นชมุชนแล้ว  และได้รับเอาวฒันธรรมขอมซึง่ขยายอ านาจเข้ามา
แทนท่ีวัฒนธรรมทวารวดี  ก่อนท่ีจะมีพัฒนาการของชุมชนใหญ่ขึน้และ
ปรากฏหลกัฐานความเป็นเมืองขึน้อย่างชดัเจนในหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์
ในราวพุทธศตวรรษท่ี 19  แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวเราไม่พบหลักฐานทาง
ประวตัิศาสตร์ท่ีแสดงให้เห็นถึงเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ภายในชุมชนโบราณแห่งนี ้ 
จึงยากท่ีจะสนันิษฐานว่ากลุ่มคนท่ีเข้ามาตัง้ถ่ินฐานและสร้างบ้านแปงเมือง 
ขึน้ในบริเวณริมฝ่ังหนองบวันีเ้ป็นคนกลุ่มใด  และมีรูปแบบวิถีชีวิตทางสงัคม
เป็นเชน่ใด 
 
เมืองชายแดน: สถานะเมืองหนองบัวล าภูในยุคแรกเร่ิมรัฐล้านช้าง  
  เมืองหนองบวัล าภูถือเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจกัรกรุงศรีสตันา 
คนหุต(ล้านช้าง)อย่างชัดเจน  มาจนถึงปี พ.ศ. 2371 ท่ีราชส านักล้านช้าง
เวียงจนัทน์ล่มสลาย  ก่อนท่ีจะอยู่ภายใต้การปกครองของราชส านกัสยามท่ี
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กรุงเทพมหานคร  เน่ืองจากปรากฏในนิทานขุนบรมราชาซึ่งเป็นหลักฐาน
ประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญของล้านช้างท่ีกล่าวย้อนไปถึงสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ ม 
(ครองราชย์ พ.ศ.1896-1936) ซึง่กลา่วถึงเมืองหนองบวัล าภ ู ทัง้ยงัระบวุา่เจ้า
เมืองหนองบวัล าภูเป็น “ขนุใหญ่ขอบเมือง” ท่ีดแูลดา่นสามหม่ืนร่วมกบัเมือง
แก่นท้าวและเมืองทรายขาว  หลงัจากท่ีพระเจ้าฟ้างุ้มได้ท าสงครามรวบรวม
บ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นรวมเป็นรัฐล้านช้าง  หรือราชอาณาจกัรกรุงศรีสตันา 
คนหตุ  ดงัปรากฏข้อความในพงศาวดารความว่า “...ขุนใหญ่ขอบเมืองแก่น
ท้าว เจ้าเมืองหนองบวั เจ้าเมืองซายขาว เอาด่านสามหมื่น ขุนทัง้มวลฝงูนี้
พระยาฟา้ใหร้ักษาขอบเมืองลานช้างแล” (กรมศิลปากร, 2545: 156) 

จากหลกัฐานข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเมืองหนองบวัล าภูมีพฒันาการ
ความเป็นชุมชนระดับเมืองแล้ว  อย่างน้อยก็เป็นเมืองท่ีดูแลชายแดน
เน่ืองจากอยู่ใกล้กับด่านสามหม่ืนหรือมีสถานะเป็นเมืองด่าน (ดวงไช หลวง
พะสี, 2001 ข: 31) มาตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 19 เป็นอย่างน้อย  ส าหรับด่าน
สามหม่ืนท่ีปรากฏในพงศาวดารนัน้  คณุสรุศกัดิ ์ ศรีส าอาง  อดีตผู้อ านวยการ
ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  กรมศิลปากร  ได้สันนิษฐานว่าคือบริเวณ
หนองสามหม่ืน หรือท่ีตัง้ของพระธาตหุนองสามหม่ืน  ในเขตอ าเภอภูเขียว  
จังหวัดชัยภูมิในปัจจุบัน (สุรศักดิ์  ศรีส าอาง, 2545: 46-47) แต่ผู้ เขียน
สนันิษฐานว่าด่านสามหม่ืนน่าจะอยู่บริเวณช่องเขาภูสามหม่ืน  บนเส้นทาง
โบราณระหว่างเมืองนครไทยกับเมืองทรายขาว และเมืองด่านซ้ายมากกว่า  
เพราะมีหลกัฐานปรากฏทัง้สภาพภูมิศาสตร์ และเอกสารโบราณท่ีกล่าวถึง
ความเป็นเขตแดนกนัระหว่างราชอาณาจกัรสยามกบัราชอาณาจกัรล้านช้าง  
และบริเวณภูสามหม่ืนยงัอยู่ในต าแหน่งกึ่งกลางใกล้กับเมืองแก่นท้าว  เมือง
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หนองบวัและเมืองซายขาวมากกว่าท่ีหนองสามหม่ืน (ธีระวัฒน์  แสนค า, 
2558: 56-57)   
  นอกจากหลกัฐานดงักล่าวยงัแสดงให้เห็นว่า  เมืองหนองบวัล าภูเป็น
ส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรกรุงศรีสัตนาคนหุต (ล้านช้าง) ตัง้แต่เ ร่ิมมี
พัฒนาการความเป็นรัฐแบบจารีตในรัชกาลพระเจ้าฟ้างุ้ มแล้ ว  แต่คงมี
โครงสร้างความสมัพนัธ์เป็นไปอย่างหลวมๆ เทา่นัน้  เพราะราชส านกัต้องการ
เพียงการส่งเคร่ืองบรรณาการตรงตามก าหนด  เจ้าเมืองต้องมาเข้าเฝา้อย่าง
สม ่าเสมอ  ต้องเตรียมพร้อมท่ีจะสง่คนและอาวธุมาให้เม่ือถกูเรียก  โดยท่ีเจ้า
เมืองก็เป็นอิสระในการปกครองตนเอง (มาร์ตนิ สจ๊วต-ฟอกซ์, 2553: 12-13)  
  
เมืองหนองบัวล าภูหลังการย้ายราชธานีในสมัยสมเดจ็พระเจ้าไชย
เชษฐาธิราช 
 ต่อมาเมืองหนองบวัล าภูคงมีบทบาทในการควบคุมด่านสามหม่ืน
และช่องข้าวสารอนัเป็นดา่นบนเส้นทางคมนาคมโบราณท่ีเช่ือมระหว่างเมือง
เวียงจนัทน์กบักรุงศรีอยธุยาทางเมืองนครราชสีมาได้  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจาก
รัชสมยัสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเร่ือยมา  และมีความเป็นไปได้อย่าง
มากท่ีภายหลังการย้ายเมืองราชธานีจากเมืองหลวงพระบางลงมายังเมือง
เวียงจนัทน์ของสมเดจ็พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชในปี พ.ศ.2103  จะมีสว่นท าให้
เมืองหนองบวัล าภูมีบทบาทและความรุ่งเรืองทางด้านตา่งๆ ในพทุธศตวรรษ
ท่ี 21-24  ซึ่งเป็นหนึ่งใน “เขตสะสม” ของราชอาณาจกัรล้านช้างเวียงจันทน์ 
(ศรีศกัร  วลัลิโภดม, 2546: 223-238)  ดงัปรากฏหลกัฐานทางด้านโบราณคดี
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และความทรงจ าของท้องถ่ินเก่ียวข้องกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราช 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

     ซากวิหารหลวงเกา่ศิลปะล้านช้าง (พทุธศตวรรษที่ 22-24) ภายในวดัศรีคณูเมือง   

     ซึง่เป็นโบราณสถานท่ีมีขนาดใหญ่    และส าคญัที่สดุภายในบริเวณชมุชนโบราณ 

     เมืองหนองบวัล าภ ู

 

  กล่าวคือ ในบริเวณเมืองหนองบวัล าภูมีโบราณสถานส าคญัคือ  วดั
ศรีคณูเมืองอยู่ภายในเมือง  มีพระพทุธรูปปนูปัน้สภาพช ารุดประดิษฐานอยู่
ภายในอบูมงุ (อโุมงค์หรือซุ้มพระเจ้า)ในวิหาร  ชาวบ้านเรียกช่ือพระพุทธรูป
องค์นีว้่า “พระไชยเชษฐา” เพราะเช่ือว่าพระพทุธรูปองค์นีส้มเด็จพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชทรงสร้างไว้รุ่นราวคราวเดียวกนักับหลวงพ่อพระไชยเชษฐาท่ีวัด
ถ า้สุวรรณคูหา  (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, 
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2544: 77)  ซึ่งมีจารึกระบุว่าสร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2125 (กรมศิลปากร, 2529: 
239 - 242) และเม่ือพิจารณาจากหลกัฐานทางโบราณคดีส าคญัท่ีหลงเหลือ
อยู่คือ อูบมุงประดิษฐานพระพุทธรูปในวิหารวดัศรีคณูเมืองซึ่งเป็นลกัษณะ
สถาปัตยกรรมล้านช้างนัน้  นักโบราณคดีสันนิษฐานว่ามีอายุราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 23-24 (สุรศกัดิ์  ศรีส าอาง, 2545: 233) ซึ่งใกล้เคียงกับเร่ืองเล่า
หรือความทรงจ าของท้องถ่ินด้วย   
  ทัง้นี ้ เน่ืองจากวา่สมเดจ็พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงบรูณปฏิสงัขรณ์ 
ศาสนสถานหลายแห่งท่ีเคยมีมาแต่เดิม  ทัง้ในเวียงจันทน์และในดินแดน
อีสาน  เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในราชอาณาจักรล้านช้างสมัยของ
พระองค์ (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2549: 399-400) และทรงเป็นวีรกษัตริย์ท่ีกล้า
หาญและทรงเป็นองค์อปุถมัภ์พระพทุธศาสนาของราชอาณาจกัรล้านช้างจึง
ท าให้พระนามของพระองค์ปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวใน
ฐานะพระมหากษัตริย์พระองค์ส าคญัของลาว (ดารารัตน์  เมตตาริกานนท์, 
2555: 122-123) และในลกัษณะเดียวกนัยงัปรากฏในความทรงจ าของผู้คนท่ี
สืบเน่ืองในวฒันธรรมล้านช้างด้วย 
  ในช่วงเวลาดังกล่าว (พุทธศตวรรษท่ี 22-23) พบว่า มีร่องรอย
โบราณสถานภายในบริเวณเมืองหนองบวัล าภท่ีูถกูสร้างขึน้นอกเหนือไปจาก
โบราณสถานวดัศรีคณูเมือง  เช่น   โบราณสถานวดัมหาชยั  อยู่ริมหนองบวั
ทางทิศตะวนัตก  ชาวบ้านมกัจะเรียก ช่ือวดัสัน้ๆ วา่ “วดัธาต”ุ (คณะกรรมการ
ฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตฯุ, 2544: 264-265)  ภายในบริเวณมี
เนินดินท่ีปกคลุมก้อนอิฐขนาดใหญ่  ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นฐานพระเจดีย์ท่ี
พงัทลาย  เน่ืองจากวา่ยงัมีผู้ ท่ีเคยเห็นพระเจดีย์ก่ออิฐในสภาพช ารุดก่อนท่ีจะ
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พังทลายอยู่   พระเจดีย์นี เ้ดิมทีคงเป็นพระเจดีย์ส าคัญประจ า เ มือง
หนองบวัล าภู  โบราณสถานวัดโพธ์ิศรีหรือวัดหายโศก  อยู่ในเขตบ้านล าภู
หา่งจากหนองบวัมาทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร  ภายในวดั
เคยปรากฏร่องรอย ศาสนสถานก่อด้วยอิฐ  แตปั่จจบุนัถกูอโุบสถสร้างทบัไป
แล้ว  ในอุโบสถของวดันีเ้ป็นท่ีประดิษฐานหลวงพ่อพระราชศรีสุมงัค์ (หลวง
พอ่ศรีวิชยัหรือพระเจ้าใหญ่)  ซึง่เป็นพระพทุธรูปปนูปัน้ปางมารวิชยั  ขดัสมาธิ
ราบ  หน้าตกักว้าง 1.80 เมตร  สงู 1.90 เมตร (ทศพล  จงัพานิชย์กลุ, 2547: 
217) เป็นต้น  
 

  
 
 
 
 
 
 

   
สภาพเนินดินซึง่เป็นซากฐานพระเจดย์ีศิลปะแบบล้านช้าง (พทุธศตวรรษที่ 22-24)  ที่วดั

มหาชยั ซึง่สะท้อนให้เห็นสภาพความร่วงโรยหกัพงัของศาสนสถานในชมุชนโบราณเมอืง

หนองบวัล าภ ู ที่เกิดขึน้หลงัต้องเผชิญกบัภาวะสงครามจนต้องทิง้ร้างอยา่งน้อย  2  ครัง้ 
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ขณะเดียวกันยังพบว่า  ในช่วงเวลาดงักล่าวได้มีชุมชนระดบัเมือง
ขนาดเล็กและหมู่บ้านกระจายอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มล าห้วยใกล้เคียงเมือง
หนองบวัล าภู  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทิศใต้และทิศตะวนัตกของเมือง  ซึ่งไม่
นับรวมชุมชนโบราณท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงวัดถ า้สุวรรณคูหาซึ่งมีชุมชน
โบราณกระจายอยู่เป็นจ านวนมาก  เช่น ชุมชนโบราณเมืองพิน (ธีระวฒัน์  
แสนค า, 2552 ก: 36-38), ชมุชนโบราณท่าสิม (ธีระวฒัน์  แสนค า, 2554 ข: 
55-59), ชุมชนโบราณในลุ่มน า้มอตอนต้น (ธีระวฒัน์ แสนค า, 2552 ข: 36-
38), และชมุชนโบราณบริเวณวดัธาตหุาญเทาว์ (คณะกรรมการฝ่ายประมวล
เอกสารและจดหมายเหตฯุ, 2544: 79)  เป็นต้น 
   นอกจากนี ้ ในปี พ.ศ.2117  เมืองหนองบวัล าภูน่าจะถูกรุกรานจาก
กองทพักรุงศรีอยธุยาด้วย  เน่ืองจากพระเจ้าบเุรงนองแห่งราชอาณาจกัรกรุง
หงสาวดีได้พยายามท าสงครามขยายอ านาจเข้ามายงัราชอาณาจกัรล้านช้าง  
ซึ่งในขณะนัน้มีสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเป็นพระมหากษัตริย์  และมี
ท่ีตัง้ราชธานีอยู่ท่ีกรุงเวียงจนัทน์  พระเจ้าบเุรงนองได้มีพระบญัชาให้สมเด็จ
พระมหาธรรมราชาธิราชแหง่ราชอาณาจกัรกรุงศรีอยธุยา  ซึง่เป็นประเทศราช
ของกรุงหงสาวดียกกองทพัขึน้มาสมทบกับกองทพักรุงหงสาวดีด้วย  ในครัง้
นัน้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่ีเป็นพระมหาอปุราชครองเมืองพิษณุโลกได้
โดยเสด็จพระราชบิดาด้วย  ระหว่างทางเม่ือไปถึงท่ีต าบลหนองบวั  สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชก็ทรงพระประชวรไข้ทรพิษ  พระเจ้าบเุรงนองจึงอนญุาต
ให้ยกทัพกลับกรุงศรีอยุธยา  (พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  ฉบบัพัน
จันทนุมาศ (เจิม), 2542: 275)  สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรง
สนันิษฐานว่า  ช่ือต าบลหนองบวัท่ีปรากฏในพระราชพงศาวดารน่าจะเป็น
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บริเวณเดียวกบัท่ีตัง้บ้านหนองบวัล าภ ู (สมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดั
ตวิงศ์ และสมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, 2505: 238-239) 
  แม้หลกัฐานประวัติศาสตร์ท่ีกล่าวถึงการยกมาตัง้ท่ีต าบลหนองบวั
ของกองทพักรุงศรีอยธุยาจะไม่ได้กล่าวถึงการตอ่ต้านหรือการท าสงครามกบั
เมืองหนองบวัล าภูโดยตรง  แตก่องทพักรุงศรีอยธุยาท่ียกมานัน้มีสถานะเป็น
ข้าศึกของราชอาณาจกัรล้านช้าง  ซึ่งก็คือข้าศึกของเมืองหนองบวัล าภูด้วย  
ผู้ เขียนเช่ือว่าก่อนท่ีกองทพักรุงศรีอยุธยาจะตัง้ทพัได้นัน้  จะต้องมีการสู้ รบ
ระหว่างกองทัพกรุงศรีอยุธยากับกองทัพเมืองหนองบัวล าภูเป็นเบือ้งต้น  
หรือไม่ก็อาจจะเกิดการเจรจาความเมืองระหว่างกันเกิดขึน้อย่างแน่นอน  
ไม่เช่นนัน้กองทพักรุงศรีอยุธยาคงไม่อาจยกเข้ามาตัง้ทพัในพืน้ท่ีกลางเมือง
ได้ 
 
นครเข่ือนขันธ์กาบแก้วบัวบาน: สถานะเมืองหนองบัวล าภูในช่วงปี 
พ.ศ. 2302 – 2322  
 ด้วยความท่ีเมืองหนองบวัล าภูมีทิวเขาภูพานค าทอดยาวขวางกัน้
ระหวา่งเมืองหนองบวัล าภกูบัเมืองเวียงจนัทน์  โดยมีชอ่งข้าวสารเป็นช่องเขา
บนเส้นทางคมนาคมไปมาระหว่างกันท่ีส าคัญมาโดยตลอด ปัจจุบันช่อง
ข้าวสารอยูใ่นเขตรอยตอ่ระหว่างอ าเภอสวุรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัล าภ ู กบั
อ าเภอบ้านผือ  จงัหวดัอดุรธานี (ธีระวฒัน์  แสนค า, 2554 ก: 41-45)  การท่ีมี
ทิวเขากัน้ระหว่างเมืองหนองบัวล าภูกับศูนย์อ านาจรัฐน่าจะท าให้เมือง
หนองบวัล าภูมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเองระดบัหนึ่ง   และมีความ
เหมาะสมส าหรับการสร้างอ านาจซ่องสุมไพร่พล  ดงัท่ีปรากฏหลักฐานว่า  
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เจ้าพระวรปิตาเป็นขุนนางชัน้ผู้ ใหญ่ของราชส านักเวียงจันทน์เลือกเมือง
หนองบวัล าภูเป็นท่ีซ่องสุมไพร่พล  เพ่ือแยกการปกครองออกจากราชส านกั
เวียงจนัทน์ในรัชกาลพระเจ้าสิริบญุสาร 
  ในปี  พ.ศ.2302  เจ้าพระวรปิตา  หรือท่ีเคยเรียกวา่ พระวอพระตา  ผู้
เป็นเสนาบดีผู้ ใหญ่ในราชส านกัเวียงจนัทน์มีข้อขดัแย้งกบัพระเจ้าสิริบญุสาร
ด้วยสาเหตใุดไมแ่จ้งชดั  ได้พาไพร่พลและญาตพ่ีิน้องของตนอพยพมาตัง้แข็ง
เมืองท่ีเมืองหนองบวัล าภูไพร่พล 20,000 คนเศษ  ส่วนท่ีเหลือกระจายไป
ตัง้อยู่ท่ีเมืองผ้าขาวพนันาหม่ืนเศษโดยการน าของหลวงราชโภชไนยและอีก
หม่ืนเศษไปตัง้อยู่ท่ีเมืองภูเวียงโดยการน าของท้าวนาม ประกาศตนเป็นอิสระ
ไมข่ึน้กบัราชส านกัเวียงจนัทน์(สิลา  วีระวงส์, 2539: 140) พระราชพงศาวดาร
ฉบบัพระราชหตัถเลขาบนัทึกไว้ว่าสร้างขึน้เป็นเมืองตัง้ค่ายเสาไม้แก่น (พระ
ราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา(ภาคจบ), 2505: 418)  และให้ช่ือเมือง
ใหมนี่ว้า่ “นครเข่ือนขนัธ์กาบแก้วบวับาน” (หมอ่มอมรวงศ์วิจิตร, 2506: 186; 
เตมิ วิภาคย์พจนกิจ, 2542: 93) และอาจมีความพยายามตรากฎหมายขึน้มา
ใช้เองภายในเมืองด้วย (สวุิทย์  ธีรศาศวตั, 2549: 143-160) 
  จากการศกึษาของสิลา  วีระวงส์   นกัปราชญ์ด้านประวตัิศาสตร์คน
ส าคญัของลาวพบว่า  เร่ืองเจ้าพระวรปิตาหรือพระวอพระตานีมี้ความสบัสน
พดูไม่ตรงกนั  บางแห่งเรียกพระวอพระตา  บางแห่งเรียกพระตาพระวอ  ว่า
เป็นสองคน  บางแห่งเรียกเจ้าพระวรราชวงศา (หรือพระวรราชวงษา)  บาง
แห่งเรียกเจ้าพระวรราชภักดีเป็นคนคนเดียวกัน  แต่ตามข้อสนันิษฐานแล้ว
เป็นคนคนเดียวกนั  เดมิเป็นนายกองอยู่บ้านหินโงม (ปัจจบุนัอยู่ในเขตต าบล
หินโงม  อ าเภอเมืองหนองคาย  จงัหวดัหนองคาย)    ได้อุปการะพระเจ้าสิริ
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บุญสารให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน  และเป็นพ่อตาของพระเจ้าสิริบุญสารด้วย  
พระเจ้าสิริบญุสารจึงยกขึน้เป็น “พระวรปิตา”  คือคนธรรมดาสามญัมิใช่เจ้า  
ได้มาเป็นพ่อพระเจ้าแผ่นดินหรือพ่อเลีย้งพ่อตาก็ตาม  ได้รับการสถาปนาขึน้
เป็นพระวรปิตา  ดงัเดียวกันกับพระวรปิตา  พ่อของพระวรวงศาธรรมิกราช 
(สิลา วีระวงส์, 2539: 140-141; สรุศกัดิ ์ ศรีส าอาง, 2545: 235) ในเหตกุารณ์
กรณีเดียวกนันี ้ สอดคล้องกบัพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขาซึ่งมี
ข้อความกลา่วถึงเฉพาะพระวอ ไมไ่ด้กลา่วถึงพระตาเลย (พระราชพงศาวดาร
ฉบบัพระราชหตัถเลขา(ภาคจบ), 2505: 418-419)   
  ในเอกสารประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวเล่มหนึ่งระบุว่า พระวรราชวงษา
หรือพระวอ เสนาบดีชัน้ผู้ ใหญ่คนหนึ่งของเมืองเวียงจันทน์  ซึ่งเป็นบุตรของ
เจ้าอปุราชลอง และกลา่วถึงเหตคุวามขดัแย้งกบัพระเจ้าสิริบญุสารวา่  เพราะ
พระวอขอเป็นอปุราชแต่พระเจ้าสิริบญุสารไม่ทรงอนุญาต ด้วยว่ามีความขดั
เคืองใจท่ีเจ้าอุปราชลองยึดอ านาจการปกครองไว้ถึง 8 ปี  พระเจ้าสิริบญุสาร
ต้องรอจนกระทัง่เจ้าอุปราชลองสิน้พระชนม์จึงได้ขึน้เป็นเจ้าแผ่นดิน (บุนมี 
เทบสีเมือง, 2556: 64)  หากเป็นไปตามข้อมูลนี ้  ก็จะสอดคล้องกับการ
ค้นคว้าของสิลา วีระวงส์  ท่ีสนันิษฐานว่า พระวอพระตาคือบคุคลคนเดียวกนั 
ไมไ่ด้เป็นพอ่กบัลกูหรือพ่ีกบัน้องแตอ่ยา่งใด 
  อย่างไรก็ดี  เน่ืองจากข้อความเก่ียวกับกรณีนีค้่อนข้างจะมีความ
สับสนดงัปรากฏในหลักฐานต่างๆ  เช่น  พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน 
และต านานเมืองนครจ าปาศกัดิ์  อนัมีสาเหตมุาจากเอกสารเดิม (ต้นฉบบั) 
ขาดหายไปบางสว่น  ท าให้เนือ้ความท่ีเรียบเรียงขึน้ใหมเ่กิดความสบัสน  และ
เนือ้หาในส่วนนีผู้้ เขียนก็น าเสนอผลการศกึษาโดยสงัเขปเท่านัน้  ยงัจ าเป็นท่ี



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2558 

47 พัฒนาการทางประวัตศิาสตร์ท้องถิน่ชุมชนโบราณเมืองหนองบัวล าภู 

จะต้องศึกษาค้นคว้าจากหลกัฐานประวตัิศาสตร์ชัน้ต้นต่างๆ อย่างละเอียด
และลุม่ลกึตอ่ไป   
  ท่ีหลกัฐานส่วนใหญ่กล่าวสอดคล้องกันคือ  การท่ีเจ้าพระวรปิตาได้
น าไพร่พล 20,000 คนเศษมาตัง้อยู่เมืองหนองบวัล าภู  ส่วนท่ีเหลือกระจาย
ไปตัง้อยู่ท่ีเมืองผ้าขาวพนันา  โดยการน าของหลวงราชโภชไนย   และท่ีเมือง
ภูเวียงโดยการน าของท้าวนาม   พระเจ้าสิริบญุสารได้พยายามส่งทหารมาตี
เมืองหนองบวัล าภู  สู้ รบกันอยู่ได้ประมาณ 3 ปี  ฝ่ายเจ้าพระวรปิตาเกรงว่า
จะไม่สามารถต้านทานได้จึงส่งสาส์นไปขอความช่วยเหลือจากกองทพัพมา่ท่ี
เมืองเชียงใหม่  แตก่ลบัถกูฝ่ายพระเจ้าสิริบญุสารท าการเกลีย้กล่อมกองทพั
พม่าให้เข้าร่วมด้วย  พากนัยกมาตีเมืองหนองบัวล าภู (หม่อมอมรวงศ์วิจิตร, 
2506: 201-202)  หลกัฐานบางแหง่ระบวุา่พระเจ้าสิริบญุสารให้คนลงไปเชิญ
เจ้าเมืองนครราชสีมาขึน้มาช่วยปราบฝ่ายเจ้าพระวรปิตา (มหาศิลา  วีรวงศ์, 
ม.ป.ป.: 124) 
  จนถึงปี พ.ศ.2322 กองทัพพระเจ้าสิริบุญสารจึงสามารถตีเมือง
หนองบวัล าภูได้  ท าให้เจ้าพระวรปิตาพาไพร่พลอพยพหนีลงไปทางใต้พร้อม
ด้วยไพร่พลจากเมืองผ้าขาวพันนาและเมืองภูเวียง  ไปจนถึงเขตเมืองนคร
จ าปาศกัดิ ์ เพ่ือพึง่พระบรมโพธิสมภารเจ้าไชยกมุาร  เจ้านครจ าปาศกัดิ ์ แล้ว
ตัง้บ้านเมืองอยู่บริเวณบ้านดู่บ้านแก  ต่อมาได้เกิดการผิดใจกันของเจ้า
พระวรปิตากับเจ้าไชยกุมาร  เจ้าพระวรปิตาจึงได้พาไพร่พลมาตัง้อยู่ท่ีดอน
มดแดง  และมีพัฒนาการของชุมชนกลายมาเป็นเมืองอุบลราชธานีในทุก
วนันี ้(คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายจดัท าหนงัสือ, 2535: 7-9) 
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บทบาทเมืองหนองบัวล าภูในศึกเจ้าอนุวงศ์ พ.ศ. 2369-2371 
 หลังจากกลุ่มเจ้าพระวรปิตาหนีภาวะสงครามไปในลุ่มแม่น า้มูล  
เมืองหนองบวัคงถูกทิง้ร้างไประยะหนึ่ง  เม่ือสงครามสงบหลงัจากท่ีกองทพั
กรุงธนบรีุซึ่งมีเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ตอ่มาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช) เป็นแมท่พั  ท าสงครามเข้ายดึราชส านกัเวียงจนัทน์
ได้  ทูลเชิญพระเจ้าสิริบุญสารพร้อมด้วยพระราชวงศ์ส่วนหนึ่งลงไปยังกรุง
ธนบรีุในปี พ.ศ.2322 แล้วตัง้พระยาสโุพ  ขนุนางเมืองเวียงจนัทน์เป็นผู้ รักษา
เมือง(เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2542: 102)  และคงมีผู้คนส่วนหนึ่งท่ีหลบหนีภัย
สงครามขึน้เขาเข้าป่ากลบัลงมาตัง้ถ่ินฐานตามเดมิ   
  ดงัปรากฏหลกัฐานในแผนท่ีโบราณสมยัต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (ปลาย
พุทธศตวรรษท่ี  24)  ท่ีระบุช่ือเมือง “หนองบัวลุ่มภู”  อยู่ในแผนท่ีด้วย 
(Santanee Phasuk & Philip Stott, 2004: 131) และในปี พ.ศ.2369-2370 ก็
ยงัพบว่าเมืองหนองบวัล าภูคงมีสถานะเป็นเมืองอยู่  มีเจ้าเมืองปกครอง  แต่
ช่วงเวลาดงักล่าวนีก็้เข้าสู่ภาวะสงครามอีกครัง้  เราเรียกศกึครัง้นีว้่า “ศกึเจ้า
อนวุงศ”์    
 ศึกเจ้าอนุวงศ์เกิดขึน้ในช่วงปี พ.ศ. 2369 - 2371  เจ้าอนุวงศ์เป็น
พระมหากษัตริย์ของราชอาณาจกัรล้านช้างเวียงจนัทน์ในฐานะประเทศราช
ของกรุงเทพมหานคร  ครองราชย์ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2346-2370 เป็นพระโอรสของ
พระเจ้าสิริบญุสาร   เดมิถกูเชิญมาชบุเลีย้งในฐานะพระโอรสของเจ้าประเทศ
ราชท่ีกรุงธนบุรี ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้
โปรดฯ ให้เจ้าอนุวงศ์กลับไปเวียงจันทน์  ภายหลังจากเจ้าอินทวงศ์
สิน้พระชนม์  เจ้าอนุวงศ์จึงได้รับโปรดเกล้าให้เป็นพระมหากษัตริย์กรุง
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เวียงจันทน์ต่อจากพระเชษฐาในปี พ.ศ.2347 เจ้าอนุวงศ์ได้ปฏิบตัิราชการ
บ้านเมือง โดยมีความดีความชอบมาแตค่รัง้รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธ
เลิศหล้านภาลัย  เเละในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึง
ได้รับความไว้วางพระราชหฤทยัเป็นอนัมาก เม่ือมีข้อราชการขึน้กราบบงัคม
ทูลฯ ก็ทรงเห็นชอบตามนัน้ (สุรศกัดิ์  ศรีส าอาง, 2545: 246 - 249)  แต่เม่ือ
ภายหลังพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยัเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ.
2367 ความสมัพนัธ์ระหว่างราชส านกัทัง้สองก็ไม่ค่อยมีความราบร่ืนเท่าใด
นกัด้วยสาเหตหุลายประการ โดยเฉพาะการสกัเลกของผู้แทนราชส านกัสยาม
ในหวัเมืองอีสาน (ธวชั  ปณุโณทก, 2526: 80-81)  จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2369  
เจ้าอนุวงศ์ได้น ากองทพัลาวเข้ามากวาดต้อนชาวลาวทางฝ่ังขวาแม่น า้โขง
และหมายจะยกลงไปตีกรุงเทพมหานคร  ท าให้เกิดสงครามระหว่างล้านช้าง
กบัสยามขึน้   
  กองทพัเวียงจนัทน์น าโดยเจ้าอนวุงศ์ได้น าไพร่พลจากเมืองต่างๆ ใน
ปกครองยกลงไปจนถึงเมืองนครราชสีมา  ยดึเมืองนครราชสีมาได้  ตอ่มาเม่ือ
ทราบข่าวว่ากองทพัสยามยกขึน้มาจากกรุงเทพมหานครจึงถอยทพักลบัมา
ตัง้รับศกึอยู่ท่ีเมืองหนองบวัล าภ ู สว่นเจ้าอนุวงศ์ไปตัง้คา่ยคอยดสูถานการณ์
ศกึท่ีชอ่งข้าวสาร 
  การปกครองภายในเมืองหนองบัวล าภู  เจ้าอนุวงศ์ได้ตัง้ให้พญา
นรินทร์(หรือพญานรินทรสงคราม)   เจ้าเมืองส่ีมมุ (ปัจจบุนัอยู่ในเขตอ าเภอ
จตัรัุส  จงัหวดัชยัภมูิ)  มาเป็นเจ้าเมืองเพ่ือรับศกึท่ียกมาจากกรุงเทพมหานคร  
พร้อมด้วยขนุนางท้องถ่ินหลายคน เชน่ ปลดัเมืองหนองบวัล าภคูนเก่าเป็นต้น  
คมุไพร่พล 800 คน ปืนคาบศิลา 300 กระบอก  มีการน าเสาไม้มาตัง้ร้อยเอ็น
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เป็นแนวก าแพง (หม่อมเจ้าทบัในกรมหลวงเสนีบริรักษ์, 2473: 77) ยาว 30 
เส้น  กว้าง 16 เส้น (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 77)  ปอ้งกนัรักษา
เมือง   
  พญานรินทร์ได้น าก าลงัไพร่พลเมืองหนองบวัล าภูตอ่สู้อย่างสามารถ
และฆ่าฟันทหารสยามล้มตายลงเป็นจ านวนมาก (คณะภาษา วรรณคดีและ
มนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยแห่งชาติ, 2002: 49)  แต่สุดท้ายไพร่พลของ
พญานรินทร์ก็ถูกกองทพัสยามจ านวน 5 กอง  ก าลงัไพร่พล 8,400 คน  ท่ีมี
กรมหม่ืนนเรศโยธีเป็นแม่ทพั และกรมหม่ืนเสนีบริรักษ์เป็นแม่ทพัหน้าท่ีสองก็
สามารถเข้าตีเมืองหนองบวัล าภูแตกในวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2370 (สวุิทย์ 
ธีรศาศวตั, 2543: 125)  ซึ่งส่งผลให้เมืองหนองบวัล าภูถูกท าลายเป็นอย่าง
มาก ขณะท่ีพญานรินทร์ผู้ เป็นเจ้าเมืองถูกจบัประหารชีวิตโดยให้ช้างเอางา
แทง (ดวงไช  หลวงพะสี, 2001ก: 31) ผู้ คนแตกกระจัดกระจายไปตามป่า  
บางส่วนถูกกวาดต้อนลงไปยงักรุงเทพมหานครและเมืองในท่ีราบลุ่มแม่น า้
เจ้าพระยาและแมน่ า้สาขา  
 
จากเมืองกมุทธาสัยถงึจังหวัดหนองบัวล าภู: สถานะเมืองหนองบัวล าภู 
ในศูนย์อ านาจรัฐสยามและประเทศไทย 
 เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศท่ีตัง้เมืองหนองบวัล าภูมีความเหมาะสม
ตอ่การตัง้ถ่ินฐาน  ท าให้ภายหลงัสงครามสงบได้มีผู้คนกลบัมาตัง้ถ่ินฐานอีก
ครัง้  จนกระทั่งราวปี พ.ศ.2406  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลท่ี 4  ได้ตัง้บ้านหนองบวัล าภูขึน้เป็นเมืองกมุทธาสัย (สมเด็จเจ้าฟ้า
กรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์  และสมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, 2505: 
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254) (บางแห่งเขียนว่า “เมืองกมุทธาไสย” หรือ “กุมุทาสยั”)  ซึ่งช่ือ  “เมือง
กมุทธาสัย”  หรือ  “เมืองกุมุทาสัย” แปลว่า เมืองท่ีมีบัวสายดอกขาว 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 10)  ขึน้กับเมืองหนองคายซึ่งศูนย์กลางการ
ปกครองหวัเมืองลาวฝ่ายเหนือท่ีราชส านกักรุงเทพมหานครตัง้ขึน้  โดยมีราช
ทินนามเจ้าเมืองหรือผู้ ว่าราชการเมืองคนแรกว่า “พระวิชโยดมกมุทธเขต” 
(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตฯุ, 2544: 59)  ปกครอง
ตามรูปแบบหัวเมืองลาวมีท้าวเพีย้ต่างๆ (กองหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 
2430: ร.5 มร.5 รล-มท/34 เลขท่ี 14)  หลังจากมีการปฏิรูปการปกครอง
ท้องถ่ินเป็นมณฑลเทศาภิบาลเมืองกมุทธาสยัก็อยู่ในมณฑลลาวพวน  และ
มณฑลอดุรในเวลาตอ่มา (สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานภุาพ, 2545: 68) 
  ตอ่มาในปี พ.ศ.2449   สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพ  เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยในขณะนัน้  ได้มีการเปล่ียนช่ือเมืองกมุทธาสัย  ซึ่งใน
เวลานัน้ถูกลดฐานะเป็นอ าเภอให้กลับมาเป็นช่ือเดิม คือ  หนองบัวล าภู 
(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, 2544: 59)  ดัง
ปรากฏในพระนิพนธ์สาส์นสมเด็จ  ซึ่งเป็นจดหมายของสมเด็จกรมพระยา
ด ารงราชานุภาพส่งโต้ตอบถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์  
ฉบบัวนัท่ี 12 ธันวาคม 2478  ความว่า “...เมื่อหม่อมฉนัได้รับค าชี้แจงที่เมือง
อดุรว่าหนองบวัล าภูนัน้คือ เมืองกมุทาสยั  ซ่ึงยกข้ึนเป็นเมืองเมื่อในรัชกาลที่ 
4  หม่อมฉนักลบัลงมากรุงเทพฯ  ได้มีท้องตราสัง่ให้เปลีย่นชื่อเมืองกมทุาสยั  
ซ่ึงลดลงเป็นอ าเภออยู่ในเวลานัน้  กลบัเรียกชื่อเดิมว่า  อ าเภอหนองบวัล าภู  
ดูเหมือนจะยงัใช้อยู่จนบดันี”้ (สมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์ และ
สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, 2505: 238-239) 
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  เมืองหนองบวัล าภูถูกลดฐานะลงเป็นเพียงอ าเภอหนองบวัล าภู  อยู่
ภายใต้การบริหารราชการของเมืองอุดรธานีและจงัหวดัอุดรธานี  โดยมีพระ
วิจารณ์กมทุธกิจ (เสือ เปรยะโพธิเดชะ)  เป็นนายอ าเภอหนองบวัล าภูคนแรก  
จนถึงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2536  จงึได้มีการประกาศยกฐานะอ าเภอหนองบวัล าภู
ขึน้เป็นจงัหวัดหนองบวัล าภู โดยมีนายประภา  ยุวานนท์  เป็นผู้ ว่าราชการ
จังหวัดคนแรก (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, 
2544: 59)  ปัจจบุนัจงัหวดัหนองบวัล าภูมีอาณาเขตปกครองทัง้สิน้ 6 อ าเภอ  
ได้แก่  อ าเภอเมืองหนองบวัล าภ ู อ าเภอนากลาง  อ าเภอศรีบญุเรือง  อ าเภอ
โนนสงั  อ าเภอสวุรรณคหูา  และอ าเภอนาวงั 
 
บทสรุป 
  จากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์และโบราณคดีท่ีผู้ เขียนน าเสนอและ
อธิบายมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่าชุมชนโบราณเมืองหนองบวัล าภูมีสภาพภูมิ
ประเทศท่ีเป็นบริเวณท่ีราบลุ่มท่ีมีล าห้วยเชียงไหลมาจากหุบเขาทางทิศ
ตะวนัออก  ประกอบกบัมีหนองบวัซึง่เป็นหนองน า้ขนาดใหญ่สามารถกกัเก็บ
น า้ไว้อุปโภคบริโภคได้ตลอดทัง้ปี  บริเวณนีจ้ึงเหมาะแก่การตัง้ถ่ินฐานของ
มนษุย์ในสงัคมเกษตรกรรม  ดงัปรากฏร่องรอยการเข้ามาอยู่อาศยัของมนุษย์
ตัง้แตส่มยัทวารวดี  หรือประมาณพทุธศตวรรษท่ี 15 -16 เป็นอยา่งน้อย 
  ชมุชนโบราณเมืองหนองบวัล าภูจึงเป็นชมุชนท่ีมีผู้คนอาศยัสืบเน่ือง
มาตลอด  และมีหลกัฐานระบถุึงความเป็นชมุชนระดบัเมืองในวฒันธรรมการ
ปกครองแบบจารีตมาตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 19  โดยมีสถานะเป็นเมืองหน้า
ด่านของราชอาณาจักรล้านช้างท่ีท าหน้าท่ีดแูลด่านสามหม่ืนตัง้แต่รัชสมัย
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พระเจ้าฟ้างุ้ม  แม้วา่ชมุชนโบราณเมืองหนองบวัล าภจูะผา่นภาวะสงครามใน
เมืองมาอย่างน้อย 2 ครัง้  แตห่ลงัจากสงครามสงบก็มีผู้คนกลบัเข้ามาตัง้ถ่ิน
ฐานตามเดมิ 
  ภายหลังการย้ายราชธานีจากเมืองหลวงพระบางลงมายังเมือง
เวียงจนัทน์ในรัชสมยัสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  ในต้นพุทธศตวรรษท่ี 
22  ได้เป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้ท้องถ่ินเมืองหนองบัวล าภูได้เจริญรุ่งเรืองเป็น
อยา่งมาก  ดงัปรากฏร่องรอยโบราณสถานภายในเขตเมืองหนองบวัล าภูล้วน
ถกูสนันิษฐานวา่มีอายกุารสร้างในราวพทุธศตวรรษท่ี 22-24 ทัง้สิน้  ก่อนท่ีจะ
ถกูทิง้ร้างครัง้แรกในปี พ.ศ.2322  จากการท าสงครามระหว่างพระเจ้าสิริบญุ
สารกบักลุม่เจ้าพระวรปิตาซึง่เป็นผู้ปกครองเมืองหนองบวัล าภหูรือในช่ือเมือง
นครเข่ือนขนัธ์กาบแก้วบวับานในขณะนัน้  ท่ีฝ่ายเจ้าพระวรปิตาได้ทิง้เมือง
หนีไปทางปากแม่น า้มูล  แม้จะถูกทิง้ร้างแต่ก็คงไม่นานนัก  เพราะปรากฏ
หลกัฐานในปลายพทุธศตวรรษท่ี 24 เมืองหนองบวัล าภูได้กลบัมามีบทบาท
อีกครัง้  และเป็นเมืองหน้าด่านส าคญัอีกเมืองหนึ่งของราชส านักล้านช้าง
เวียงจนัทน์ในศกึเจ้าอนวุงษ์ (พ.ศ. 2369-2370)  และก็ถกูทิง้ร้างอีกครัง้หนึง่ 
  ตอ่มาหลงัสงครามสงบก็คงมีผู้คนกลบัเข้ามาตัง้ถ่ินฐานจ านวนหนึ่ง  
จนถึงกระทั่งถึงประมาณปี พ.ศ.2406  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ได้ตัง้บ้านหนองบวัล าภูขึน้เป็นเมืองกมุทธาสัย  หลังจากมีการ
ปฏิรูปการปกครองท้องถ่ินเป็นมณฑลเทศาภิบาลเมืองกมุทธาสัยก็อยู่ใน
มณฑลลาวพวน  และมณฑลอดุรในเวลาตอ่มา  ตอ่มาในปี พ.ศ.2449  ได้ถกู
ลดฐานะเป็นอ าเภอหนองบัวล าภูอยู่ภายใต้การบริหารราชการของเมือง
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อุดรธานีและจังหวัดอุดรธานี  จนถึงวันท่ี 1 ธันวาคม 2536  จึงได้มีการ
ประกาศยกฐานะอ าเภอหนองบวัล าภขูึน้เป็นจงัหวดัหนองบวัล าภ ู  
  ชุมชนโบราณเมืองหนองบวัล าภูจึงมีพฒันาการทางประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินท่ียาวนาน  และผ่านสถานะภาพความเป็นเมืองท่ีรุ่งเรืองและถูกทิง้
ร้างมาก่อน  ถูกการผลดัเปล่ียนศนูย์กลางอ านาจรัฐเข้ามาปกครองเมืองทัง้
สองราชอาณาจกัรด้วยกัน  การศึกษาพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน
ของชุมชนโบราณเมืองหนองบัวล าภูจึงจ า เ ป็นต้องอาศัยหลักฐาน
ประวัติศาสตร์  ประกอบการกับตีความในบริบทให้ชัดเชน  เพ่ือท าให้เกิด
ความเข้าใจถึงพัฒนาการของเมืองให้มากท่ีสุด  อย่างไรก็ดี  บทความนี ้
ผู้ เขียนศกึษาและน าเสนอเป็นแนวทางไว้เป็นเบือ้งต้นเท่านัน้  เร่ืองพฒันาการ
ทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินของชุมชนโบราณเมืองหนองบวัล าภูยงัต้องได้รับ
การศกึษาค้นคว้าอยา่งละเอียดลุม่ลกึตอ่ไป 
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