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บทคัดย่ อ
บทความนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นของชุมชน
โบราณบ้ านลาภู ตาบลลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวล าภู
ซึ่งสัมพันธ์กบั ประวัติศาสตร์ ชมุ ชนโบราณเมืองหนองบัวลาภู จากหลักฐานทาง
ประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรม
จากการศึกษาพบว่า บริเวณชุมชนบ้ านลาภูในปั จจุบนั เคยเป็ นที่ตงของ
ั้
ชุมชนโบราณบ้ านลาภู ซึ่งเป็ นชุมชนโบราณที่มีความสาคัญคู่กับชุมชนโบราณ
เมื องหนองบัว มี พัฒนาการความเป็ นชุมชนเมื่ อราวพุทธศตวรรษที่ 22 - 23
ชุมชนโบราณบ้ านลาภูได้ รับความเสียหายจากภาวะสงครามจนถึงขันทิ
้ ้งชุมชน
อย่างน้ อย 2 ครัง้ คือในปี พ.ศ.2302 และ พ.ศ.2370 จนทาให้ ชุมชนและศาสน
สถานภายในเขตชุมชนถูกทิ ้งร้ าง เมื่อเหตุการณ์ทางการเมืองเป็ นปกติจึงมีผ้ ูคน
กลับมาตังถิ
้ ่นฐานและฟื น้ ฟูชมุ ชนใหม่อีกครัง้ ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 25
คาสาคัญ: ชุมชนโบราณ, ประวัตศิ าสตร์ ท้องถิ่น, บ้ านลาภู, เมืองหนองบัวลาภู
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Abstract
This article aimed to study local history of Ban Lam Phu ancient
community in Lam Phu Sub-district of Mueang Nong Bua Lam Phu District
in Nong Bua Lam Phu Province found as correlated with history of Mueang
Nong Bua Lam Phu ancient community evidenced by historical,
archaeological and art vestiges.
The study revealed that the present location of Ban Lam Phu
community formerly was a settlement of Ban Lam Phu ancient community
found as important and coexisted with Mueang Nong Bua Lam Phu ancient
community. Development of Ban Lam Phu as a community was shown in
22nd – 23rd B.E. However, when there was a war arising twice, i.e. in 1759
and 1827, Ban Lam Phu ancient community was damaged and became
battle-scarred. This effected on abandonment of entire accommodation
and religious places. Until the early 25th B.E., the situation returned to
normal condition. People returned to the community for re-settlement, and
the community was revitalized thenceforth.
Keywords: Ancient Community, Local History, Ban Lam Phu,
Mueang Nong Bua Lam Phu
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ความนา
ชุมชนบ้ านลาภู เป็ นชุมชนขนาดใหญ่ที่อยูต่ ิดกับตัวจังหวัดหนองบัวลาภู
ในปั จจุบนั ภายในวัดโพธิ์ ศรี หรื อวัดหายโศก ซึ่งเป็ นศาสนสถานประจาชุมชน
บ้ านลาภู เป็ นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระพุทธศรี วิชยั ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ป
โบราณที่สาคัญ และมีความศักดิ์สิทธิ์ เป็ นที่เคารพสักการะอีกองค์หนึ่งของชาว
จังหวัดหนองบัวลาภู เป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมที่แสดงให้
เห็นว่าบริ เวณที่ตงชุ
ั ้ มชนบ้ านลาภูในปั จจุบนั นี ้เคยเป็ นที่ตงของชุ
ั้
มชนโบราณมา
ก่อน
แต่ที่ผ่านมาข้ อมูลทางด้ านประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่เกี่ยวข้ องกับ
ชุมชนโบราณบ้ านล าภูและพระพุทธศรี วิชัยยังไม่ได้ รับการศึกษาค้ นคว้ าและ
เผยแพร่ ให้ เป็ นที่ร้ ู จักของชาวหนองบัวลาภูและประชาชนทั่วไปมากนัก อีกทัง้
ปั จ จุ บัน วั ด โพธิ์ ศ รี ถื อ เป็ นสถานที่ ที่ ส าคัญ ทางด้ านพระพุ ทธศาสนาและ
การท่ องเที่ ยวเชิ ง พระพุ ทธศาสนาและวัฒ นธรรมอี กแห่ ง หนึ่ ง ของจั ง หวั ด
หนองบัวลาภู ผู้เขียนจึงได้ พยายามที่จะศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับชุมชน
โบราณบ้ านลาภูจากเอกสารและหลักฐานประวัติศาสตร์ ต่างๆ ที่มีอยู่ค่อนข้ าง
จากัด เพื่อเป็ นการเผยแพร่ องค์ความรู้ ทางด้ านประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นให้ พี่น้อง
ชาวจั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู แ ละผู้ คนทั่ ว ไปได้ ศึ ก ษาเรี ยนรู้ อั น จะน าไปสู่
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการด้ านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรม
ของท้ องถิ่นจังหวัดหนองบัวลาภูตอ่ ไป
บทความนี ้ ผู้ เขี ย นมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะน าเสนอข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์ ท้ องถิ่ นของชุมชนโบราณบ้ านล าภู ซึ่งเป็ นชุมชนโบราณที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องชุ ม ชนโบราณเมื อ ง
หนองบั ว ล าภู เมื อ งโบราณขนาดใหญ่ แ ละมี ค วามส าคั ญ เมื อ งหนึ่ ง ใน
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ประวัติศาสตร์ ล้านช้ าง เพื่อแสดงให้ เห็นถึงประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น และบริ บททาง
การเมื อง เศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรมที่ เกี่ ยวข้ อง รวมทัง้ สภาพบริ บท
ใกล้ เคียงอื่ นๆ ตัง้ แต่ช่วงแรกก่อตัง้ ชุมชนในสังคมแบบรั ฐจารี ตในวัฒนธรรม
ล้ านช้ างจนถึงการถูกทิง้ ร้ าง เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการศึกษาประวัติศาสตร์
ท้ องถิ่นชุมชนโบราณในจังหวัดหนองบัวลาภู และสร้ างความเข้ าใจในบริ บททาง
ประวัติศาสตร์ ท้ องถิ่ นบ้ านล าภูตามหลักฐานประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ
ศิลปกรรมให้ เกิดขึ ้นแก่วงวิชาการและผู้สนใจทัว่ ไป
ลักษณะทางกายภาพของชุมชนโบราณบ้ านลาภู
ชุมชนโบราณบ้ านลาภูอยู่ในแอ่งหนองบัวลาภูซึ่งมีสภาพภูมิประเทศ
ที่แวดล้ อมเป็ นแนวทิวเขาภูพานคาทอดตัวยาวจากที่ราบลุ่มแม่น ้าพองทางทิศ
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ไปทางทิศตะวันออกและโค้ งยาวไปทางทิ ศเหนื อและทิ ศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองหนองบัวลาภู พื ้นที่ทางทิศใต้ มีภเู ก้ าเป็ นแนวทิวเขา
ที่ทอดตัวยาวไปเชื่อมกับที่ราบลุ่มแม่น ้าพอง และพื ้นที่ทางทิศใต้ ส่วนใหญ่เป็ น
ที่ดอนสลับที่ราบลุ่มลาห้ วยสาขาของลาน ้าพะเนียงและแม่น ้าพอง ตรงกลางแอ่ง
เป็ นหนองน ้าขนาดใหญ่ซึ่งเรี ยกชื่อว่า “หนองบัว” และมีชาวบ้ านบางคนเรี ยกชื่อว่า
“หนองซาช้ าง” (คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, 2544: 41)
ชุมชนโบราณบ้ านลาภูตงอยู
ั ้ ่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของหนองบัว ห่าง
จากหนองบัวประมาณ 1 กิโลเมตร บริ เวณที่ตงชุ
ั ้ มชนโบราณบ้ านลาภูเป็ นที่เนิน
แวดล้ อมด้ วยที่ราบลุ่ม ปั จจุบนั มีสภาพเป็ นทุ่งนาและป่ าโคก ทางทิศตะวันออก
ติดกับลาห้ วยเชียง ซึ่งไหลมาจากหุบเขาภูพานคาทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ของหนองบัว ทิศใต้ เป็ นที่ราบทุ่งนา ทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ มีลาห้ วยกุดดินจี่
ไหลผ่าน ทังล
้ าห้ วยเชียงและลาห้ วยกุดดินจี่เป็ นลาห้ วยสาขาของลาน ้าพะเนียง
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ส่วนพื น้ ที่ ทางทิ ศเหนื อและทิ ศตะวันตกเฉี ยงเหนื อเป็ นพื น้ ที่ ป่ าโคก สูงกว่า
บริเวณที่ตงชุ
ั ้ มชนโบราณบ้ านลาภูเล็กน้ อย

ภาพที ่ 1 สภาพภูมิประเทศและตาแหน่งทีต่ งั้ โบราณสถานในเขตบ้านลาภูในปัจจุบนั

จากการศึกษาสภาพภูมิประเทศบริ เวณชุมชนโบราณบ้ านลาภู ทาให้
พบว่ามีความเป็ นไปได้ ที่ลาห้ วยเชียงซึ่งเป็ นลาห้ วยที่ไหลมาจากหุบเขาภูพานคา
สายนี ้ อาจมีชื่อเดิมว่า “ลาภู” จนเป็ นที่มาของชุมชนโบราณบ้ านลาภูก็เป็ นได้
ชุมชนโบราณบ้ านลาภูยังมีชุมชน “บ้ านลาภู ” ซึ่งเป็ นชุมชนใหม่ที่ซ้อนทับใน
ปั จจุบนั และมีการใช้ ชื่อบ้ านลาภูตามชื่อเดิมที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561

5

6
แม้ ว่าชุมชนเดิมนันถู
้ กทิ ้งร้ างไปในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าบริ เวณแห่งนี ้
เป็ นที่ตงชุ
ั ้ มชนโบราณมาก่อน
การเข้ ามาของผู้คนริ มฝั่ งหนองบัวก่ อนการเกิดชุมชนโบราณบ้ านลาภู
เมืองหนองบัวซึ่งสันนิษฐานว่าคือชุมชนโบราณเมืองหนองบัว ในเขต
ตาบลลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู เป็ นเมืองโบราณส่วน
หนึ่ งของอาณาจักรล้ านช้ าง ในนิ ทานเรื่ องขุ นบรมราชา 2 ซึ่ งเป็ นหลักฐาน
ประวัติ ศาสตร์ ที่ ส าคัญ ของล้ านช้ างที่ กล่ าวย้ อนไปถึ ง สมัยพระเจ้ าฟ้ า งุ้ ม
(ครองราชย์ พ.ศ.1896 - 1936) ซึ่งกล่าวถึงเมืองหนองบัว ทังยั
้ งระบุว่าเจ้ าเมือง
หนองบัวเป็ น “ขุนใหญ่ขอบเมือง” ที่ดแู ลด่านสามหมื่นร่วมกับเมืองแก่นท้ าวและ
เมืองทรายขาวหลังจากที่พระเจ้ าฟ้างุ้มได้ ทาสงครามรวบรวมบ้ านเมืองให้ เป็ น
ปึ กแผ่นรวมเป็ นอาณาจักรล้ านช้ าง ดังปรากฏในพงศาวดารความว่า “...ขุนใหญ่
ขอบเมื องแก่นท้าว เจ้าเมื องหนองบัว เจ้าเมื องซายขาว เอาด่านสามหมื ่น ขุนทัง้
มวลฝูงนี พ้ ระยาฟ้าให้รักษาขอบเมื องลานช้างแล” (กรมศิลปากร, 2545: 156)
จากหลักฐานข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าเมืองหนองบัวมีพัฒนาการความ
เป็ นชุมชนระดับเมืองแล้ ว อย่างน้ อยก็เป็ นเมืองที่ดแู ลชายแดนเนื่องจากอยู่ใกล้
กั บด่ านสามหมื่ นหรื อมี ส ถานะเป็ นเมื องด่ านมาตัง้ แต่ พุ ทธศตวรรษที่ 19
เป็ นอย่างน้ อย สุรศักดิ์ ศรี สาอาง (2545: 46 - 47) สันนิษฐานว่าด่านสามหมื่ น
2

นิทานเรื่ องขุนบรมราชา เป็ นพงศาวดารที่มีลกั ษณะคล้ ายนิทานปรัมปรา จึงมีชื่อเรี ยกว่า
“นิทานเรื่ องขุนบรมราชา พงศาวดารเมืองล้ านช้ าง” เมื่อพิจารณาเนื ้อความโดยละเอียดแล้ ว
พงศาวดารฉบับนี ้น่าจะเก่ากว่าพงศาวดารล้ านช้ างฉบับถ้ อยคาเดิมและฉบับศาลาลูกขุน แต่
พงศาวดารฉบับนี ้มีลกั ษณะเป็ นตานานพื ้นเมืองเดิมจึงไม่มีการลาดับศักราช
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คือบริ เวณหนองสามหมื่นหรื อที่ตงพระธาตุ
ั้
หนองสามหมื่น ในเขตอาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิในปั จจุบนั แต่ผ้ เู ขียนสันนิษฐานว่าด่านสามหมื่นน่าจะอยู่บริ เวณ
ช่องเขาภูสามหมื่นบนเส้ นทางโบราณระหว่างเมืองนครไทยกับเมืองซายขาวและ
เมืองด่านซ้ ายมากกว่า เพราะมีหลักฐานปรากฏทังสภาพภู
้
มิศาสตร์ และเอกสาร
โบราณที่กล่าวถึงความเป็ นเขตแดนกันระหว่างอาณาจักรสยามกับอาณาจักร
ล้ านช้ าง และบริ เวณภูสามหมื่นยังอยู่ในตาแหน่งกึ่งกลางใกล้ กบั เมืองแก่นท้ าว3
เมืองหนองบัวและเมืองซายขาว4 มากกว่าที่หนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ (ดูเพิ่ม
ใน ธีระวัฒน์ แสนคา, 2558 ข: 56 - 57)
ต่อมาเมืองหนองบัวคงได้ มีบทบาทในการควบคุมด่านสามหมื่ นและ
ช่องข้ าวสารอันเป็ นด่านบนเส้ นทางคมนาคมที่เชื่อมระหว่างเมืองเวียงจันทน์กับ
กรุ งศรี อยุธยาทางเมื องนครราชสี มา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากรั ชสมัยพระเจ้ า
ไชยเชษฐาธิ ราช (ครองราชย์ พ.ศ.2091 - 2114) เรื่ อยมา ดังปรากฏหลักฐาน
ทางด้ านโบราณคดีและความทรงจาของท้ องถิ่ นที่ เกี่ ยวข้ องกับรั ชสมัยสมเด็จ
พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช
กล่าวคือ ในบริ เวณเมืองหนองบัวมีโบราณสถานสาคัญคือ วัดศรี คูณ
เมืองอยู่ภายในเมื อง มีพระพุทธรู ปปูนปั น้ สภาพช ารุ ดประดิษฐานอยู่ภายใน
อูบมุง (อุโมงค์หรื อซุ้มพระเจ้ า) ในวิหาร ชาวบ้ านเรี ยกชื่อพระพุทธรู ปองค์นีว้ ่า
“หลวงพ่อพระไชยเชษฐา” เพราะเชื่อว่าพระพุทธรูปองค์นี ้พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช
3

เมืองแก่นท้ าว เป็ นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ในลุม่ แม่น ้าเหือง ปั จจุบนั อยูใ่ นเขตเมืองแก่นท้ าว
แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว
4
เมืองซายขาว เป็ นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ในลุ่มแม่น ้าเลย ปั จจุบนั อยู่ในเขตชุมชนบ้ าน
ทรายขาว ตาบลทรายขาว อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
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ทรงสร้ างไว้ ในรุ่ นราวคราวเดียวกันกับพระพุทธรู ปหลวงพ่อพระไชยเชษฐาที่
วัดถ ้าสุวรรณคูหา (คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, 2544:
77) ซึ่งมีจารึ กระบุว่าสร้ างขึน้ เมื่ อ พ.ศ.2125 (กรมศิลปากร, 2529: 239 - 242)
และเมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดีสาคัญที่หลงเหลืออยู่คือ อูบมุง
ประดิษฐานพระพุทธรู ปในวิหารวัดศรี คูณเมืองซึ่งเป็ นลักษณะสถาปั ตยกรรม
ล้ านช้ างนัน้ ค่อนข้ างที่จะได้ รั บรู ปแบบศิลปะล้ านนาเป็ นอย่างมาก ซึ่งรู ปแบบ
ศิลปะล้ านนาที่ปรากฏในอาณาจักรล้ านช้ างส่วนใหญ่สร้ างขึ ้นในช่วงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 21 ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 22 อันเป็ นช่วงเวลาที่ราชสานักล้ านช้ างมี
ความสัมพันธ์กบั ราชสานักล้ านนาอย่างมาก
ในช่ วงเวลาดัง กล่ าว (พุทธศตวรรษที่ 21 - 22) ยังพบว่ ามี ร่ องรอย
โบราณสถานภายในบริ เวณเมื องหนองบัวที่ ถูกสร้ างขึ น้ เช่น โบราณสถาน
วัดมหาชัย อยู่ริมหนองบัวทางทิ ศตะวันตก ภายในบริ เวณมีเนินดินที่ ปกคลุม
ก้ อนอิฐขนาดใหญ่ ซึง่ สันนิษฐานว่าเป็ นฐานพระเจดีย์ที่พงั ทลาย พระเจดีย์นี ้เดิม
ที คงเป็ นพระเจดีย์ส าคัญประจ าเมื องหนองบัว (ธี ระวัฒน์ แสนคา, 2560: 47
- 63) เป็ นต้ น จะเห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าวได้ มี ชุมชนโบราณระดับหมู่บ้ าน
เกิดขึ ้นในบริ เวณใกล้ เคียงกับเมืองหนองบัว ซึ่งรวมทังชุ
้ มชนโบราณบ้ านลาภูก็
น่าจะเกิดจากการขยายตัวของเมืองหนองบัวในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 - 22
ชุมชนโบราณบ้ านลาภู: ชุมชนใหญ่ ค่ ูกับชุมชนโบราณเมืองหนองบัว
ชุมชนโบราณบ้ านลาภูอยู่ห่างจากพื ้นที่ศนู ย์กลางเมืองหนองบัวมาทาง
ทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ ประมาณ 2 กิ โลเมตร ภายในวัดโพธิ์ ศรี หรื อวัดหายโศก
ซึ่งเป็ นวัดประจาชุมชนบ้ านลาภู ยังเคยปรากฏร่ องรอยศาสนสถานก่อด้ วยอิฐ
แต่ปัจจุบนั ถูกโบสถ์สร้ างทับไปแล้ ว ในโบสถ์ของวัดนี ้เป็ นที่ประดิษฐานหลวงพ่อ
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พระพุทธศรี วิชัยซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปปูนปั น้ ปางมารวิชัย ขัดสมาธิ ราบ หน้ าตัก
กว้ าง 1.80 เมตร สูง 1.90 เมตร (ทศพล จังพานิชย์กุล, 2547: 217) พระพักตร์
กลม พระนาสิกใหญ่ พระวรกายอวบ สวมเทริ ดเหนือพระเศียร และมีลายปูนปั น้
ประดับตามชายจีวร ศิลปะล้ านช้ าง สันนิษฐานว่าคงสร้ างขึ ้นราวพุทธศตวรรษที่
22 - 23 มี การพบพระพุทธรู ปหิ นแกะสลัก พระพุทธรู ปโลหะขนาดเล็ กและ
กังสดาลสาริดด้ วย
นอกจากนี ้ ทางทิศตะวันตกของชุมชนบ้ านลาภูในปั จจุบนั ใกล้ กับห้ วย
กุดดินจี่บริ เวณกุดหลด ยังมีร่องรอยของโบราณสถานก่อด้ วยอิฐ แต่ว่าถูกขุด
ทาลายจนไม่เหลือซากอิฐแล้ ว จากคาบอกเล่าของชาวบ้ านลาภูระบุว่าในบริ เวณ
โบราณสถานแห่งนีเ้ คยมีการขุดพบพระพุทธรู ปทองคาขนาดเล็ก พระพุทธรู ป
สาริ ดและพระบุเงิ น อาวุธโบราณ เช่น ใบหอก ดาบ ตลอดจนภาชนะดินเผา
จานวนหนึ่ง และยังมี ซากโบราณสถานอยู่บริ เวณกลางหมู่บ้าน แต่ปัจจุบนั ถูก
ทาลายจนไม่เหลือร่ องรอยแล้ ว (ช่วง พาลกุล, 2561) ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่าชุมชน
โบราณบ้ านลาภูอาจเป็ นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ที่มีการสร้ างศาสนสถานทาง
พระพุทธศาสนาขึ น้ ในชุมชนอย่ างน้ อย 3 แห่ ง ที่ น่ าสนใจและเป็ นที่ น่ าตัง้
ข้ อสังเกตคือ ชื่อสร้ อยท้ ายว่า “ลาภู” ในชื่อเมืองหนองบัวลาภู อาจจะมาจากชื่อ
ชุมชนโบราณบ้ านลาภู ซึ่งเป็ นชุมชนโบราณเก่าแก่ที่อยู่ใกล้ กับชุมชนโบราณ
เมืองหนองบัวก็เป็ นได้
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ภาพที ่ 2 หลวงพ่อพระพุทธศรี วิชยั
วัดโพธิ์ ศรี พระพุทธรู ปปูนปั้นทีม่ ี
ความสาคัญของชุมชนโบราณบ้านลาภู

ข้ อสั งเกตเกี่ยวกั บการเรี ยกชื่ อชุ มชนโบราณเมื องหนองบัวคู่ กับชุมชน
โบราณบ้ านลาภู
จากการสื บค้ นเอกสารหลักฐานประวัติศาสตร์ ของผู้เขี ยนพบว่ าชื่ อ
“หนองบั ว ล าภู ” เป็ นชื่ อ ปรากฏในเอกสารจ านวนมาก โดยเฉพาะใน
เอกสารรายงานว่าด้ วยเรื่ องเจ้ าอนุเมื องเวียงจันทน์เป็ นกบฏ จ.ศ.1189 (พ.ศ.
2370) บ้ างก็เรี ยกว่าเมื องหนองบัวลาภู บ้ านหนองบัวล าภูหรื อหนองบัวล าภู
เฉยๆ ก็ มี (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 13 - 116) เหตุที่ปรากฏการ
เขี ยนชื่ อเมื องหนองบัวล าภูในเอกสารจดหมายเหตุนัน้ เนื่ องจากพื น้ ที่ เมื อง
หนองบัวลาภูมีความเกี่ยวข้ องและเป็ นสมรภูมิสาคัญแห่งหนึ่งในการปะทะกัน
ระหว่างกองทัพสยามกับกองทัพเวียงจันทน์ในศึกเจ้ าอนุวงศ์ (พ.ศ.2369 - 2371)
และเป็ นเอกสารประวัติศาสตร์ ที่เก่าที่สดุ ที่เรี ยกชื่อชุมชนโบราณเมืองหนองบัวว่า
“เมืองหนองบัวลาภู” เท่าที่ผ้ เู ขียนสามารถสืบค้ นได้
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ในบันทึกคาให้ การของพญานริ นทร์ สงคราม เจ้ าเมืองสี่มมุ (ปัจจุบนั เป็ น
ชุมชนโบราณในเขตอาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ) ที่ในช่วงศึกเจ้ าอนุวงศ์นนได้
ั ้ ถูก
ตังให้
้ เป็ นเจ้ าเมืองหนองบัวลาภูเพราะคอยรั บศึกที่ยกมาจากกรุ งเทพมหานคร
ในค าให้ การดัง กล่ าวผู้ บันทึ ก ค าให้ การได้ เ ขี ย นชื่ อเมื องหนองบัวล าภู ว่ า
“หนองบัวลาภู” ทุกแห่ง เช่น “...แล้วอ้ายอณุกบั อ้ายสุทธิ สารข้าพเจ้าก็ภากันขึ้ น
มาถึ งบ้ านหนองบั วล าภู อ้ ายอณุ ตั้ง ให้ เ ปนเจ้ าเมื องหนองบั วล าภู แล้ ว
อ้ายอะณุจัดแจงให้ตั้ง ค่ ายไม้ จริ งยาว 30 เส้น กวาง 16 เส้น อ้ายอณุจัดให้
ข้าพเจ้ากับอ้ายปหลัดหนองบัวลาภูคนเก่า...” (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3,
2530: 77)
ซึ่งสอดคล้ องกับการเรี ยกชื่อเมืองหนองบัวลาภูใน “นิราสทัพเวียงจันท์”
พระนิพนธ์ ของหม่อมเจ้ าทับในกรมหลวงเสนีบริ รักษ์ ซึ่งได้ เดินทางไปกองทัพ
หน้ าของกรมหมื่นนเรศโยธี และกรมหมื่นเสนีบริ รักษ์ ในการยกทัพไปปราบปราม
เจ้ าอนุวงศ์ พ.ศ.2370 ได้ เรี ยกชื่ อเมื องหนองบัวล าภูว่า “หนองบัวล าภู ” ดัง
ปรากฏในบทนิราศว่า “...สดับข่ าวว่ าลาวมาตัง้ สู้ ที ่หนองบัวลาภูเป็ นค่ ายขัน
ทาที ่มนั่ กัน้ ทางไปเวี ยงจันท์ ทัง้ แปดพันคอยท่าจะราวี ...” (หม่อมเจ้ าทับในกรม
หลวงเสนีบริรักษ์ , 2473: 75 - 76)
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 4 มีรับสัง่ ให้ พระเจ้ าบรมวงษ์ เธอ กรมหลวงวงษา ธิราช
สนิท ทรงชาระพระราชพงศาวดารใหม่ในปี พ.ศ.2398 เรี ยกชื่อเมืองหนองบัวลาภู
ว่า “หนองบัวลาภู” (พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา (ภาคจบ), 2505:
418) ซึ่งสอดคล้ องกับเอกสารชัน้ หลังคือ พงศาวดารหัวเมื องมณฑลอี สานซึ่ง
รวบรวมและเรี ยบเรี ยงโดยหม่อมอมรวงศ์วิจิตร (ม.ร.ว.ปฐม คเณจร) ซึ่งเคยเป็ น
ปลัดมณฑลอีสาน ตีพิมพ์ครัง้ แรกในปี พ.ศ.2458 เรี ยกชื่อเมืองหนองบัวลาภูว่า
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“บ้ านหนองบัวลาภู” (หม่อมอมรวงศ์วิจิตร, 2506: 201) และตานานเมืองจาปา
ศักดิ์ฉบับพระยามหาอามาตยาธิ บดี ข้ าหลวงหัวเมืองลาวฝ่ ายตะวันออก ก็ได้
กล่าวถึงเมืองหนองบัวลาภูในชื่อ “บ้ านหนองบัวลาภู” (พระยามหาอามาตยาธิ
บดี, 2512: 160 - 161)
ที่มาของชื่อ “หนองบัวลาภู” นันยั
้ งมีความคลุมเครื ออยู่ในบางประเด็น
แน่นอนว่า “หนองบัว” ในที่นี ้คือชื่อของหนองน ้าขนาดใหญ่อนั อยู่ในบริ เวณที่ตงั ้
ของเมืองหนองบัวลาภูแน่ แต่คาว่า “ลาภู” นันไม่
้ ปรากฏที่มาอย่างชัดเจน บางท่าน
สันนิษฐานว่ามาจากคาว่า “ลุ่มภู” เพราะที่ตงเมื
ั ้ องหนองบัวลาภูนนเป็
ั ้ นพื ้นที่ล่มุ
เชิงเขาหรื ออยูต่ ดิ กับภูเขา ในขณะที่คาว่า “ลา” ยังเป็ นคาโบราณมีความหมายว่า
ล ้า, ยิ่ง, ล้ น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1057) ได้ อีกด้ วย คาว่า “หนองบัวลาภู”
จึงอาจหมายถึง หนองน ้าที่มีบวั ขึ ้นอยูจ่ านวนมาก มีดอกใบชูสงู ดูเหมือนล้ นออก
จากขอบหนองมองแล้ วเป็ นแนวคล้ ายภูเขาก็เป็ นได้
ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาจากเอกสารรายงานว่าด้ วยเรื่ องเจ้ าอนุ
เมืองเวียงจันทน์เป็ นกบฏ จ.ศ.1189 (พ.ศ.2370) ซึ่งเป็ นเอกสารจดหมายเหตุที่
เขียนขึ ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 3 ก็ปรากฏว่า
มีชื่อ “บ้ านลาภู” ปรากฏอยู่ในคาให้ การของพญานริ นทร์ สงครามว่า “...อ้ายอณุ
จัดให้ข้าพเจ้ากับอ้ายปหลัดหนองบัวลาภูคนเก่า อายวรจักบ้านบัว อ้ายทามวง
บ้านเทวี อายอุปราชาบ้านภูเวี ยง อ้ายอระวงบ้านโหมโคด อ้ ายตนามบ้ านลาภู
คุมไพร่ พรรแปดร้ อยคน ปื นคาบสิ นลา 300 บอกอยู่รักษาค่าย...” (จดหมายเหตุ
รัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 77)
ผู้เขียนมีความเห็นเป็ นเบื ้องต้ นว่า ชื่อ “หนองบัวลาภู” น่าจะมาจากการ
เรี ยกชื่อชุมชนโบราณขนาดใหญ่ทงั ้ 2 ชุมชน ที่อยู่ติดกับหนองบัวรวมกัน คือ
ชุมชนโบราณเมืองหนองบัวกับชุมชนโบราณบ้ านลาภู เพราะในสมัยพระเจ้ าฟ้างุ้ม
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ที่ปรากฏตามนิทานเรื่ องขุนบรมราชาก็เรี ยกชื่ อเมืองหนองบัวลาภู นีว้ ่า “เมือง
หนองบัว” เท่านัน้ (กรมศิลปากร, 2545: 156) ไม่ได้ มีคาว่า “ลาภู” ต่อท้ ายเลย
ดังนัน้ คาว่า “หนองบัวลาภู” จึงเกิดขึ ้นในสมัยหลัง การเรี ยกชื่อชุมชนที่อยู่ติดกัน
ให้ เป็ นชื่อเดียวนัน้ ปั จจุบนั ก็ยงั มีการใช้ เรี ยกติดปากอยู่ทวั่ ไป พบได้ ทงในพื
ั ้ น้ ที่
ภาคอีสานและภูมิภาคอื่น ซึ่งที่มาของชื่อต่อท้ ายนีย้ ังต้ องมีการศึกษาค้ นคว้ า
อย่างลุม่ ลึกต่อไป (ดูเพิ่มใน ธีระวัฒน์ แสนคา, 2558 ก: 120 - 128)

ภาพที ่ 3 ตาแหน่งทีต่ งั้ ชุมชนโบราณบ้านลาภูและชุมชนโบราณเมื องหนองบัวลาภู
(ปรับปรุงจาก: Google earth, ออนไลน์: 17 มกราคม 2561)
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แต่อย่างไรก็ดี ชื่อ “เมืองหนองบัวลาภู” คงเป็ นชื่อที่ค้ นุ เคยจากบุคคล
ภายนอกทัง้ ฝ่ ายลาวและฝ่ ายสยามมาตลอด อย่างน้ อยก็ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2370
เป็ นต้ นมา ดังจะเห็นได้ จากข้ อความในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา
แม้ จะระบุข้อความในพระราชพงศาวดารก่ อนหน้ าแล้ วว่า มี การตัง้ ชื่ อเมื อง
หนองบัวลาภูใหม่ว่า “จาปานครขวางกาบแก้ วบัวบาน” แต่ข้อความในส่วนต่อ
จากนี ้ก็ยังคงเรี ยกชื่อเมืองหนองบัวลาภูว่า “เมืองหนองบัวลาภู” อยู่ (พระราช
พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา (ภาคจบ), 2505: 418)
แสดงให้ เห็นว่าชื่อ “หนองบัวลาภู” เป็ นชื่อที่รับรู้ ของผู้คนสมัยนัน้ มาก
ที่ สุด แม้ แต่สมเด็ จ กรมพระยาด ารงราชานุภ าพซึ่ ง เป็ นเสนาบดี กระทรวง
มหาดไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่ง
รับผิดชอบการจัดการปกครองหัวเมืองก็ยงั ทรงรับรู้และเรี ยกชื่อเมืองหนองบัวว่า
“หนองบั ว ล าภู ” ทัง้ ยัง ได้ ทรงเปลี่ ยนชื่ อเมื องหนองบัวล าภู จ ากชื่ อเมื อ ง
กมุทธาสัยในสมัยนันมาเป็
้
นชื่ออาเภอหนองบัวลาภูด้วย (สมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวดั ติวงศ์ และสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2505: 238 - 239)
ดังนัน้ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า คาว่า “หนองบั วลาภู ” น่าจะเกิดขึน้
ภายหลังจากการเกิ ดขึน้ ของชุมชนโบราณบ้ านล าภูและเริ่ มมี การเรี ยกอย่ าง
จริ งจังในช่วงที่ชุมชนโบราณบ้ านลาภูมีความรุ่ งเรื องและขยายเป็ นชุมชนระดับ
หมู่ บ้ านขนาดใหญ่ แล้ วในช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที่ 23 - 24 เป็ นอย่ างน้ อย ซึ่ ง
ความสาคัญได้ แสดงให้ เห็นผ่านความสามารถของชุมชนโบราณบ้ านลาภูในการ
สร้ างพระพุทธรู ปปูนปั น้ ขนาดใหญ่ขึ ้นประจาชุมชน อันสะท้ อนให้ เห็นว่าชุมชน
โบราณบ้ านลาภูที่มีความสาคัญคูก่ บั ชุมชนโบราณเมืองหนองบัวได้ เป็ นอย่างดี
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ศึกพระวอพระตากับชุมชนโบราณบ้ านลาภู
ด้ วยความที่เมืองหนองบัวมีทิวเขาภูพานคาทอดยาวขวางกัน้ ระหว่าง
เมืองหนองบัวกับเมื องเวี ยงจันทน์ โดยมีช่องข้ าวสารเป็ นช่องเขาบนเส้ นทาง
คมนาคมไปมาระหว่างกันที่สาคัญมาโดยตลอด ปั จจุบนั ช่องข้ าวสารอยู่ในเขต
รอยต่อระหว่างอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู กับอาเภอบ้ านผื อ
จังหวัดอุดรธานี (ธีระวัฒน์ แสนคา, 2554: 41 - 45) การมีทิวเขากันระหว่
้
างเมือง
หนองบัวกับศูนย์อานาจรั ฐน่าจะทาให้ เมื องหนองบัวมีความเป็ นอิสระในการ
ปกครองตนเองระดับหนึ่งและมีความเหมาะสมกับการสร้ างอานาจซ่องสุมไพร่
พล ดังปรากฏหลักฐานว่าพระวอและพระตาซึ่งเป็ นขุนนางผู้ใหญ่ของราชสานัก
เวียงจันทน์เลือกเมืองหนองบัวเป็ นที่ซ่องสุมกาลังไพร่ พลเพื่อแยกการปกครอง
ออกจากราชสานักเวียงจันทน์ในรัชกาลพระเจ้ าสิริบญ
ุ สาร
ในปี พ.ศ.2302 พระวอและพระตาเกิดความขัดแย้ งกับพระเจ้ าสิริบญ
ุ สาร
ด้ วยสาเหตุใดไม่แจ้ งชัด ได้ พาไพร่ พลและญาติพี่น้องของตนอพยพมาตังแข็
้ ง
เมืองที่เมืองหนองบัวไพร่พล 20,000 คนเศษ ส่วนที่เหลือกระจายไปตังอยู
้ ท่ ี่เมือง
ผ้ าขาวพันนาหมื่นเศษโดยการนาของหลวงราชโภชไนยและอีกหมื่นเศษไปตังอยู
้ ่
ที่เมืองภูเวียงโดยการนาของท้ าวนาม ประกาศตนเป็ นอิสระไม่ขึ ้นกับเวียงจันทน์
(สิลา วีระวงส์, 2539: 140) พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาบันทึกไว้ วา่
สร้ างขึ ้นเป็ นเมืองตังค่
้ ายเสาไม้ แก่น (พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา
(ภาคจบ), 2505: 418) และให้ ชื่อเมืองใหม่นี ้ว่า “นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้ วบั ว
บาน” (หม่อมอมรวงศ์วิจิตร, 2506: 186) และอาจมีความพยายามตรากฎหมาย
ขึ ้นมาใช้ เองภายในเมืองด้ วย (สุวิทย์ ธีรศาศวัต, 2549: 143 - 160)
พระเจ้ าสิริบญ
ุ สารได้ พยายามส่งทหารมาตีเมืองหนองบัว สู้รบกันอยู่ได้
ประมาณ 3 ปี ฝ่ ายพระวอและพระตาเกรงว่าจะไม่สามารถต้ านทานได้ จงึ ส่งสาส์น
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ไปขอความช่ ว ยเหลื อ จากกองทั พ พม่ า ที่ เ มื อ งเชี ย งใหม่ แต่ ก ลั บ ถู ก ฝ่ าย
พระเจ้ าสิริบญ
ุ สารทาการเกลี ้ยกล่อมกองทัพพม่าให้ เข้ าร่ วมด้ วย พากันยกมาตี
เมืองหนองบัว (หม่อมอมรวงศ์วิจิตร, 2506: 201 - 202)
จนถึงปี พ.ศ.2322 พระเจ้ าสิริบญ
ุ สารสามารถตีเมืองหนองบัวได้ ทาให้
พระวอและพระตาพาไพร่ พลอพยพหนีลงไปทางใต้ พร้ อมด้ วยไพร่ พลจากเมื อง
ผ้ าขาวพันนาและเมืองภูเวียง ไปจนถึงเขตเมืองนครจาปาศักดิ์ เพื่อพึ่งพระบรม
โพธิสมภารเจ้ าไชยกุมาร เจ้ านครจาปาศักดิ์ แล้ วตังบ้
้ านเมืองอยู่บริ เวณบ้ านดู่
บ้ านแก ต่อมาได้ เกิดการผิดใจกันของฝ่ ายพระวอและพระตากับเจ้ าไชยกุมาร จึง
ได้ พาไพร่ พลมาตังอยู
้ ่ที่ดอนมดแดง และมีพัฒนาการของชุมชนกลายมาเป็ น
เมืองอุบลราชธานีในทุกวันนี ้ (คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ ายจัดทาหนังสือ, 2535:
7 - 9)
สงครามดังกล่าว น่าจะทาให้ ชุมชนโบราณบ้ านล าภูได้ รับผลกระทบ
อย่างมาก เนื่องจากตังอยู
้ ่ติดกับเมืองหนองบัวอันเป็ นพื ้นที่สงคราม และมีเรื่ อง
เล่าภายในชุมชนที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์ ช่วงหนึ่งของชุมชนบ้ านลาภูว่า “...ผู้
เฒ่าเผิ่ นเว่าว่าบ้านลาภูเคยฮ้าง ตัง้ แต่ปางพระวอพระตาหนีไปสร้างเมื องอุบล...”
(พระอธิการสมบัติ อินฺทปญฺ โญ, 2561) เรื่ องเล่านี ้สะท้ อนให้ เห็นถึงความทรงจา
ของท้ องถิ่ นที่ บอกเล่าเป็ นมุขปาฐะสื บต่อกันมาเกี่ ยวกับเหตุการณ์ ศึกพระวอ
พระตา ที่ชมุ ชนโบราณบ้ านลาภูได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าวนี ้ด้ วย
ชุมชนโบราณบ้ านลาภูกับศึกเจ้ าอนุวงศ์
หลังจากกลุ่มพระวอและพระตาหนี ภาวะสงครามไปในลุ่มแม่น า้ มูล
เมืองหนองบัวและชุมชนใกล้ เคียงคงถูกทิง้ ร้ างไประยะหนึ่ง เมื่อสงครามสงบ
หลังจากที่ กองทัพกรุ งธนบุรี ซึ่ งมี เจ้ าพระยามหากษั ตริ ย์ ศึกเป็ นแม่ ทัพ ท า
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สงครามเข้ ายึดราชสานักเวี ยงจันทน์ได้ ทูลเชิญพระเจ้ าสิริบุญสารพร้ อมด้ วย
พระราชวงศ์ ส่ วนหนึ่งลงไปยังกรุ งธนบุรี ในปี พ.ศ.2322 แล้ วตัง้ พระยาสุ โพ
ขุนนางเมืองเวียงจันทน์เป็ นผู้รักษาเมือง (เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2540: 102) และ
คงมี ผ้ ูคนส่วนหนึ่งที่ หลบหนี ภัยสงครามขึน้ เขาเข้ าป่ ากลับลงมาตัง้ ถิ่ นฐาน
ตามเดิม รวมทัง้ บริ เวณชุมชนโบราณบ้ านล าภูก็ น่าจะมี ผ้ ูคนกลับเข้ ามาตัง้
บ้ านเรื อนอีกครัง้ เช่นเดียวกัน ดังปรากฏหลักฐานว่าในปี พ.ศ.2369 - 2370 ก็ยงั
พบว่าเมืองหนองบัวคงมีสถานะเป็ นเมื องอยู่ มีเจ้ าเมืองปกครอง และปรากฏ
หลักฐานที่กล่าวถึงชื่อบ้ านลาภู แต่ช่วงเวลาดังกล่าวนี ้ก็เข้ าสู่ภาวะสงครามอีก
ครัง้ เราเรี ยกศึกครัง้ นี ้ว่า “ศึกเจ้ าอนุวงศ์”
กองทัพเวียงจันทน์นาโดยเจ้ าอนุวงศ์ได้ นาไพร่ พลจากเมื องต่างๆ ใน
ปกครองยกลงไปจนถึงเมื องนครราชสี มา ยึดเมืองนครราชสี มาได้ ต่อมาเมื่ อ
ทราบข่าวว่ากองทัพสยามยกขึ ้นมาจากกรุงเทพมหานครจึงถอยทัพกลับมาตังรั้ บ
ศึกอยู่ที่ เมื องหนองบัว เนื่ อ งจากว่าเมื องหนองบัวเป็ นเมื องใหญ่ ที่ ตัง้ อยู่ใน
เส้ นทางจากกรุงเทพมหานครไปยังเมืองเวียงจันทน์ และมีการนาเสาไม้ มาตังร้้ อย
เอ็นเป็ นแนวกาแพงรอบตัวเมือง (หม่อมเจ้ าทับในกรมหลวงเสนีบริ รักษ์ , 2473:
77) ส่วนเจ้ าอนุวงศ์ไปตังค่
้ ายคอยดูสถานการณ์ศกึ ที่ช่องข้ าวสาร
การปกครองภายในเมืองหนองบัว เจ้ าอนุวงศ์ได้ ตงให้
ั ้ พญานริ นทร์ (หรื อ
พญานริ นทรสงคราม) เจ้ าเมื องสี่ มุม มาเป็ นเจ้ าเมื องเพื่ อรั บศึกที่ ยกมาจาก
กรุงเทพฯ พร้ อมด้ วยขุนนางท้ องถิ่นหลายคน เช่น ปลัดเมืองหนองบัวลาภูคนเก่า
เป็ นต้ น คุมไพร่ 1,800 คน ปื นคาบศิลา 300 กระบอก มีการนาเสาไม้ มาตังร้้ อย
เอ็นปั กเป็ นแนวกาแพง (หม่อมเจ้ าทับในกรมหลวงเสนีบริ รักษ์ , 2473: 77) ยาว
30 เส้ น กว้ าง 16 เส้ น (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 77) ป้องกันรักษา
เมือง
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พญานรินทร์ ได้ นากาลังไพร่พลเมืองหนองบัวต่อสู้อย่างสามารถและฆ่า
ฟั นทหารสยามล้ มตายลงเป็ นจานวนมาก แต่สุดท้ ายไพร่ พลของพญานริ นทร์ ก็
ถูกกองทัพสยามจานวน 5 กอง กาลังไพร่ พล 8,400 คน ที่มีกรมหมื่นนเรศโยธี
เป็ นแม่ทพั และกรมหมื่นเสนีบริ รักษ์ เป็ นแม่ทพั หน้ าที่สองก็เข้ าตีเมื องหนองบัว
แตกในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2370 (สุวิทย์ ธีรศาศวัต, 2543: 125) ซึ่งส่งผลให้
เมืองหนองบัวและชุมชนโดยรอบถูกทาลายเป็ นอย่างมาก รวมทังชุ
้ มชนโบราณ
บ้ านลาภูด้วย ผู้คนแตกกระจัดกระจายไปตามป่ า บางส่วนถูกกวาดต้ อนลงไปยัง
กรุ งเทพฯ และเมื องในที่ ราบลุ่มแม่น า้ เจ้ าพระยาและแม่น า้ สาขา (ธี ระวัฒน์
แสนคา, 2558 ข: 15 - 18)
จากข้ อมูลข้ างต้ นสะท้ อนให้ เห็นว่าชุมชนโบราณบ้ านลาภูน่าจะได้ รับ
ผลกระทบจากสงครามในปี พ.ศ.2370 อย่างมากเช่นเดียวชุมชนโบราณเมื อง
หนองบัว ทังนี
้ ้ เนื่องจากว่ามีชาวบ้ านลาภูชื่อ “อ้ ายตนาม” ซึง่ อาจเป็ นผู้นาชุมชน
ได้ เป็ นผู้นาทหารรักษาเมืองหนองบัวภายใต้ การบัญชาการของพญานริ นทร์ การ
ปรากฏชื่อบุคคลดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นถึงความเกี่ ยวข้ องกับสงครามในครัง้ นี ้
ของชุมชนบ้ านลาภูได้ เป็ นอย่างดี ด้ วยความที่ชุมชนบ้ านลาภูอยู่ติดกับเมื อง
หนองบัวอาคารบ้ านเรื อนน่าจะถูกเผาทาลายหรื อทิ ้งร้ างไปด้ วย ในขณะที่ผ้ คู น
ส่วนหนึ่งคงถูกกวาดต้ อนไปโดยทังกองทั
้
พเวียงจันทน์และกองทัพสยาม ทังยั
้ งมี
ความเป็ นไปได้ ว่ามีผ้ คู นอีกส่วนหนึ่งได้ หนีการถูกกวาดต้ อนขึ ้นไปอยู่ตามภูเขา
และพื ้นที่ป่าลึก ด้ วยเหตุดงั กล่าวนี ้เองจึงทาให้ ศาสนสถานภายในชุมชนโบราณ
บ้ านลาภูทงั ้ สองแห่งถูกทิง้ ร้ างไปด้ วย และภายหลังมีเพียงวัดโพธิ์ ศรี เท่านัน้ ที่
ได้ รั บการบูรณะและพัฒนาเป็ นวัดที่ มี พระสงฆ์ จ าพรรษาในช่วงปลายพุทธ
ศตวรรษ 24

ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561

ชุมชนโบราณบ้ านลาภูกับประวัติศาสตร์ เมืองหนองบัวลาภู

บทส่ งท้ าย
หากจะกล่าวโดยสรุ ปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นของชุมชนโบราณ
บ้ านล าภูแล้ ว ก็ จะพบว่าชุมชนโบราณแห่งนี เ้ ริ่ มมี หลักฐานประวั ติ ศาสตร์
โบราณคดีและศิลปกรรมที่สะท้ อนให้ เห็นถึงการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนมาตัง้ แต่
ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ชุมชนโบราณบ้ านลาภูมีพฒ
ั นาการของชุมชน
เชื่ อมโยงกับชุมชนโบราณเมื องหนองบัวซึ่งเป็ นหัวเมื องใหญ่ ของอาณาจักร
ล้ านช้ าง จนทาให้ มี การเรี ยกชื่ อชุมชนโบราณทัง้ สองแห่งว่า “หนองบัวล าภู”
ต่อมาชุมชนโบราณบ้ านลาภูได้ เผชิญกับภาวะสงครามอย่างน้ อย 2 ครัง้ และใน
ศึกเจ้ าอนุวงศ์ พ.ศ.2370 ทาให้ ชมุ ชนและศาสนสถานภายในเขตชุมชนถูกทิ ้งร้ าง
เมื่อเหตุการณ์ทางการเมืองเป็ นปกติจึงมีผ้ คู นกลับมาตังถิ
้ ่นฐานและฟื น้ ฟูชุมชน
ใหม่อีกครั ง้ ในช่วงต้ นพุ ทธศตวรรษที่ 25 และมี พัฒนาการของชุมชนมาเป็ น
ชุมชนบ้ านลาภูในปัจจุบนั
จากที่ ผ้ ูเขี ยนกล่ าวมาข้ างต้ นก็ จะเห็ นได้ ว่ า ในบริ เวณรอบๆ เมื อง
หนองบัวลาภูได้ มีการพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรม
ที่น่าสนใจมากมาย เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ชมุ ชนโบราณบ้ านลาภูจึงควรแก่
การศึกษาและถ่ายทอด เพื่อให้ อนุชนรุ่ นหลังได้ ศึกษาเรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ และ
พัฒนาประยุกต์ ใช้ ข้ อมูลนัน้ เพื่ อสร้ างสรรค์ ชุมชนท้ องถิ่ น ควบคู่กับความ
พยายามในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน และการสนับสนุน
ของหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชน อันจะสามารถนามาใช้ เป็ นฐานข้ อมูลเพื่ อ
การพัฒนาท้ องถิ่นให้ มนั่ คงยัง่ ยืนต่อไป
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