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บทคัดย่อ 
 

บทความนีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะหค์วามสัมพนัธ์ระหว่างสยามกับ
พืน้ท่ีอีสานก่อนท่ีจะมีการปฏิรูปการปกครองในทศวรรษ 24301 เพ่ือท าความ
เขา้ใจวา่ความสมัพนัธร์ะหว่างสยามกบัพืน้ท่ีอีสานมีลกัษณะอย่างไร และเหตใุด
สยามจึงพยายามกระชบัอ านาจเหนือพืน้ท่ีอีสานเป็นครัง้แรกหลงัจากเหตกุารณ์
กบฏเจ้าอนุวงศส์ิน้สุดลง โดยอาศัยหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรทั้ง
หลกัฐานชัน้ตน้ เช่น ประชุมพงศาวดาร จดหมายเหต ุบนัทึกการเดินทาง และ
หลกัฐานชัน้รอง เช่น หนงัสือวิชาการ บทความ วิทยานิพนธแ์ละงานวิจยัต่าง ๆ 
เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาดว้ยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า 
ตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 24 เป็นตน้มาเม่ือสามารถขยายอิทธิพลสู่ดินแดนลุ่มน า้โขง
ไดเ้ป็นผลส าเร็จ สยามพยายามท าใหพื้น้ท่ีอีสานแข็งแกรง่ขึน้ดว้ยการสนับสนุน
การขยายตวัของกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ิน ขณะเดียวกนักลุม่อ านาจทอ้งถ่ินก็พยายาม
ขยายฐานอ านาจของตนอยู่เสมอเพ่ืออ านาจและความชอบธรรมในการเก็บเก่ียว
ผลประโยชน ์ลกัษณะเช่นนีท้  าใหพื้น้ท่ีอีสานภายใตก้ารปกครองของสยามมีเขต
อิทธิพลของกลุม่อ านาจทอ้งถ่ินเกิดขึน้เป็นจ านวนมาก  

                                                   
1 การใชค้  าว่า “พืน้ที่อีสาน” ในบทความนี ้หมายถึง อาณาบริเวณตัง้แต่ที่ราบสงูโคราชจรด
ฝ่ังขวาแม่น า้โขงและบริเวณฝ่ังซา้ยแม่น า้โขงบางสว่น เป็นการเรียกตามบริบทสมยัปัจจุบนั
เพื่อใหง้่ายตอ่การท าความเขา้ใจวา่ หมายถึงอาณาบรเิวณซึ่งไดก้ลายมาเป็นภาคอีสานหรอื
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในภายหลงั เนื่องจากก่อน พ.ศ. 2465 ยงัไม่มีการใชค้  าวา่ “อีสาน” 
เพื่อเรยีกอาณาบรเิวณนีใ้นลกัษณะภมูิภาค 
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สภาพการณด์งักล่าวสามารถตัง้ขอ้สงัเกตได ้2 ประการดว้ยกนั ประการ
แรก อ านาจท่ีแท้จริงของสยามซึ่งมีเหนือกลุ่มอ านาจท้องถ่ินเป็นไปในทาง
นามธรรมมากกว่ารูปธรรม เบือ้งหลงัสภาพการเมืองในพืน้ท่ีอีสานคือการมีอยู่
ของกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินเป็นจ านวนมากซึ่งมีสิทธ์ิและอ านาจเหนือพืน้ท่ีของตน
อย่างแทจ้ริง ประการที่สอง สภาพการเมืองในพืน้ท่ีอีสานเบือ้งหลังนัน้เต็มไป
ดว้ยความขดัแยง้และความแตกแยกระหว่างกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ิน ทา้ยท่ีสดุน ามา
ซึ่งสภาพโครงสรา้งการเมืองท่ีเปราะบางและการขาดเสถียรภาพท่ีมั่นคง ทัง้นี ้
วิกฤตการณก์ารเมืองจากกรณีกบฏเจา้อนวุงศเ์ม่ือ พ.ศ. 2369 คือตวัแปรส าคญั
ท่ีกระตุน้ใหส้ยามตระหนกัในปัญหาเหลา่นีม้ากขึน้ อนัน ามาซึ่งความพยายามใน
กระชับอ านาจของสยามเหนือกลุ่มอ านาจท้องถ่ินเป็นครัง้แรกก่อนท่ีจะมีการ
ปฏิรูปการปกครองในอีกหลายทศวรรษถดัมา 
 
ค าส าคัญ:  อีสาน,  กบฏ,  เจา้อนวุงศ ์
 
ABSTRACT 
 

This article aims to analyze relationship between Siam and Isan 
area before the administrative reform during the 2430s to highlight the 
significance of Siam’s relationship with Isan area and factors that forced 
Siam to reinforce its cover in this area for the first time following Anouvong’s 
rebellion of B.E. 2369 (1826 A.D.). This study was conducted based on 
written and primary evidence, such as the chronicle meeting, annals, and 
travel records. In addition, secondary evidence such as academic books, 
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articles, various research and theses was investigated as research 
instruments through historical methods.  

This article shows that from the 24th Buddhist century, Siam 
successfully expanded its power to the Mekong River basin after gaining 
support from local groups. However, local groups continued to retain their 
power base and authority, particularly in tax collection. Thus, Isan area 
under the Siamese rule was divided among many local influential groups.  
From this circumstance, this article comes up with two narratives of Siam’s 
relationship with Isan area during the 24th Buddhist century. First, Siam’s 
power in Isan area was rather limited and intangible since real power and 
administration continued to be in the hand of local groups. Second, internal 
conflicts among of local groups in Isan area made this area politically 
unstable and fragile. The Anouvong’s Rebellion in B.E. 2369 (1826 A.D.) 
became a grave concern for Siam, which eventually led to Siam’s attempt 
to consolidate its power over local groups for the first time, long before the 
administrative reforms in the 2430s. B.E. (1890s A.D.) 
 
Keywords:  Isan,  Rebellion,  Chao Anouvong 
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1. ความน า 
 

การต่อตา้นอ านาจของสยามโดยเจา้อนุวงศแ์ห่งเวียงจันทนเ์ม่ือ พ.ศ. 
2369 ซึ่งเป็นท่ีรูจ้กักันดีในมุมมองของสยามว่า “กบฏเจา้อนุวงศ”์ เป็นสงคราม
ครัง้ใหญ่ท่ีสดุในหนา้ประวตัิศาสตรร์ะหว่างสยามกบัลา้นชา้ง ผลจากเหตกุารณ์
ครัง้นัน้ท าใหส้ยามด าเนินการขัน้เด็ดขาดกบัเวียงจนัทนด์ว้ยการท าลายเมืองจน
ย่อยยับ เมืองเวียงจันทน์และเมืองจ าปาศักดิ์ในฐานะตัวการส าคัญของ
เหตกุารณค์รัง้นีถ้กูลดสถานะจากเมืองเจา้ประเทศราชเป็นเพียงหวัเมืองชัน้นอก
ขึน้กบักรุงเทพฯ เป็นผลใหก้ารสืบสนัตติวงศข์องเจา้นายแห่งลา้นชา้งเวียงจนัทน์
สิน้สุดลง พรอ้มกันนัน้สยามยังไดก้วาดตอ้นเชลยศึกชาวลาวนับหม่ืนคนมายัง
พืน้ท่ีอีสานและบริเวณมณฑลชัน้ใน เพ่ือสกดักัน้ไม่ใหเ้วียงจนัทนส์ามารถตัง้ตวั
ทา้ทายอ านาจของสยามไดอี้กตอ่ไป 
 จากภาพรวมขา้งตน้ท าใหง้านศึกษาเก่ียวกับกบฏเจา้อนุวงศท่ี์ผ่านมา
เน้นความส าคัญไปท่ีความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับเวียงจันทน์ในฐานะคู่
ขดัแยง้ทางการเมืองโดยตรง เช่น งานของมะยรุี และเผยพนั เหงา้สีวทัน ์(มะยุรี 
เหง้าสีวัทน์และเผยพัน เหง้าสีวัทน์ , 2531: 64) ศึกษาปัจจัยท่ีผลักดันให ้
เจ้าอนุวงศด์  าเนินการต่อตา้นสยามครัง้ใหญ่ ทั้งสองคนสรุปว่าการกดข่ีและ
นโยบายกลืนชาติของสยามเป็นสาเหตใุหเ้จา้อนวุงศแ์ละชาวลาวทัง้หลายลุกฮือ
ขึน้ต่อตา้นเพ่ือปกป้องเอกลกัษณ ์ชาติและกอบกูอิ้สรภาพท่ีถูกสยามแย่งชิงไป 
งานของดารารตัน ์เมตตาริกานนนท ์(ดารารตัน ์เมตตาริกานนนท์, 2537: 37) 
ศกึษาสาเหตขุองการเกิดสงครามและการด าเนินนโยบายทางการเมืองของสยาม
ภายหลังจากท่ีสงครามสิน้สุดลง โดยอาศัยมุมมองจากทั้งสองฝ่ังเป็นแนว
ทางการวิเคราะห ์ดารารตันเ์สนอว่า สงครามครัง้นัน้เกิดขึน้มาจากความไม่พอใจ
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ของเจ้าอนุวงศต์่อสยาม เน่ืองจากเจ้าอนุวงศเ์ห็นว่าสยามไดท้ าการกดข่ีใช้
แรงงานชาวลาวอย่างหนัก นอกจากนี้ยังมีประเด็นความขัดแย้งระหว่าง 
เจา้นครราชสีมากับเวียงจันทนแ์ละจ าปาศกัดิ์เป็นเหตุใหเ้จ้าอนุวงศต์ัดสินใจ
ด าเนินการดงักล่าว ผลจากสงครามครัง้นั้นท าให้สยามท าลายเวียงจันทนจ์น 
ราบคาบและสนับสนุนเจ้าเมืองกลุ่มพระวอพระตาซึ่งสยามไว้วางใจให้ขึน้มี
บทบาททางการเมืองมากขึน้ งานของ Volker Grabowsky ศึกษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งสยามกบัลา้นชา้ง และการเพิ่มขึน้ของอิทธิพลสยามในดินแดนลุ่มน า้โขง 
โดยเฉพาะหลงัเหตกุารณก์บฏเจา้อนุวงศส์ิน้สุดลง งานของ Volker Grabowsky 
คล้ายคลึงกับงานของมะยุรี และเผยพัน เหง้าสีวัทนต์รงท่ีว่ามองบริบทของ 
“เวียงจนัทน”์ กบั “อีสาน” เป็นภาพเดียวกนั (ลาว) เขาเปรียบเทียบไวใ้นบทสรุปวา่ 
สยามคอ่นขา้งจะยืดหยุ่นกบัลา้นนามากกว่า เพราะลา้นนาเป็นอิสระจากพมา่ได้
เน่ืองจากการอปุถมัภข์องสยาม จึงไดร้บัความไวว้างใจคอ่นขา้งมาก แตกตา่งกบั
ลาวท่ีสยามท าสงครามแย่งชิงมาจึงตอ้งคอยเฝ้าระวังและด าเนินนโยบายทาง
การเมืองอยา่งเขม้งวดเดด็ขาด (Volker Grabowsky, 1995: 124-125) 

จะเห็นไดว้่างานศึกษาท่ีผ่านมามุ่งประเด็นไปท่ีความสมัพนัธแ์บบหนึ่ง
ต่อหนึ่งระหว่างสยามกับเวียงจันทนโ์ดยเฉพาะประเด็นสาเหตุและผลสืบเน่ือง
ของสงครามครั้งนั้น อย่างไรก็ดี บทความนีมี้ความเห็นว่าเราไม่อาจเข้าใจ
เหตกุารณด์งักล่าวอย่างลึกซึง้ดว้ยการพิจารณาแค่เพียงความสมัพนัธร์ะหว่าง
สยามกบัเวียงจนัทน ์การตัง้สมมตุิฐานว่า “ลาว” และ “อีสาน” เป็นภาพเดียวกัน 
หรือกระทั่งการมองว่ากลุ่มอ านาจท้องถ่ินในพืน้ท่ีอีสานมีความเป็นอันหนึ่ง 
อนัเดียวกนัดว้ย เพราะอาจท าใหเ้ขา้ใจความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจระหวา่งสยามกบั
รัฐบริวารในลุ่มน า้โขงซึ่งมีความสลับซับซ้อนคลาดเคล่ือน รวมถึงมองข้าม
ความส าคญัของพืน้ท่ีอีสานในฐานะตวัแปรท่ีมีผลตอ่การพลิกผนัของสถานการณ์
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ดงักลา่ว ซึ่งกลุม่อ านาจทอ้งถ่ินแตล่ะกลุม่ตา่งมีทางเลือกและบทบาทของตนเอง
ในการตัดสินใจหรือด าเนินการใด ๆ ภายใต้บริบทท่ีแวดล้อม ณ ขณะนั้น 
บทความนีจ้ึงมีจุดประสงค์ท่ีจะหยิบยกสภาพการณ์ของพื ้นท่ีอีสานขึน้มา
พิจารณาดว้ยวิธีการทางประวัติศาสตร ์โดยอาศยัขอ้มูลหลักฐานจากเอกสาร
ร่วมสมัยท่ีเกิดเหตุการณ ์เช่น ประชุมจดหมายเหตุเรื่องปราบกบฏเวียงจันท ์
ประชมุพงศาวดารฉบบักาญจนาภิเษก เล่ม 9 และบนัทึกการเดินทางในลาวของ 
เอเจียน แอมอนิเย เป็นตน้ รวมถึงเอกสารชัน้รอง เช่น หนงัสือวิชาการ บทความ 
วิทยานิพนธแ์ละงานวิจยัต่าง ๆ  เป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยอาศยัเหตกุารณ์
กบฏเจา้อนวุงศเ์ป็นกระจกสะทอ้นภาพความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจระหวา่งสยามกบั
พืน้ท่ีอีสานสืบเน่ืองมาจนถึงก่อนการปฏิรูปการปกครอง ภาพท่ีปรากฏนัน้จะท า
ใหเ้ขา้ใจไดว้่า เพราะเหตใุดหลงัจากท่ีสงครามสิน้สุดลง สยามจึงด าเนินการขัน้
เดด็ขาดและพยายามกระชบัอ านาจของตนเหนือพืน้ท่ีอีสานเป็นครัง้แรก  

ดว้ยเหตดุงักล่าว บทความนีจ้ึงตอ้งการน าเสนอใน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) 
การเคล่ือนไหวของกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินอีสานระหว่างเหตกุารณก์บฏเจา้อนุวงศ ์
2) แรงกดดนัของสยามจากญวนและอังกฤษ และ 3) “เมือง”: เขตอิทธิพลและ
ผลประโยชนข์องกลุม่อ านาจทอ้งถ่ินในพืน้ท่ีอีสาน 
 
2. การเคลื่อนไหวของกลุ่มอ านาจท้องถิ่นอีสานระหว่างเหตุการณ ์
    กบฏเจ้าอนุวงศ ์
 
 เหตกุารณก์บฏเจา้อนวุงศเ์ม่ือ พ.ศ. 2369 เป็นจดุพลิกผนัครัง้ใหญ่ท่ีท า
ใหส้ยามเปล่ียนแปลงแนวทางการปกครองต่อพืน้ท่ีอีสานและพยายามกระชับ
อ านาจของตนในบริเวณนีใ้หม้ั่นคงขึน้ ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาการเคล่ือนไหวของกลุ่ม
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อ านาจทอ้งถ่ินในช่วงเหตุการณ์กบฏนัน้พบว่าแต่ละกลุ่มลว้นมีเป้าหมายและ
ยุทธวิธีในการรับมือกับสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันไปขึน้อยู่กับภูมิหลังและ
ผลประโยชนข์องกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินนัน้ ๆ โดยสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดด้งันี ้
(ขจีรตัน ์ไอราวณัวฒัน,์ 2532: 215-216)  
 1. กลุ่มที่ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าอนุวงศ์ เช่น เมืองกาฬสินธุ์ 
เขมราฐ ชยัภมูิและเมืองภูเขียว เป็นตน้ แมไ้มอ่าจทราบสาเหตท่ีุแทจ้ริงว่าเหตใุด
ผูน้  าทอ้งถ่ินเหล่านีถ้ึงตดัสินใจไม่เขา้ร่วมกับเจา้อนุวงศแ์ห่งเวียงจันทนใ์นการ
ต่อตา้นสยาม แต่จากการวิเคราะหภ์ูมิหลังก็พอเห็นไดว้่า เมืองเหล่านีล้้วนมี 
“เวียงจนัทน”์ เป็นศตัรูเช่นเดียวกันจึงไม่ตอ้งการท่ีจะกลับไปอยู่ภายใตอ้ านาจ
ของราชส านกัเวียงจนัทนอี์กครัง้หนึ่ง กรณีของเมืองเขมราฐนัน้มีภูมิหลงัมาจาก
เมืองอุบลราชธานีเชือ้สายของกลุ่มพระวอพระตาซึ่งท าสู้รบกับกองทัพของ 
พระเจา้สิริบุญสาร พระราชบิดาของเจา้อนุวงศจ์นถึงแก่ความตายในสนามรบ 
ทางดา้นเมืองกาฬสินธุ ์พระยาไชยสุนทร (หมาแพง) ผูเ้ป็นเจา้เมืองก็เป็นบุตร
ของทา้วอุปฌา หนึ่งในผูน้  าคนส าคญัของกลุ่มเจา้ผา้ขาว-เจา้โสมพะมิต ซึ่งหนี
การคุกคามของเวียงจันทนแ์ละน าผู้คนอพยพมาปักหลักในพืน้ท่ีอีสานคราว
เดียวกบักลุ่มพระวอพระตา สว่นเมืองชยัภมูินัน้ ทางพระยาภกัดีชมุพล (ทา้วแล) 
ก่อนหนา้นีเ้คยเก็บส่วยส่งใหก้ับทางเวียงจนัทนแ์ตภ่ายหลงัไดเ้ขา้หาเจา้พระยา
นครราชสีมาเพ่ือขอเป็นเมืองขึน้ของสยามและเปล่ียนมาส่งส่วยใหก้บัทางสยาม
แทน จงึถือวา่เป็นคูก่รณีท่ีมีความขดัแยง้กบัเจา้อนวุงศโ์ดยตรง อีกทัง้เจา้พระยา
นครราชสีมาเองก็เป็นคูข่ดัแยง้กับเจา้อนุวงศด์ว้ย (เมืองชยัภูมิและเมืองภูเขียว
เป็นเมืองในสงักดัของเมืองนครราชสีมา) ซึ่งทา้ยท่ีสดุผูน้  าทอ้งถ่ินท่ีไมเ่ขา้รว่มกับ
เจา้อนุวงศไ์ดถู้กทางเวียงจันทนป์ระหารชีวิตเพ่ือมิใหก้ระท าเป็นเย่ียงอย่างแก่
กลุม่อ านาจทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ นอกจากนีย้งัมีผลในแง่การตดัก าลงัของฝ่ายสยามดว้ย 
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 2. กลุ่มที่เปลี่ยนแปลงท่าทีตามสถานการณ์ เป็นกลุ่มท่ีมีเป็น
จ านวนมากท่ีสุด เช่น กลุ่มเมืองเขมรป่าดง (ยกเวน้เมืองขุขันธ)์ เมืองขอนแก่น 
ยโสธร สวุรรณภมูิ รอ้ยเอ็ด อบุลราชธานี และเมืองชนบท เป็นตน้ ในชว่งแรกของ
สงครามเมืองเหล่านีไ้ดเ้ขา้ร่วมกับทางเวียงจนัทนโ์ดยอาจถูกบีบบงัคบัหรือเขา้
ร่วมด้วยความสมัครใจไม่อาจทราบได้แน่ชัด อย่างไรก็ดี ภายหลังจาก
สถานการณพ์ลิกผนัท าใหเ้จา้อนวุงศก์ลบัเป็นฝ่ายตัง้รบั เมืองตา่ง ๆ เหล่านีก็้ได้
เปล่ียนทา่ทีหนัมาสนบัสนนุกองทพัสยามในการปราบปรามเจา้อนวุงศ ์ 
 การเคล่ือนไหวของกลุ่มอ านาจท้องถ่ินท่ีเปล่ียนไปเปล่ียนมาเช่นนี ้ 
บง่ชีใ้หเ้ห็นถึงการเป็นเอกเทศของกลุ่มผูน้  าทอ้งถ่ิน ซึ่งสามารถปรบัเปล่ียนท่าที
อย่างใดก็ไดต้ามสถานการณ์ในขณะนั้น อีกนัยหนึ่งก็สะทอ้นใหเ้ห็นความไม่
มั่นคงในอ านาจของสยามท่ีมีเหนือพืน้ท่ีอีสาน ตลอดจนระบบตา่ง ๆ ท่ียดึโยงกับ
ศนูยก์ลางทัง้การคมุก าลงัคนและการบงัคบับญัชาจากเมืองใหญ่สู่เมืองบริวาร
ไม่อาจใชก้ารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในยามท่ีเกิดวิกฤตการณเ์ช่นนีข้ึน้ ถา้มอง
ในทางกลับกันหากสยามเป็นฝ่ายเพล่ียงพล า้และตกเป็นรองฝ่ายเวียงจันทน ์
เมืองต่าง ๆ เหล่านีอ้าจกลายเป็นหอกข้างแคร่ท่ีบั่นทอนพระเกียรติภูมิของ
พระมหากษัตริยแ์ละความมั่นคงของราชอาณาจกัรสยามไดอ้ย่างใหญ่หลวง  
 3. กลุ่มที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าอนุวงศ ์เช่น เมืองขขุนัธุ ์เมืองส่ีมุม 
(จัตุรสั) และเมืองปักธงชัย เป็นตน้ ทัง้สามเมืองนีต้่างเป็นก าลังส าคญัให้กับ
กองทพัของเจา้อนุวงศเ์ม่ือเคล่ือนพลเขา้สู่พืน้ท่ีอีสาน และมีส่วนช่วยใหก้องทพั
เวียงจนัทนส์ามารถเขา้ยึดเมืองนครราชสีมาฐานอ านาจของสยามไดส้  าเร็จ 
 ทั้งสามเมืองนี ้ล้วนมีภูมิหลังท่ีขัดแย้งกับเจ้าเมืองนครราชสีมา 
โดยเฉพาะกรณีของพระยาไกร เจา้เมืองขุขันธ์ไดเ้คยวิวาทแย่งชิงพวกข่ากับ
เจ้าพระยานครราชสีมาตั้งแต่ เม่ือครั้งเจ้าพระยานครราชสีมายังเป็น 
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หลวงยกกระบตัร จนตอ้งมีการฟ้องรอ้งไปยงักรุงเทพฯ แต่ก็ไม่สามารถท าอะไร
เจา้พระยานครราชสีมาได ้ความขัดแย้งภายในท่ีเกิดขึน้ระหว่างกลุ่มอ านาจ
ทอ้งถ่ินไดผ้ลกัดนัใหก้ลุ่มท่ีหาทางสูไ้ม่ไดอ้ย่างเจา้เมืองขขุันธแ์สวงหาพนัธมิตร
และความคุม้ครองจากศูนยอ์ านาจท่ีใหญ่กว่าดงัท่ีเคยเกิดขึน้เสมอมาในอดีต 
การสานสมัพนัธร์ะหว่างเมืองนอ้ยกับเมืองใหญ่เพ่ือเปล่ียนขัว้อ านาจจากสยาม
เป็นลา้นชา้ง (เวียงจนัทน-์จ าปาศกัดิ์) จึงเกิดขึน้ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
ของสภาพการเมืองในพืน้ท่ีอีสาน ส่วนเมืองส่ีมมุ (จตัรุสั) และเมืองปักธงชยั ซึ่ง
เป็นเมืองในสงักดัของเมืองนครราชสีมานัน้แมไ้ม่ปรากฏขอ้มลูชดัเจนถึงสาเหตท่ีุ
ตดัสินใจเขา้รว่มกบัเจา้อนวุงศ ์แตใ่นผลงานของขจีรตัน ์ไอราวณัวฒัน ์ไดท้  าการ
วิเคราะหไ์วว้่ามีความเป็นไปไดท่ี้เจา้เมืองส่ีมุมและเจา้เมืองปักธงชัยจะเคยมี
ความขัดแยง้กับเจา้พระยานครราชสีมาเน่ืองจากการแย่งชิงผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจกนัมาก่อน (ขจีรตัน ์ไอราวณัวฒัน,์ 2532: 224)  
 การแบ่งกลุ่มเพ่ืออธิบายการเคล่ือนไหวของกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินต่าง ๆ 
ในพืน้ท่ีอีสานก็เพ่ือใหเ้ห็นภาพรวมในเบือ้งตน้ ซึ่งความเป็นจริงแลว้ ในแต่ละ
เมืองก็ลว้นมีความขดัแยง้กันภายใน มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและเลือกสนบัสนุน
สยามและเวียงจนัทนแ์ตกตา่งกนัไป เช่น เมืองขขุนัธ ์แมฝ่้ายพระยาไกรเจา้เมือง
จะเขา้ร่วมกับฝ่ายเจา้อนุวงศ ์แต่ทางดา้นทา้วก่ิงหลา้ ยกกระบตัรเมืองขุขันธ์ผู้
เป็นนอ้งชายกลับเลือกอยู่ข้างกรุงเทพฯ และเป็นฝ่ายขอก าลังจากเจ้าพระยา
นครราชสีมาใหไ้ปช่วยปราบปรามพ่ีชายของตน อีกกรณีหนึ่งท่ีเมืองกาฬสินธุ ์แม้
ทางพระยาไชยสุนทร (หมาแพง) เจ้าเมืองจะเลือกอยู่ข้างกรุงเทพฯ แต่ฝ่าย
อปุฮาด (หมาสยุ) บตุรเจา้โสมพะมิตร ซึ่งมีความขดัแยง้เดิมกบัพระยาไชยสุนทร 
(หมาแพง) ไดเ้ลือกอยู่ขา้งเดียวเวียงจนัทนแ์ละเป็นฝ่ายขอก าลงัจากเวียงจนัทน์
ใหย้กทพัมาตีเมืองกาฬสินธุอี์กดว้ย (ธีรชยั บญุมาธรรม, 2528: 68) 
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3. แรงกดดันของสยามจากญวนและอังกฤษ 
 

หากขยายขอบเขตการพิจารณาให้กวา้งขึน้จากความสมัพนัธ์ระหว่าง
สยามกับกลุ่มอ านาจท้องถ่ินก็จะเห็นไดช้ัดว่าปัญหาโครงสรา้งการเมืองและ
อ านาจท่ีแท้จริงของสยามในพืน้ท่ีอีสานน่าหวาดหวั่นต่อสยามมากเพียงใด 
อิทธิพลจากภายนอก คือ ญวนและองักฤษ ซึ่งก าลงัเพิ่มขึน้ ณ ขณะนัน้ อาจเป็น
ตวัแปรส าคญัท่ีส่งผลตอ่ชะตากรรมความมั่นคงและเกียรติภูมิของสยาม ราวตน้
พุทธศตวรรษท่ี 24 ญวนกลายเป็นศัตรูและคู่แข่งท่ีส  าคัญของสยามทาง
ตะวนัออกแทนท่ีรฐัพม่าซึ่งเคยเป็นศตัรูอนัดบัหนึ่งของสยามทางทิศตะวนัตก ทัง้
สองฝ่ายตา่งแข่งขนัแยง่ชิงความเป็นใหญ่เพ่ือสถาปนาปรมิณฑลแห่งอ านาจของ
ตนเหนือดินแดนเขมรและลา้นชา้งดงัท่ี ครอวฟ์อรด์ ซึ่งเดินทางเขา้มาสยามใน
สมยัรชักาลท่ี 2 ตัง้ขอ้สงัเกตไวว้่า 

“ญวนกบัสยามมีความสมัพนัธท์างการทตูแก่กนัและกนั แตท่ัง้
สองก็มีแต่ความริษยาซึ่งกันและกันท่ีจะเขา้ครองกัมพูชา…ถา้หากทัง้
สองประเทศเกิดพิพาทกัน ทัง้สยามและญวนก็คงไม่สามารถตีเอาฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งมาเป็นเมืองขึน้ได ้แต่กระนั้นก็ดี เจ้าญวนอาจเข้าไปยึด
ดนิแดนของสยามในกมัพชูาไดอ้ย่างง่ายดาย ซึ่งจะเป็นทางท่ีเขา้ประชิด
พรมแดนสยามต่อไป จนถึงอาจบุกเข้าไปจนถึงเข้าตีพระนครได้…” 
(จอหน์ ครอวฟ์อรด์, 2515: 134) 

 
 ในกรณีของเวียงจนัทนน์ัน้ ญวนไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าตนก็เป็นหนึ่งในเจา้
เหนือหัวของกษัตริยเ์วียงจันทนด์ว้ยเช่นกัน เพราะนอกจากเวียงจันทนจ์ะส่ง
บรรณาการใหก้บัทางกรุงเทพฯ แลว้ เวียงจนัทนย์งัสง่บรรณาการใหก้บัราชส านกั
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ท่ีกรุงเวด้ว้ย ความตอนหนึ่งในพระราชสาสน์ของจักรพรรดิญวนท่ีมีถึงกษัตริย์
สยามสะทอ้นใหเ้ห็นสถานะระหวา่ง ลา้นชา้ง สยามและญวนไดเ้ป็นอยา่งดี ความ
ว่า “…อนุท าความผิดหนีไปหาญวน ญวนเหมือนมารดา กรุงเทพมหานคร
เหมือนบิดา ๆ โกรธบตุรแลว้ มารดาตอ้งพามาขอโทษ… ญวนตอ้งเอาธุระ ดว้ย
เมืองเวียงจนัทนเ์คยไปจิม้กอ้ง 3 ปีครัง้ 1” (พระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสินทร ์
ฉบบัหอสมดุแห่งชาต ิเลม่ 2, 2506: 80) ดงันัน้ ญวนจงึเป็นอีกศนูยอ์  านาจหนึ่งท่ี
เวียงจนัทนส์านสมัพนัธด์ว้ยนอกจากสยาม การส่งบรรณาการใหก้ับทัง้สองฝ่าย
เช่นนีท้  าใหเ้วียงจนัทนมี์สถานะเป็น “เมืองสองฝ่ายฟ้า” อนัเป็นกศุโลบายในการ
ถ่วงดุลอ านาจระหว่างเจ้าเหนือหัวทั้งสองฝ่ายของเมืองท่ีเล็กกว่า เพ่ือให้
บา้นเมืองของตนยังด ารงอ านาจปกครองตนเองต่อไปได ้เม่ือเกิดปัญหาหรือ
ความขดัแยง้จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เมืองท่ีมีสถานะเป็นเมืองสองฝ่ายฟ้าก็จะไปขอ
ความสนับสนุนและการคุม้ครองจากเจา้เหนือหัวอีกฝ่าย ซึ่งเจา้เหนือหัวนัน้ ๆ
หากเห็นเป็นโอกาสก็จะเขา้แทรกแซงเพ่ือสรา้งความไดเ้ปรียบในดุลยภาพเชิง
อ านาจของตน การส่งทูตและเครื่องราชบรรณาการไปถวายจกัรพรรดิญวนของ
เจา้อนุวงศเ์ท่ากับการเปิดทางใหอิ้ทธิพลของญวนขยายเขา้สู่ดินแดนลุ่มน า้โขง
โดยตรง จึงไม่แปลกท่ีเหตุใดตลอดช่วงสถานการณ์ท่ีคับขันญวนถึงพยายาม
แสดงบทบาทของตนเสมอ ทั้งนี ้หากญวนไม่เกิดความวุ่นวายภายในและ
ตดัสินใจเขา้แทรกแซงช่วยเหลือเจา้อนวุงศด์ว้ยแลว้ สถานการณอ์าจพลิกผนัท า
ให้สยามกลายเป็นฝ่ายตั้งรับ กองทัพของเจ้าอนุวงศ ์ท่ีมีก าลังคนจากกลุ่ม
อ านาจทอ้งถ่ินอีสานก็จะปราบปรามไดย้ากขึน้ พืน้ท่ีอีสานซึ่งมีขอบเขตประชิด
กบัหวัเมืองชัน้ในของกรุงเทพฯ จากปราการท่ีปกปอ้งสยามอาจจะกลายเป็นฐาน
ก าลงัของศตัรู ซึ่งสุ่มเส่ียงและเป็นอนัตรายอย่างใหญ่หลวงต่อความมั่นคงของ
สยาม  



 

ปีที ่6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2563 

47 กบฏเจ้าอนุวงศ์ :  
ภาพสะท้อนความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างสยามกับพืน้ทีอี่สาน 

 ส าหรบัองักฤษแมไ้ม่ไดส้่งผลกระทบโดยตรงในฐานะคูแ่ข่งและศตัรูของ
สยามเช่นเดียวกับญวน ถึงกระนัน้อิทธิพลขององักฤษท่ีเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ ทางตอน
ใตแ้ละทางตะวนัตกก็ท าใหส้ยามตอ้งคิดหนา้คิดหลงัมากขึน้ องักฤษเริ่มตน้การ
เป็นมหาอ านาจในเอเชียดว้ยการครอบครองอินเดียและขยายอิทธิพลเขา้สู่เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตใ้นราวต้นพุทธศตวรรษท่ี 24 บริษัทอินเดียตะวันออกของ
องักฤษไดเ้จรจาขอเช่าเกาะปีนังจากสุลต่านแห่งรฐัเกดะห ์(ไทรบุรี) เม่ือ พ.ศ. 
2329 ตอ่มาก็ขอเช่าดินแดนฝ่ังตรงขา้มท่ีเรียกว่า “โปรวินซเ์วลสเ์ลย”์ (Province 
Wellesley) ในเวลาไม่นานนกั ปีนงั มะละกา และสิงคโปรก็์กลายเป็นเขตอิทธิพล
ท่ีเขม้แข็งขององักฤษและถือเป็นอาณานิคมองักฤษแห่งแรกในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ภายใต้ช่ืออย่างเป็นทางการว่า “สเตรสต์ แซตเทิลเมนต์” (Straits 
Settlements) (ชลีุพร วิรุณหะ, 2557: 101) 
 ยคุสมยัของรฐับรรณาการท่ีปกครองโดยผูน้  าพืน้เมืองก าลงัเคล่ือนผ่าน
สู่ยุคจกัรวรรดินิยมท่ีมีชาติตะวนัตกเป็นศูนยก์ลาง ซึ่งมาพรอ้มกับแนวคิดและ
รูปแบบของรัฐสมัยใหม่ท่ีชาวพืน้เมืองและชนชั้นน าสยามเองก็ไม่เข้าใจ เขต
อิทธิพลท่ีคลุมเครือของสยามกับอังกฤษทางตอนบนของคาบสมุทรมลายู
กลายเป็นปัญหาท่ีตอ้งสะสางแก้ไข ดงันัน้ ใน พ.ศ. 2365 จอหน์ ครอวฟ์อรด์ 
(John Crawfurd) ตัวแทนของอังกฤษจากรัฐบาลท่ีอินเดียจึงเดินทางมายัง 
ราชส านักสยามเพ่ือเจริญสัมพันธไมตรีทางการค้าและพยายามแก้ปัญหา
เก่ียวกับอ านาจระหว่างสยามและอังกฤษในเกดะห ์(เตช บุนนาค, 2532: 60) 
ต่อมาเม่ือ พ.ศ. 2368 เฮนรี เบอรนี์ย ์(Henry Burney) ไดร้ับมอบหมายให้มา
เจรจากับสยามในหลายประเด็น โดยเฉพาะเรื่องอ านาจและเขตแดนทาง
คาบสมุทรมลายูและข้อตกลงทางการคา้ระหว่างทั้งสองฝ่าย ซึ่งขณะนั้นเป็น
ช่วงเวลาเดียวกับท่ีองักฤษก าลงัท าสงครามกับพม่า เบอรนี์ยย์งัรายงานดว้ยว่า 
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สยามตดิตามสถานการณส์ูร้บอย่างใจจดใจจ่อและกระตือรือรน้ท่ีจะรบัฟังขอ้มลู
ขา่วสารตา่ง ๆ (ธงชยั วินิจจะกลู, 2556: 89-90)  
 ทา้ยท่ีสุดองักฤษสามารถมีชยัเหนือพม่าทางตอนใตไ้ดส้  าเร็จ เบอรนี์ย์
ไดเ้รียกรอ้งใหส้ยามส่งขุนนางไปปันเขตแดนทางตะวนัตก ซึ่งกลายเป็นเป็นเขต
อิทธิพลขององักฤษแลว้ ณ ขณะนัน้ แมร้ะยะแรกสยามจะไม่ไดก้ระตือรือรน้ใน
เรื่องนีเ้ท่าใดนกัเน่ืองจากยงัไม่เขา้ใจว่าเขตแดนมีความหมายและความส าคญั
อยา่งไรในสายตาขององักฤษ อยา่งไรก็ดี ชยัชนะอนัเด็ดขาดขององักฤษท่ีมีเหนือ
พม่าศัตรูอันดับหนึ่งของสยามก็ท าให้สยามสามารถตระหนักได้ไม่ยากว่า  
ยคุสมยัก าลงัเปล่ียนแปลงไปอย่างไร การรบท่ีประกอบดว้ยกองทหารท่ีมีระเบียบ
วินยั มีปืนไฟเป็นอาวุธ และเรือปืนซึ่งท าจากเหล็กกลา้ทรงพลานุภาพมากกว่า
กองทัพชาวนาของสยามมากมายหลายเท่า สยามถึงกับบันทึกชัยชนะของ
อังกฤษท่ีมีต่อพม่าไว้ในพงศาวดารของตน แสดงใหเ้ห็นว่าสยามตระหนักใน
ความส าคญัของสงครามครัง้นีม้ากขนาดไหน สอดคลอ้งกบัท่ีมลัลอค (Malloch) 
พ่อคา้ชาวตะวันตกท่ีพ านักอยู่ในกรุงเทพฯ ขณะนั้นได้บันทึกไว้ว่า “ผลของ
สงครามพม่าครั้งนี ้ท  าให้แนวคิดของคนไทยเก่ียวกับอ านาจของอังกฤษ
เปล่ียนแปลงไปโดยสิน้เชิง…คนไทยเม่ือก่อนเขา้ใจว่าองักฤษมีอ านาจเล็กนอ้ย
เท่านัน้” (เตช บุนนาค, 2532: 61) หลังจากนัน้สยามจึงใหค้วามส าคัญกับการ
เจรจาการคา้และปัญหาดา้นเขตแดนระหว่างสยามและอังกฤษในคาบสมุทร
มลายแูละในดินแดนทางตะวนัตกมากขึน้ ความขดัแยง้และการเป็นปฏิปักษ์กับ
องักฤษไมอ่าจสง่ผลดีใด ๆ ตอ่สยามทัง้สิน้ ซึ่งความพา่ยแพข้องพม่าเป็นตวัอย่าง
อนัดีท่ีเกิดขึน้แลว้ ความหวาดวิตกและการเตรียมการรบัมือกับสถานการณท่ี์ไม่
นา่ไวว้างใจของสยามคงจะเป็นท่ีรบัรูก้นัโดยทั่วไป เพราะปรากฏว่าทางกรุงเทพฯ 
ไดร้ะดมช่างเหล็กจ านวนมากเพ่ือท าโซ่เหล็กขนาดใหญ่ขึงกั้นทั้งสองฟากฝ่ัง
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แม่น า้เจา้พระยาใจกลางศูนยอ์ านาจของสยาม (เดวิด เค วยัอาจ, 2556: 279) 
ขณะท่ีข่าวลือเรื่องสงครามระหว่างสยามกับอังกฤษก็สะพัดไปมากขึน้จนเป็น
หนึ่งในสาเหตใุหเ้จา้อนวุงศต์ดัสินใจด าเนินการตอ่ตา้นสยาม ณ ชว่งเวลานัน้ ดงั
หลักฐานระบุว่า “เรา (เจ้าอนุวงศ์) ได้ยินข่าวทัพเรืออังกฤษมารบกวน
ปากน ้า…น่าที่เราจะยกกองทัพใหญ่ไปตีกรุงเทพฯ ก็เห็นได้โดยง่าย
เพราะเราจะเป็นทัพกระหนาบ ทัพอังกฤษเป็นทัพหน้าอยู่ปากน ้า ไทยก็
จะพว้าพวังท้ังข้างหน้าข้างหลัง…” (จดหมายเหตรุชักาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 53) 
สมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพทรงสนันิษฐานดว้ยว่า มีความเป็นไปไดท่ี้ 
เจา้อนุวงศอ์าจเคยติดต่อกับจอหน์ ครอวฟ์อรด์ (John Crawfurd) เม่ือครัง้ยัง
พ านกัอยูท่ี่กรุงเทพฯ เพ่ือประเมินสถานการณห์รือขอความช่วยเหลือจากองักฤษ 
(สเุจน กรรพฤทธ์ิ, 2555: 73-74) นอกจากนี ้เจา้อนวุงศย์งัใชส้ถานการณร์ะหว่าง
สยามและองักฤษเป็นขอ้อา้งกับบรรดาเมืองต่าง ๆ ในพืน้ท่ีอีสานส าหรบัการยก
กองทพัเขา้มาประชิดมณฑลชัน้ในของสยามดว้ย แสดงใหเ้ห็นว่าสถานการณ์
ระหว่างสยามกับอังกฤษในขณะนั้นก าลังคุกรุ่นและเป็นท่ีรับรูก้ันกว้างขวาง
พอสมควร 

การขยายอ านาจของญวนและอังกฤษแม้ไม่ใช่ภัยคุกคามท่ีมีผลต่อ
เหตกุารณก์บฏเจา้อนุวงศโ์ดยตรง แต่ท่าทีคกุคามและอิทธิพลท่ีเพิ่มขึน้ของทัง้
สองประเทศอาจซ า้เติมใหส้ถานการณเ์ลวรา้ยมากขึน้จนยากเกินกว่าท่ีสยามจะ
จดัการได ้ทัง้นี ้การท่ีกองทพัของเจา้อนุวงศส์ามารถเคล่ือนพลเขา้สู่พืน้ท่ีอีสาน
และยึดเมืองนครราชสีมาเมืองหนา้ดา้นท่ีจะเขา้สู่มณฑลชัน้ในไดส้  าเร็จโดยท่ี
ทางกรุงเทพฯ ไม่ทราบข่าวเลยนั้นย่อมเป็นสิ่งท่ีน่าสงสัยอย่างยิ่งต่อความ
จงรกัภกัดีของกลุม่อ านาจทอ้งถ่ิน ถึงแมภ้ายหลงัเจา้เมืองส่วนใหญ่จะใหก้ารกับ
ทางสยามว่าเป็นไปเพราะถูกเจา้อนุวงศห์ลอกก็ตาม ถึงไดย้อมเปิดทางและเขา้
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สมทบกับกองทัพเวียงจันทน์-จ  าปาศักดิ์ (อุศนา นาศรีเคน, 2548: 51-52) แต่
กระนัน้ การเรียกเกณฑก์องทพัขนาดใหญ่เขา้สู่กรุงเทพฯ ถือเป็นเรื่องท่ีไม่ปกติ
และเป็นเรื่องใหญ่มากจนยากจะเช่ือไดว้่าจะไม่มีเจา้เมืองหรือกรมการเมืองใด ๆ 
นึกเฉลียวใจและส่งข่าวใหก้ับสยาม การอธิบายว่าถูกหลอกดจูะเป็นขอ้แก้ต่าง
มากกว่าเหตผุลท่ีแทจ้ริง เหตกุารณใ์นครัง้นัน้จึงส่งผลโดยตรงต่อความเช่ือมั่นท่ี
มีตอ่กลุม่อ านาจทอ้งถ่ิน  

เหตกุารณก์บฏเจา้อนุวงศแ์ละการเคล่ือนไหวของกลุ่มอ านาจท้องถ่ิน
อีสานแสดงใหเ้ห็นว่าอ านาจท่ีแทจ้ริงของสยามในพืน้ท่ีอีสานและดินแดนลุ่มน า้
โขงก าลงัเป็นปัญหาอยู่ไม่นอ้ย ซึ่งสามารถตัง้ขอ้สงัเกตไดใ้น 2 ประการ ประการ
แรก สภาพโครงสร้างการเมืองท่ีเปราะบาง ขาดเสถียรภาพ ตลอดจนความ
ขดัแยง้ภายในของกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินอีสานกลายเป็นชนวนเหตหุนึ่งท่ีดงึอ านาจ
ภายนอกเข้ามาเก่ียวข้องจนอาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงและสั่นคลอน 
ต่อเกียรติภูมิของสยามได ้ประการที่สอง เม่ือวิกฤตการณท์างการเมืองเกิดขึน้
ระบบการบังคับบัญชาและควบคุมกลุ่มอ านาจท้องถ่ินของสยามตกอยู่ใน 
ภาวะชะงกังนัโดยท่ีเมืองนครราชสีมาหรือกรุงเทพฯ ไมอ่าจควบคมุกะเกณฑใ์ด ๆ 
ได้ กลุ่มอ านาจท้องถ่ินต่างด าเนินการทางการเมืองตามเป้าหมายและ
ผลประโยชนเ์พ่ือความอยู่รอดของตนองมากกว่าท่ีจะให้ความส าคัญกับสาย
บงัคบับญัชาจากเมืองใหญ่สู่เมืองเล็กซึ่งมีกรุงเทพฯ เป็นศนูยก์ลาง แมแ้ตเ่มืองท่ี
เกิดขึน้จากการสนับสนุนของสยามและเป็นก าลงัส าคญัใหก้ับสยามเสมอ เช่น 
หวัเมืองเขมรป่าดงและเมืองอุบลราชธานีก็ไม่อาจยืนยนัไดว้่าเม่ือเกิดภาวะคบั
ขนัหวัเมืองเหล่านีจ้ะเขา้รว่มกบัสยามอย่างเต็มท่ี สถานการณเ์ช่นนีท้  าใหส้ยาม
ตระหนกัมากขึน้วา่ภายใตค้วามสมัพนัธเ์ชิงอ านาจกบัรฐับรวิารในปรมิณฑลแห่ง
อ านาจนัน้ กลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินไม่เพียงแต่เป็นผูใ้ตป้กครองหรือผูท่ี้รบัค าสั่งแต่
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เพียงอย่างเดียว แต่มีทางเลือกและยุทธวิธีของตนเองในการตัดสินใจหรือ
ด าเนินการใด ๆ ในฐานะผูก้ระท า กล่าวคือ เป็นตวัละครหนึ่งของการแข่งขนัแย่ง
ชิงความเป็นใหญ่ในดินแดนลุ่มน า้โขงนีด้ว้ยเช่นกัน ปัญหาท่ีเกิดขึน้จึงส่งผล
โดยตรงต่อความไม่มั่นคงในอ านาจของสยามท่ีมีเหนือดินแดนลุ่มน า้โขง หาก
ความแตกแยกของลา้นชา้งท าใหส้ยามสามารถแทรกแซงและสถาปนาอิทธิพล
เหนือดินแดนลุ่มน า้โขงไดอ้ย่างไร ความเปราะบางแตกแยกของอีสานก็อาจเป็น
เหตุให้อาณาจักรอ่ืนสามารถคุกคามปริมณฑลแห่งอ านาจของสยามได้ไม่
ตา่งกนั 

วิกฤตการณท์างการเมืองจากกรณีกบฏเจา้อนวุงศใ์น พ.ศ. 2369 จงึเป็น
จดุเปล่ียนส าคญัท่ีกระตุน้ใหส้ยามตระหนกัในปัญหาเหล่านีม้ากขึน้ นอกจากนี ้
ความเช่ือมั่นแต่เดิมท่ีมีต่อกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินอีสานก็แปรเปล่ียนเป็นความไม่
ไวว้างใจดว้ย นโยบายการปกครองของสยามจากท่ีเดิมท่ีค่อนขา้งใหอิ้สระกับ
กลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินจึงเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัยะส าคญั การจดัการดา้นพืน้ท่ี
และการจดัการดา้นกลไกการปกครองภายหลงัเหตุการณก์บฏเจา้อนุวงศจ์ึงไม่
เพียงการประคบัประคองสถานการณเ์พ่ือใหก้ลบัสู่ภาวะปกติเท่านัน้2 แตเ่ห็นได้

                                                   
2 ภายหลงัเหตกุารณก์บฏเจา้อนุวงศ ์เห็นไดช้ัดถึงการปรบัเปลี่ยนนโยบายของสยามต่อพืน้ที่
อีสานเพื่อกระชบัอ านาจของตนเป็นครัง้แรก ซึง่อาจวิเคราะหไ์ดใ้น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การจัดการ
ด้านพืน้ที่ เช่น การปรบัปรุงขอบเขตอ านาจของเมืองตา่ง ๆ  การจดัการควบคมุการตัง้เมืองดว้ย
ตนเองขึน้เพื่อรองรบันโยบายของกรุงเทพโดยตรง การสรา้งดลุอ านาจในพืน้ที่อีสาน ดว้ยการ
ควบคมุเมืองที่เป็นจุดยทุธศาสตร ์การกระจายอ านาจใหแ้ก่กลุม่อ านาจทอ้งถ่ินเพื่อไม่ใหเ้มือง
ใดเมืองหนึ่งมีอ านาจมากเกินไป และการจัดการด้านกลไกการปกครอง เช่น การสง่ขนุนาง
จากสว่นกลางเขา้มาปฏิบตัิงานในพืน้ที่ การตรวจสอบก าลงัคน ท าใหส้ยามสามารถรบัรูจ้  านวน
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ชดัถึงความพยายามในกระชบัอ านาจของสยามเหนือกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินอีสาน
เป็นครัง้แรกสืบเน่ืองมาจนถึงการปฏิรูปการปกครองครัง้ใหญ่ในทศวรรษ 2430  

จากข้อสังเกตเบื ้องต้นน ามาสู่การพิจารณาต่อไปว่า ภายใต้
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างสยามกับพืน้ท่ีอีสานซึ่งเป็นตัวแปรหนึ่งใน
เหตกุารณค์รัง้นี ้มีลกัษณะอย่างไร รวมถึงนโยบายการปกครองของสยามท่ีผ่าน
มาโดยเฉพาะการสนบัสนนุการขยายตวัของกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินนัน้ส่งผลหรือไม่
อยา่งไรตอ่โครงสรา้งการเมืองในพืน้ท่ีอีสาน  

 
 
 

                                                   
ของเลกไพร่ในแต่ละเมืองไดแ้น่นอนขึน้ การจัดการกบัระบบส่วยใหม้ีมาตรฐาน สยามยงัเริ่ม
เรียกรอ้งส่วยจากเมืองในพืน้ที่อีสานเป็นประจ าทุกปีโดยก าหนดอตัราต่อคนไว้ชัดเจน และ
เร่งรดัใหก้ลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินตอ้งส่งส่วยใหค้รบตามที่ก าหนด รวมถึงเริ่มมีบทลงโทษแก่กลุม่
อ านาจทอ้งถ่ินที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามได ้ทัง้นี ้ไมไ่ดห้มายความวา่ภายหลงัการกระชบัอ านาจ
จะท าใหปั้ญหาต่าง ๆ  หมดสิน้ไป ปัญหาเหล่านีย้ังคงสืบเนื่องมาจนถึงก่อนการปฏิรูปการ
ปกครอง เพราะความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจระหว่างสยามกบัพืน้ที่อีสานยงัคงตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ
รัฐจารีตที่ต้องพึ่งพิงกลุ่มอ านาจท้องถ่ินในฐานะกลไกการคุมก าลังคนและการเก็บเก่ียว
ผลประโยชนใ์หก้ับสยาม เนื่องจากสยามในเวลานัน้ยงัไม่อาจพฒันากลไกการปกครองที่มี
ศกัยภาพเพียงพอจะด าเนินการใด  ๆในทอ้งถ่ินไดโ้ดยล าพงั อยา่งไรก็ดี หลงัจากทศวรรษ 2430 
เป็นตน้ไป การกระชับอ านาจจะต่างไปจากเดิมโดยสิน้เชิง อ านาจของสยามมาพรอ้มกบัการ
สรา้งระบบราชการสมยัใหมท่ี่มีศกัยภาพในการบรูณาการอ านาจทอ้งถ่ิน ผูค้นและพืน้ที่อีสาน
ใหก้ลายเป็นสว่นหนึง่ของรฐัสมบรูณาญาสทิธิราชยอ์นัเป็นรากฐานของรฐัไทยในปัจจบุนั 
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4. “เมือง”: เขตอิทธิพลและผลประโยชนข์องกลุ่มอ านาจท้องถิน่ 
    ในพืน้ทีอ่ีสาน 
 
 ภายหลังการขยายอิทธิพลสู่ดินแดนลุ่มน า้โขงไดเ้ป็นผลส าเร็จตั้งแต่
พทุธศตวรรษท่ี 24 เป็นตน้มา สยามตัง้ใจจะใหพื้น้ท่ีอีสานแข็งแกรง่ขึน้ดว้ยการ
สนบัสนนุการขยายตวัของกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินผ่านการรบัรองชมุชนต่าง ๆ ใหมี้
สถานะเป็น “เมือง” หรือหน่วยทางการปกครองในปริมณฑลแห่งอ านาจของ
สยาม ทัง้จากกรณีการอพยพของกลุ่มชาวลาวเข้ามาตัง้ชุมชนในพืน้ท่ีอีสาน   
การขยายตวัและการแตกกลุม่ของผูน้  าทอ้งถ่ิน เมืองตา่ง ๆ จงึเพิ่มขึน้เป็นจ านวน
มากอย่างเป็นอิสระ โดยกลุ่มอ านาจท้องถ่ินจะเป็นฝ่ายเสนอว่าได้ท าการ
รวบรวมผูค้นและมีความตอ้งการจะไปตัง้ชุมชนอยู่ท่ีใด ใครจะเป็นผูป้กครอง 
หรือมีความประสงคจ์ะอยู่ในสงักัดกับเมืองใด ทางสยามจะเป็นผูใ้หก้ารรบัรอง
เพ่ือความชอบธรรม ดังนั้น ตัง้แต่รัชกาลท่ี 1-5 ก่อนท่ีสยามจะออกประกาศ
ยกเลิกการตัง้เมืองใหมเ่ม่ือ พ.ศ. 2428 ในพืน้ท่ีอีสานจงึมีเมืองตา่ง ๆ เกิดขึน้เป็น
จ านวนมาก รวมทัง้สิน้ 113 เมือง ทัง้นี ้ยงัไมร่วมเมืองอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูก่่อนแลว้ตัง้แต่
ในสมยัอยุธยาและสมยัธนบุรี และเมืองท่ีไม่สามารถระบุไดว้่าตัง้ขึน้ในสมัยใด
อีก 21 เมือง (ดารารตัน ์เมตตาริกานนท ,์ 2546: 58) การท่ีพืน้ท่ีอีสานมี “เมือง” 
เกิดขึน้เป็นจ านวนมากเช่นนี ้นั่นหมายถึงการมีอยูซ่ึ่งเขตอิทธิพลของกลุ่มอ านาจ
ทอ้งถ่ินเป็นจ านวนมากดว้ยเชน่เดียวกนั  
 อาญาสี่ : โครงสร้างการเมืองของกลุ่มอ านาจท้องถิ่นอีสาน 

หากสยามวางระบบความสมัพนัธร์ะหว่างเมืองตา่ง ๆ ในพืน้ท่ีอีสานโดย
ใหต้นเองเป็นศูนยก์ลางของปริมณฑลแห่งอ านาจ กลุ่มอ านาจท้องถ่ินก็เป็น
ศนูยก์ลางในระดบัย่อยลงไป เสมือนปริมณฑลแห่งอ านาจของสยามซอ้นทับอยู่
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บนปริมณฑลแห่งอ านาจของผูป้กครองทอ้งถ่ิน โดยปกตินัน้สยามจะเขา้ไปยุ่ง
เก่ียวแทรกแซงน้อยมากหรืออีกนัยหนึ่งก็คือสยามไม่อาจควบคุมไดม้ากนัก  
เอเจียน แอมอนิเย นกัส ารวจชาวฝรั่งเศสซึ่งท าการส ารวจพืน้ท่ีอีสานและอาณา
บริเวณลุ่มน า้โขงในปลายทศวรรษ 2420 หลงัเหตกุารณก์บฏเจา้อนวุงศผ์่านพน้
ไปถึง 50 ปีไดต้ัง้ขอ้สังเกตสิ่งท่ีเข้าพบเห็นไวว้่า “…เวลาผมเดินทางผ่านมามี
ปรากฏการณ์แสดงให้เห็นว่า ประชาชนลาวยังมีความเป็นเอกราชด้าน
การเมืองอยู่ไม่น้อย…” (เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 74) “…ผมรูส้ึกสะดดุตาใน
ดา้นเสรีภาพของสงัคม ซึ่งบรรดาเมืองท่ีพูดภาษาลาวยงัมีอยู่อย่างปกติ…ทาง
สยามยงัคงนบัถือธรรมเนียมประเพณีทัง้หมดของเมืองท่ีอยู่ห่างไกลเหล่านัน้…” 
(เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 113) ดงันัน้ บา้นเมืองในพืน้ท่ีอีสานส่วนใหญ่แลว้จึง
ยังคงใช้แบบแผนการปกครองในลักษณะดั้งเดิมท่ีได้รับอิทธิพลมาจาก
วฒันธรรมลา้นชา้ง เรียกกันโดยทั่วไปว่า “อาญาส่ี” ซึ่งแตล่ะเมืองจะมีเจา้เมือง 
อปุฮาด ราชวงศ ์และราชบตุร เป็นคณะผูป้กครองสงูสดุของเมืองนัน้ ๆ และยงัมี
ทา้วเพีย้ กรมการอีกหลายต าแหน่งท าหนา้ท่ีในระดบัรองลงมาแตกตา่งกนัไป  

ตามหลักการแล้วต าแหน่งเจ้าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์และราชบุตร 
จะตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้จากทางสยามเท่านัน้ ทางฝ่ายทอ้งถ่ินไม่มีสิทธ์ิแต่งตัง้
ขึน้เองได ้อย่างไรก็ดีจากหลักฐานส่ือให้เห็นว่า ในทางปฏิบัตินั้นการแต่งตั้ง
ต  าแหน่งต่าง ๆ ในคณะอาญาส่ีมกัจะเกิดจากการเสนอของทอ้งถ่ินขึน้ไป โดยท่ี
ทางกรุงเทพฯ เป็นผูร้บัรองตามความชอบธรรมเท่านัน้ ซึ่งส่วนใหญ่แลว้ก็มักจะ
เป็นเครือญาติหรือผูใ้กลช้ิดกับผูท่ี้มีอ านาจอยู่เดิม เช่น เม่ือ พ.ศ. 2325 “พระยา 
ขุขนัธ ์(เชียงขนั) มีใบบอกขอตัง้ทา้วบุญจนัทรบ์ุตรเลีย้งซึ่งติดมารดามา…เป็น
ต าแหน่งพระไกรผูช้่วย (ไม่ทราบว่าเป็นต าแหน่งอะไร แต่ต้องมีความส าคญัไม่
นอ้ยถึงตอ้งมีใบบอกใหส้ยามเป็นผูแ้ตง่ตัง้)” (ประชุมพงศาวดารฉบบักาญจนา
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ภิเษก เล่ม 9, 2545: 306) ใน พ.ศ. 2328 เม่ือ “พระยารตันวงษา (อุ่น) เจา้เมือง 
ศรีสะเกษถึงแก่กรรม โปรดเกลา้ฯ ใหต้ั้งท้าวชมบุตรพระรัตนวงษา (อุ่น) เป็น
พระยาวิเศษภักดี เจ้าเมืองศรีสะเกษ” (ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนา
ภิเษก เล่ม 9, 2545: 307) และตอ่มาใน พ.ศ. 2337 เม่ือ “พระประทมุสรุราช (ค า
ผง) เจา้เมืองอบุลถึงแก่กรรม โปรดเกลา้ฯ ตัง้ใหท้า้วทิดพรหม บตุรพระตา (พ่ีนอ้ง
ของทา้วค าผง) เป็นพระพรหมราชวงษาเจ้าเมือง ใหท้า้วก ่าบุตรพระวอเป็นท่ี
อุปฮาดรกัษาเมืองอุบลราชธานี…” เป็นตน้ (ประชุมพงศาวดารฉบบักาญจนา
ภิเษก เล่ม 9, 2545: 310) ส าหรบัในกรณีท่ีสยามเป็นฝ่ายแตง่ตัง้เจา้เมืองเองนัน้ 
ก็จ  าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มลูและความเห็นจากอ านาจทอ้งถ่ินในพืน้ท่ี ดงันัน้ อ านาจ
ทอ้งถ่ินในแต่ละเมืองจึงฝังรากลึกและมีฐานอิทธิพลมั่นคงในขอบเขตพืน้ท่ีของ
ตน เน่ืองจากต าแหน่งส าคญั ๆ ตัง้แต่เจา้เมือง อุปฮาด ราชวงศ ์และราชบุตร 
รวมถึงต าแหน่งในระดบัรองลงมาซึ่งมีบทบาทในการคมุก าลงัคนและการดูแล
ผลประโยชน์ของเมืองล้วนแล้วแต่เป็นผู้ใกล้ชิดกันทั้งสิน้ แต่ละเมืองจึงเป็น
เหมือนเขตอิทธิพลของอ านาจทอ้งถ่ินกลุม่ตา่ง ๆ ซึ่งมีอยูเ่ป็นจ านวนมากในพืน้ท่ี
อีสาน ทัง้นี ้ในขอบเขตพืน้ท่ีของตนเองนัน้กลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินสามารถสรา้งฐานะ
ใหก้บัตนเองไดอ้ยา่งไรเป็นประเด็นท่ีจะอภิปรายตอ่ไป 

การสร้างฐานะของกลุ่มอ านาจท้องถิ่น 
 ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับอ านาจท้องถ่ินอีสานด ารงอยู่ภายใต้
รูปแบบรัฐบรรณาการ สยามให้ความคุ้มครองและให้อิสระกับกลุ่มอ านาจ
ทอ้งถ่ินตราบเท่าท่ีอ านาจทอ้งถ่ินเหล่านัน้ท าตามพนัธะท่ีสยามก าหนด ไดแ้ก่ 
การถือน า้พระพิพฒันส์จัจา  การใหก้ าลงัคนในสงักดัของตนไปช่วยเหลือกิจการ
ต่าง ๆ ตามท่ีสยามเรียกรอ้ง และการส่งส่วยใหก้ับสยาม ซึ่งอาจเป็นเงินหรือ
ทรพัยากรธรรมชาติท่ีหาไดใ้นพืน้ท่ี เช่น เมืองอบุลราชธานี “ท าส่วยผึง้ 2 เลข ตอ่
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เบีย้น า้รกั 2 ขวด ต่อเบีย้ป่าน 2 เลขต่อขวด” (ประชุมพงศาวดารฉบบักาญจนา
ภิเษก เล่ม 9, 2545: 308) เมืองเขมราฐ “ผกูส่วยน า้รกั 2 เลขตอ่เบีย้ ป่าน 2 ขวด 
ต่อ 10 บาท” (ประชุมพงศาวดารฉบบักาญจนาภิเษก เล่ม 9, 2545: 314) และ
เมืองภูแล่นช้าง “ผูกส่วยผลเร่วส่งเงินแทนปีละ 8 ชั่ งในจ านวนเลข 314 คน”  
เป็นตน้ (ประชมุพงศาวดารฉบบักาญจนาภิเษก เลม่ 9, 2545: 325) 
 อตัราสว่ยท่ีทอ้งถ่ินตอ้งสง่ใหก้บัทางสยามจะขึน้อยู่กบัจ านวน “เลก” ใน
บญัชีของเมืองนัน้ ๆ ตามท่ีไดส้  ารวจไว ้(สกัเลก) โดย “เลก” หมายถึง ชายฉกรรจ์
ท่ีมีความสูงเสมอไหล่ 2 ศอก 1 คืบ ขึน้ไป (125 เซนติเมตร) เลกพวกนีน้อกจาก
จะตอ้งประกอบอาชีพเพ่ือการบริโภคแล้ว ยังตอ้งสละเวลาส่วนหนึ่งเพ่ือใช้
ส  าหรบัการหาสว่ยหรือผลิตส่วยใหก้บักลุ่มอ านาจทอ้งถ่ิน ซึ่งกลุม่อ านาจทอ้งถ่ิน
ก็จะรวบรวมน าส่งใหก้ับสยามหรือส่งใหก้ับเมืองใหญ่ในสงักัดเพ่ือส่งต่อใหก้ับ
สยามต่อไป ส าหรับบุคคลท่ีไดร้ับการยกเว้นไม่ต้องเสียส่วย ไดแ้ก่ มูลนาย 
พระสงฆส์ามเณร ชายชราท่ีมีอายเุกิน 70 ปี และผูท่ี้มีสว่นสงูไมถ่ึงตามท่ีก าหนด 
เช่น เด็กและคนพิการ เป็นตน้ หรือผูท่ี้มีบุตรเป็นไพร่ส่วยเกิน 3 คนขึน้ไป ส่วน
ก าหนดการส่งส่วยแต่ละปีนัน้ไม่แน่นอนตายตวั ขึน้อยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ
และภัยธรรมชาติท่ีอาจเกิดขึน้ไดข้องแต่ละพืน้ท่ี (วีระพงศ ์ยศบุญเรือง, 2549: 
78-79)  
 ตลอดขั้นตอนการด าเนินการเกณฑ์ก าลังคนและการเก็บส่วยเพ่ือ
ประโยชน์ในทางการเมืองและเศรษฐกิจของสยามจะต้องกระท าโดยมีกลุ่ม
อ านาจทอ้งถ่ินเป็นกลไกส าคญัท่ีขาดไม่ได ้กลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินจึงเป็นเจ้าของ
พืน้ท่ีอย่างแทจ้ริง มีอ านาจและสิทธ์ิขาดในการแสวงหาและจดัการผลประโยชน์
ในทอ้งถ่ินของตนอย่างเต็มท่ี โดยทางสยามไม่อาจเขา้ไปควบคมุการด าเนินการ
ของกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินไดม้ากนัก การคมุก าลังคนและการจัดเก็บส่วยเพ่ือส่ง
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ใหก้ับสยามตามพนัธะของเมืองขึน้ จึงเป็นท่ีมาของรายไดแ้ละผลประโยชนอ์ัน
มหาศาลท่ีผูน้  าทอ้งถ่ินในพืน้ท่ีนัน้ ๆ จะไดร้บั โดยหลกัการแมว้่าสยามจะเป็นผู้
ก าหนดอตัราการเก็บส่วย แตค่วามเป็นจริงแลว้กลุม่อ านาจทอ้งถ่ินสามารถเรียก
เก็บจากไพรเ่ป็นอตัราเท่าไหรก็่ไดข้ึน้อยู่กบัความพอใจของเจา้เมืองและกรมการ
เมืองนั้น ๆ เมืองต่าง ๆ ทั้งหลายในพืน้ท่ีอีสานจึงมีอัตราเรียกเก็บส่วยและ
ประเภทของผูท่ี้ถูกเรียกเก็บส่วยหลากหลายแตกต่างกันไป บางเมืองเรียกเก็บ
จากเลกฉกรรจท่ี์มีครอบครวัแลว้ หรือยงัไม่มีครอบครวั บางเมืองก็เก็บทัง้หมด
โดยไม่แยกประเภท และเกือบแทบทุกเมืองนั้นเรียกเก็บจากคนชราดว้ย โดย
อตัราท่ีเรียกเก็บส่วยจากเลกไพร่ในสังกัดนัน้ลว้นสูงกว่าท่ีสยามก าหนดเกือบ
ทัง้สิน้ ในกรณีท่ีเก็บส่วยเป็นเงินปกตจิะเรียกเก็บจากชายฉกรรจใ์นอตัราคนละ 4 
บาท (ระยะแรกในแต่ละเมืองจะเก็บในอัตราท่ีแตกต่างกัน ภายหลังเม่ือ พ.ศ. 
2371 สยามไดก้ าหนดใหเ้ก็บในอตัราคนละ 4 บาทเท่ากันหมดทุกเมือง) แต่ใน
บางเมือง เช่น เมืองโพนพิสยั เมืองหนองคาย เก็บคนละ 6 บาท เมืองโขงเจียม 
เขมราฐ และเมืองอบุลราชธานี เก็บคนละ 7 บาท ส่วนคนชราซึ่งโดยปกติแลว้ไม่
อยู่ในข่ายท่ีตอ้งเรียกเก็บนั้น ทางเมืองนครพนมไดเ้รียกเก็บคนละ 1.50 บาท 
เมืองท่าอเุทนเก็บ 3 บาท เมืองไชยบรุี 2 บาท และเมืองโพนพิสยั 3 บาท (สวุิทย ์
ธีรศาสวตั, 2550: 108-109) นอกจากนีก้ลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินยงัสามารถเรียกเก็บ
ส่วยชนิดอ่ืนจากเลกไพร่ท่ีอยู่นอกเหนือจากท่ีสยามก าหนด ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิตท่ีมีความจ าเป็นหรือมีราคาในทอ้งตลาด เชน่ การเก็บส่วยเกลือของเมือง
อบุลราชธานี และการเก็บส่วยขา้วของเมืองจ าปาศกัดิ ์เป็นตน้ 
 บนัทึกของเอเจียน แอมอนิเยยงัใหข้อ้มูลดว้ยว่าแทบทุกเมืองท่ีเขาเดิน
ทางผ่านนัน้กลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินต่างปิดบงัจ านวนเลกท่ีแทจ้ริงไว ้ตวัอย่างเช่น 
เจา้เมืองแสนปาง (ปัจจบุนัอยูใ่น แขวงเมืองจ าปาศกัดิ ์ประเทศลาว) “…เก็บส่วย
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คนละ 5 บาทต่อปี มีจ  านวนคนท่ีลงทะเบียน 500 คนอยู่ในบัญชีภายใน  
ซึ่งหมายถึงรายช่ือสง่เมืองบางกอก แลว้ยงัมีการเก็บอีกกับคน 200 คน ซึ่งอยู่
ในบัญชีภายนอก และน่ันก็เป็นรายได้อันงามส่วนหน่ึงของเจ้าเมือง”  
(เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 75) สอดคล้องกับเอกสารของทางฝ่ายสยามท่ีให้
ข้อมูลในลักษณะเดียวกัน เช่น ท้าวพั่ว เมืองกาฬสินธุ์เก็บส่วยเมืองค าเกิด  
ค าม่วนปีละสิบเอ็ดต าลึงเสมอมาโดยท่ีทางกรุงเทพฯ ไม่รู ้(ประชุมพงศาวดาร 
เล่มท่ี 46 ภาคท่ี 73 (ต่อ) 75, 2512: 157) และเม่ือ พ.ศ. 2373 หลวงประสิทธิ
สงครามเป็นนายกองไพร่ส่วย มีคนในดูแล 116 คน ท าบญัชีไพร่เพียง 67 คน 
แทงจ าหน่ายอา้งว่าตาย 20 คน หนีตามตวัไม่ได ้25 คน พิการ 6 คน บวช 6 คน 
ปรากฏว่า หลวงประสิทธิสงครามไดเ้บียดบงัเอาส่วยไปขายจนหมด ไม่ไดน้  าส่ง
ใหก้ับทางสยาม (สุวิทย ์ธีรศาสวตั, 2550: 108-110) ทางดา้นหลวงภักดีณรงค์
ขา้ราชการจากสยามท่ีเดินทางเขา้ไปยงัเมืองอุบลราชธานีเม่ือ พ.ศ. 2427 ก่อน
หนา้ท่ีจะมีการปฏิรูปการปกครองไม่นานนกัไดร้ายงานว่า “…เจ้าเมืองกรมการ
ต่างเมืองต่างปิดบังเก็บเงินไว้เป็นอาณาประโยชนท้ั์งสิน้ ยกแตจ่  านวนเลข
ผูกส่วยเดิมขึน้อา้งฝ่ายเดียว ฝ่ายบุตรหลานเหลนซึ่งขึน้ใหม่ (หมายถึง ไพร่ท่ี
เติบโตขึน้จนเขา้เกณฑท่ี์สามารถเรียกเก็บส่วยได)้ ก็ปิดบงัไวเ้สีย หาไดย้กทูล
ไม…่” (ธนญัชยั รสจนัทร,์ 2550: 53) 
 ส่วยท่ีคั่งคา้งอยู่เป็นจ านวนมากตามท่ีปรากฏในเอกสารของฝ่ายสยาม
เป็นหลกัฐานท่ีอนุมานไดว้่ากลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินสามารถใชช้่องทางนีใ้นการเก็บ
เก่ียวผลประโยชนใ์หก้บัตนเองไดเ้ป็นจ านวนมหาศาล แนน่อนวา่สาเหตท่ีุทอ้งถ่ิน
คา้งส่วยอาจเกิดจากหลายกรณี เช่น สภาพดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจ เกิดภัยทาง
ธรรมชาติ ฯลฯ แต่ทัง้นีก็้ไม่อาจปฏิเสธไดว้่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะกลุ่มอ านาจ
ทอ้งถ่ินสามารถสรา้งช่องทางในการเบียดบงัส่วยมาเป็นของตนเพ่ือเสริมสรา้ง
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ฐานะและอ านาจใหม้ั่นคงยิ่งขึน้ ความตอนหนึ่งในพระราชหตัถเลขาของรชักาล
ท่ี 5 ท่ีทรงกล่าวถึงสภาพการณใ์นระยะก่อนปฏิรูปการปกครอง สามารถใหภ้าพ
ของอ านาจของสยามท่ีแผ่ไปอย่างเบาบางเหนือกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอย่าง
ดี ความวา่  

“…สสัดีจึงไดไ้ม่มีอ านาจท่ีจะบงัคบับญัชาอนัไดไปได ้และเงิน
ส่วยหรือเงินขา้ราชการในตวัเลกหวัเมืองนัน้เล่า สสัดีก็ไม่ใครรูเ้ห็นเป็น 
ผูร้บัส่ง…เป็นแต่รูเ้ห็นบญัชีไวเ้ท่านัน้ ไม่สามารถท่ีจะรูไ้ดว้่าเมืองใดได้
ส่งเงินแลว้หรือยังไม่ไดส้่ง และไม่มีอ านาจท่ีจะตกัเตือนใหส้่งดว้ย…” 
(ชยัอนนัต ์สมทุรวณิช และขตัตยิา กรรณสตูร, 2532: 97) 

 
  สิทธ์ิและอ านาจเหนือท่ีมีพืน้ท่ีในทอ้งถ่ินนีเ้องน ามาซึ่งผลประโยชนท่ี์
ผูน้  าทอ้งถ่ินจะไดร้บั ท าใหก้ลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินตอ้งการขยายอิทธิพลหรือสรา้ง
เขตอิทธิพลเป็นของตนเองดว้ยการสรา้งเมืองใหม่ ซึ่งนั่นหมายถึงการไดส้ิทธ์ิใน
การเก็บเก่ียวผลประโยชน์ท่ีเพิ่มขึน้ เช่น “…เพีย้เมืองแพนบ้านชีโล่น เมือง
สุวรรณภูมิ เห็นว่าเมืองแสนได้เป็นเจ้าเมืองชนบทก็อยากจะได้เป็นบ้าง 
จึ่งเกลีย้กล่อมผู้คนได้สามร้อยเศษ…แล้วขอตั้งบ้านบึงบอนเป็นเมือง…” 
(ประชมุพงศาวดารฉบบักาญจนาภิเษก เลม่ 9, 2545: 311) ดงันัน้ เม่ือเวลากลุ่ม
อ านาจทอ้งถ่ินเกิดเหตขุัดแยง้กัน ซึ่งสาเหตสุ  าคญัอย่างหนึ่งก็พอสนันิษฐานได้
ว่าเก่ียวขอ้งกับการเก็บเก่ียวผลประโยชนจ์ึงมกัลงเอยดว้ยการแยกตวัออกไปตัง้
เมืองใหม่ เช่น เม่ือ พ.ศ. 2357 อปุฮาด (ก ่า) กบัราชวงศ ์(สิง) เมืองอบุลราชธานี 
“มิพอใจท่ีจะท าราชการ” กบัเมืองจ าปาศกัดิ์และเมืองอุบลราชธานี จึงแยกไพร่
พลออกไปตัง้ชุมชนอยู่บริเวณอ่ืน โดยอุปฮาด (ก ่า) แยกไปตัง้ชุมชนอยู่ท่ีบา้น 
โคกกงพะเนียง ต่อมาไดร้บัการยกฐานะใหเ้ป็นเมืองเขมราฐ ส่วนราชวงศ ์(สิง) 
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อพยพผูค้นมาอยู่ท่ีบา้นสิงทาและไดร้บัการยกฐานะใหเ้ป็นเมืองยโสธร (ประชุม
พงศาวดารฉบบักาญจนาภิเษก เล่ม 9, 2545: 314) หรือในปี พ. ศ. 2383 หลวง-
ธิเบศร ์หลวงมหาดไทย หลวงอภยั กรมการเมืองศรีสะเกษ มีความขดัแยง้กับพระ
ยาวิเศษภกัดีเจา้เมือง จงึแยกเอาไพรจ่  านวน 2,150 คน ไปตัง้บา้นเรือนอยู่ท่ีบา้น
น า้โดมใหญ่ ทางกรุงเทพฯ ก็ไดป้ระกาศยกฐานะขึน้เป็นเมืองเดชอุดม (ประชุม
พงศาวดารฉบบักาญจนาภิเษก เล่ม 9, 2545: 328) นอกจากนีย้งัมีกรณีของการ
ตัง้เมืองเกษตรวิสยัเม่ือ พ. ศ. 2415 ซึ่งหลกัฐานใหร้ายละเอียดถึงความขดัแยง้
ภายในจากสาเหตกุารแยง่ชิงเลกในสงักดั ความวา่ 

“…ครัน้ทา้วเพีย้ตวัเลขขา้งพระยารตันวงษา (เจา้เมืองสุวรรณ
ภูมิ) จะมาสมคัรขึน้กับอุปฮาด  ทา้วเพีย้ตวัเลขขา้งอุปฮาดจะไปสมัคร
ขึน้กบัพระยารตันวงษา ๆ ตา่งก็หาผ่อนปรนใหท้า้วเพีย้ตวัเลขไปมา…
ตา่งถือเปรียบแก่งแย่งกนัอยู่ ฝ่ายราชการเกิดขึน้อย่างใด ก็ตา่งคนต่าง
หาไดป้รึกษาปรองดองกันไม่ ฝ่ายอุปฮาดจึ่ง…ขอตัง้บา้นดอนเสาโรง
เป็นเมือง ขอไปเป็นเจา้เมือง จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้บา้น
ดอนเสาโรงเป็นเมืองเกษตรวิไสย ตัง้ใหอุ้ปฮาด (เง่า) เป็นท่ีพระศรีเกษ
ตราธิไชย เจา้เมือง” (ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 9, 
2545: 350-351)  

 
 เม่ือพิจารณาจากบริบทภายในของพืน้ท่ีอีสานคงไม่ผิดนกัหากกล่าวว่า 
การเกิดขึน้ของเมืองเป็นจ านวนมากในพืน้ท่ีอีสานเก่ียวเน่ืองกับการท่ีกลุ่ม
อ านาจทอ้งถ่ินตอ้งการสิทธ์ิและความชอบธรรมในการเก็บเก่ียวผลประโยชนใ์น
แตล่ะพืน้ท่ีโดยมีสยามเป็นผูใ้หก้ารรบัรอง จากหลกัฐานต่าง ๆ ซึ่งกล่าวถึงกรณี
พิพาทระหว่างเมืองอยู่บ่อยครัง้ก็สนับสนุนใหข้้อสันนิษฐานดงักล่าวมีน า้หนัก
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มากขึน้ เน่ืองจากสาเหตหุลกัของกรณีพิพาทตา่ง ๆ มกัเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้
ในเรื่องผลประโยชนอ์ยูเ่สมอ อาทิ  
 ความขัดแย้งจากการแย่งชิงเขตแดน ตวัอย่างเช่น เม่ือ พ.ศ. 2329 
เจา้เมืองศรีสะเกษ และเจา้เมืองขขุนัธเ์กิดเหตวุิวาทแย่งชิงเขตแดนกนั สยามตอ้ง
เขา้มาไกล่เกล่ียดว้ยการใหก้ าหนดเขตแดนระหว่างทัง้สองเมืองขึน้ใหม่ (ประชุม
พงศาวดารฉบบักาญจนาภิเษก เล่ม 9, 2545: 307) ใน พ. ศ. 2393 เจา้เมืองบวั
และเจ้าเมืองเดชขัดแย้งกันเน่ืองจากทั้งสองเมืองต่างถือก าหนดเขตแดนไม่
ตรงกัน ทั้งคู่จึงเดินทางยังมากรุงเทพฯ เพ่ือขอให้สยามช่วยหาทางออกให้ 
(ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 9, 2545: 331) ต่อมาเม่ือ พ.ศ. 
2409 ทางดา้นเมืองสุวรรณภูมิไดท้  าหนงัสือกล่าวโทษทางเมืองอุบลราชธานีว่า
ไดท้  าการปักเขตแดนล่วงเขา้มาในเขตแขวงของเมืองสุวรรณภูมิ และขอใหท้าง
สยามเป็นผูต้ดัสิน ซึ่งผลปรากฏว่าบริเวณตัง้แตห่ว้ยกากวากฝ่ังตะวนัตกออกไป
ถึงแมน่ า้มลูและแมน่ า้ชีสยามก าหนดใหเ้ป็นเขตแดนของเมืองอบุลราชธานี และ
ตั้งห้วยกากวากฝ่ังตะวันตกเป็นต้นไปให้เป็นเขตแดนของเมืองสุวรรณภูมิ 
(ประชมุพงศาวดารฉบบักาญจนาภิเษก เลม่ 9, 2545: 341) นอกจากนีเ้ม่ือ พ. ศ. 
2414 ฝ่ายเจา้เมืองสรุนิทรเ์กรงวา่ทางเจา้เมืองสงัขะจะเอาบา้นล าดวนไปเป็นเขต
แดนของตนเอง จึงไดช้ิงขอตัง้บา้นล าดวนเป็นเมืองสุรพินทนิคมท าราชการ
ขึน้กับเมืองสุรินทร์เสียก่อน และเสนอให้ปลัดเมืองสุรินทรไ์ปเป็นเจ้าเมือง
ปกครอง (ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 9, 2545: 348) ความ
ขดัแยง้เรื่องในเรื่องเขตแดนบางครัง้ยังเกิดขึน้จากการท่ีเจา้เมืองไปตัง้เมืองใน
บริเวณท่ีไม่ตรงกับต าแหน่งท่ีไดข้ออนุญาตไวแ้ต่แรก ท าใหไ้ปทับซอ้นกับเขต
อิทธิพลของเมืองอ่ืนซึ่งอา้งสิทธ์ิเหนือพืน้ท่ีนัน้ ๆ อยูก่่อนแลว้ เชน่ เม่ือ พ.ศ. 2388 
พระศรีสรุาชแห่งเมืองตะโปนไดท้ าการขอตัง้บา้นช่องนางแขวงเมืองอบุลราชธานี
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ขึน้เป็นเมืองเสนางคนิคม แตเ่ม่ือไดร้บัอนญุาตจากทางกรุงเทพฯ แลว้กลบัไปตัง้
เมืองอยูท่ี่บา้นหว้ยปลาแดกแทน (ประชมุพงศาวดารฉบบักาญจนาภิเษก เลม่ 9, 
2545: 327) ต่อมาใน พ.ศ. 2406 ฝ่ายทา้วค าพูนกรมการการเมืองอุบลราชธานี
ไดท้  าเรื่องขอตัง้บา้นเวินไชยขึน้เป็นเมืองมหาชนะไชย แต่เม่ือไดร้บัการรับรอง
จากทางสยาม ทางทา้วค าพูนกลบัเลือกไปตัง้ชุมชนอยู่ท่ีต  าบลดงฝ่ังแดงริมล า
น า้พาชีแทนท่ีจะเป็นบา้นเวินไชยตามท่ีไดร้บัอนุญาต (ประชุมพงศาวดารฉบบั
กาญจนาภิเษก เลม่ 9, 2545: 338-389)  
 สาเหตุของความขัดแย้งเรื่องเขตแดนระหว่างกลุ่มอ านาจท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีอีสานไม่ไดเ้ป็นเพราะว่าผูค้นในยุคนัน้มีส านึกในลกัษณะเดียวกับเขตแดน
ทางภมูิรฐัศาสตรส์มยัใหมซ่ึ่งมีลกัษณะแน่นอนตายตวัและมีขอ้ก าหนดท่ีทกุฝ่าย
พึงปฏิบตัิร่วมกัน แต่เป็นเพราะการทบัซอ้นระหว่างอาณาเขตของเมืองหนึ่งกับ
อีกเมืองหนึ่งนั่นหมายถึงสิทธ์ิในการเก็บเก่ียวผลประโยชนท่ี์คลมุเครือไม่ชัดเจน 
เป็นเหตใุหเ้กิดการแย่งชิงเก็บเก่ียวผลประโยชนแ์ละกลายเป็นขอ้พิพาทกันขึน้ 
ชุมชนหรือหมู่บา้นใดอยู่ใกล ้ๆ สามารถเก็บส่วยไดง้่ายก็มักจะเกิดเหตแุย่งกัน
เก็บ แตห่ากหมู่บา้นใดอยู่ไกลหรือเห็นว่าไม่คุม้กับประโยชนท่ี์ตนจะไดแ้ลว้ก็จะ
เพิกเฉยหรือเก่ียงกันรบัผิดชอบ ตวัอย่างเช่น เม่ือ พ.ศ. 2409 มีชาวจีนผูห้นึ่งซึ่ง
ในหลกัฐานเรียกว่า “จีนหอย” ถกูผูร้า้ยปลน้และฆ่าตายในพืน้ท่ีทบัซอ้นกันของ
เมืองอุบลราชธานี เมืองสุวรรณภูมิ และเมืองศรีสะเกษ ทางญาติพ่ีนอ้งของจีน
หอยไดท้ าเรื่องรอ้งเรียนไปยงักรมการเมืองตา่ง ๆ ซึ่งทาง “…เมืองอบุล ๆ ว่าเปน
แขวงเมืองสุวรรณภูมิ ครัน้ไปรอ้งทางเมืองสุวรรณภูมิ ๆ ก็ว่าไม่ใช่แขวงเมือง
สุวรรณภูมิ…” (ประชุมพงศาวดารฉบบักาญจนาภิเษก เล่ม 9, 2545: 340) จน
เจา้เมืองนครราชสีมาตอ้งเป็นฝ่ายย่ืนมือเขา้มาไกล่เกล่ียโดยใหเ้จา้เมืองทัง้สาม
มาตกลงรว่มกนัว่าถา้หากเมืองใดยอมชดใชค้า่เสียหายใหแ้ก่ญาติพ่ีนอ้งของจีน
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หอยแลว้จะยกพืน้ท่ีท่ีบริเวณนัน้ใหเ้ป็นอาณาเขตของเมืองนัน้สืบไป ผลจึงยุติท่ี
ฝ่ายเจา้เมืองอบุลราธานียอมเป็นผูช้ดใชค้า่เสียหายใหแ้ก่พ่ีนอ้งของจีนหอย และ
ไดก้รรมสิทธ์ิเหนือพืน้ท่ีนัน้ไป 
 ความขัดแย้งจากการแย่งชิงเลกไพร่ กรณีดงักล่าวสะทอ้นให้เห็น
ความไรป้ระสิทธิภาพของระบบคุมก าลังคนในพืน้ท่ีอีสาน แมว้่ากลุ่มอ านาจ
ทอ้งถ่ินจะมีอ านาจเต็มท่ีในเขตอิทธิพลของตน แตก็่มีหลายกรณีท่ีไพร่สามารถ
หลบเล่ียงการควบคมุของมลูนายได ้ลกัษณะเช่นนีเ้กิดขึน้ไดท้ั่วไปในพืน้ท่ีอีสาน 
ทัง้จากสาเหตท่ีุเลกไพรไ่ม่ยอมอยู่ในอ านาจของมลูนายเน่ืองจากทนการขดูรีดไม่
ไหวจึงหนีเข้าไปอยู่ในป่าเพ่ือให้ยากแก่การติดตาม หรือการท่ีไพร่ย้ายท่ีอยู่
เน่ืองจากเกิดเหตุทุพภิกขภัย ส่งผลให้มูลนายตอ้งหาทางเกลีย้กล่อมหรือใช้
ก าลงับีบบงัคบัใหก้ลบัมาอยู่ในสงักัดตามเดิม ดงักรณีของพระศรีเกษตราธิไชย
เจา้เมืองเกษตรวิไสยไดอ้อกไปเกลีย้กล่อมผูค้นเขา้มาเป็นไพร่ในสงักัด หากคน
ไหนไมย่อมสมคัรใจก็จบัเฆ่ียนตีและบงัคบัเอาเงินส่วยเสียสิน้ (ดารารตัน ์เมตตา
ริกานนท,์ 2546: 59-60) หรือใน พ.ศ. 2424 ไพร่จากเมืองหนองบวัล าภู ทนการ
กดข่ีของเจา้เมืองไม่ไหว จึงพากนัอพยพไปอยู่ในสงักดัของเมืองหนองคาย (ชลิต 
วิพทันะพร, 2529: 55) บางกรณีก็เป็นเพราะความขดัแยง้กนัของมลูนายจึงแยก
เอาไพรพ่ลในสงักัดของตนไปขึน้กับมูลนายอ่ืน เช่น ใน พ.ศ. 2422 หลวงจุมพล
ภักดีกรมการเมืองยโสธรเกิดเหตขุัดแยง้กับทางเจา้เมืองจึงไดพ้าผูค้นในบงัคับ
ของตนไปขึน้กับเมืองกมลาไสย แต่ยังคงตั้งถ่ินฐานอยู่ท่ีบ้านเขาดินบึงโดน
ตามเดิม ท าใหเ้จา้เมืองยโสธรไม่พอใจเป็นอย่างมาก (ประชุมพงศาวดารฉบับ
กาญจนาภิเษก เล่ม 9, 2545: 472-473) นอกจากนีย้งัมีกรณีของ “เลกเขยสู่” ซึ่ง
หมายถึงเลกท่ีแต่งงานกับหญิงต่างเมืองและย้ายท่ีท ากินไปอยู่เมืองนั้น  ๆ  
ดังกรณีค าให้การของอ้ายเชียงมั่นเลกเมืองนครพนมซึ่งระบุว่า “ข้าพเจ้าไป
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คา้ขาย ณ เมืองกาลสิน ขา้พเจา้ไดอี้มา บตุรเชียงโคดเป็นภรรยาท่ีบา้นเอือ แขวง
เมืองกาลสิน ขา้พเจา้อยู่กินกบัอีมาเกิดบตุรชายคนหนึ่งอายไุด ้3 ขวบ…” ดงันัน้ 
ทางกรมการเมืองกาฬสินธุ์จึงให ้“…ขา้พเจา้เสียเงินเป็นค่าขีผ้ึง้ ผา้ขาว ปีละ
ต าลึง…” (ประชุมจดหมายเหตุเรื่องปราบกบฏเวียงจันท ,์ 2473: 122) บางครัง้
เลกเขยสู่ก็เป็นเหตใุหเ้กิดขอ้พิพาทกันระหว่างมูลนายเดิมและมูลนายของเมือง
ใหมท่ี่เลกไปอยูเ่พ่ือแยง่สิทธ์ิในการเก็บสว่ยจากเลกนัน้ ๆ รวมถึงลกูท่ีเกิดมาดว้ย 
(อศุนา นาศรีเคน, 2548: 90)  
 การยา้ยสงักดัระหว่างเมืองของเลกไพรเ่กิดขึน้ไดบ้อ่ยครัง้และก่อใหเ้กิด
ความสบัสนวุ่นวายของสารระบบบญัชีเป็นอย่างมาก บางเมืองก็มีเพียงบางกลุ่ม
ท่ียา้ยไปสงักัดกับเมืองอ่ืน บางเมืองก็ยา้ยสงักัดกันไปทัง้เมือง บางเมืองก็ยา้ย
กลบัไปกลบัมาขึน้อยู่กับความสมัพนัธแ์ละผลประโยชนข์องกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ิน 
เมืองตา่ง ๆ ในพืน้ท่ีอีสานจึงสามารถพบเห็นเลกไพรข่องเมืองอ่ืนอาศยัอยู่ปะปน
กนัได ้ดงัท่ีเอเจียน แอมอนิเยไดบ้นัทึกไวว้่าระหว่างการเดินทางผ่านหมูบ่า้นแห่ง
หนึ่งบรเิวณเมืองยโสธรกบัเมืองกดุสิมนารายณ ์เขาไดพ้บกบัเลกของเมืองยโสธร
บา้ง ของเมืองเสลภูมิบา้ง ของเมืองกมลาไสยบา้ง รวมถึงเลกของเมืองสุวรรณ
ภมูิอาศยัอยู่ปะปนกนั (ธีรชยั บญุมาธรรม, 2526): 158) ทัง้นี ้การท่ีเลกไพร่ไม่อยู่
ในอ านาจการควบคมุของมลูนายเดิมนัน้สรา้งปัญหาใหก้ับผูน้  าทอ้งถ่ินอย่างยิ่ง 
เพราะนอกจากจะเป็นอปุสรรคในการติดตามมาใชง้านและเรียกเก็บส่วยแลว้ มลู
นายเดมิยงัตอ้งเป็นรบัผิดชอบหาส่วยใหค้รบตามจ านวนเลกท่ีเคยมีในสงักัดดว้ย 
ตวัอย่างเช่น ในคราวตัง้เมืองเกษตรวิไสยเม่ือ พ.ศ. 2415 มีเลกไพร่ของเมือง
สุวรรณภูมิจ  านวน 4,800 คน สมคัรใจยา้ยไปอยู่ในสงักัดของเมืองเกษตรวิไสย 
ทางฝ่ายพระรตันวงษาเจา้เมืองสุวรรณภูมิจึงไดท้  าการขัดขวางโดยใหอุ้ปฮาด 
ราชวงศ ์ราชบตุร และทา้วเพีย้เมืองสวุรรณภูมิไปตามจบัเลกเหล่านัน้ใหก้ลบัมา
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อยู่ในสงักัดของตนตามเดิม พรอ้มกับลงโทษดว้ยการเฆ่ียนตีและเรียกเก็บเงิน
สว่ยกบัเลกคนละ 2 บาทกบัอีก 1 สลงึ (ดารารตัน ์เมตตารกิานนท,์ 2546: 59-60) 
ทางดา้นมลูนายใหม่ท่ีเลกไพรไ่ปขอพึ่งพิงก็มกัจะคอยปิดบงัหรือกีดกันไม่ใหมู้ล
นายเดิมเขา้มาเก็บเก่ียวผลประโยชน ์เพราะถือว่าไพรท่ี่ยา้ยสงักัดเขา้มานีก็้เป็น
กรรมสิทธ์ิของตนเช่นกนั 

การอภิปรายท่ีผ่านมาชีใ้หเ้ห็นว่า สภาพการเมืองของพืน้ท่ีอีสานภายใต้
การปกครองของสยามเบือ้งหลงัคือการมีอยู่ของกลุ่มอ านาจท้องถ่ินเป็นจ านวน
มาก ซึ่งมีสิทธ์ิและอ านาจเหนือพืน้ท่ีของตนอย่างแท้จริง อย่างไรก็ดี สภาพ
การเมืองในพืน้ท่ีอีสานขณะนัน้กลบัเต็มไปดว้ยความขดัแยง้และความแตกแยก
ระหว่างกลุ่มอ านาจท้องถ่ิน ท้ายท่ีสุดน ามาซึ่งสภาพโครงสร้างการเมืองท่ี
เปราะบางและการขาดเสถียรภาพท่ีมั่นคงจนอาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคง
ของสยามได ้ดงันัน้ เม่ือวิกฤตการณใ์น พ.ศ. 2369 สิน้สุดลง ความพยายามใน
การกระชบัอ านาจทางการเมืองของสยามเหนือพืน้ท่ีอีสานจงึเกิดขึน้แทบจะทนัที
เพ่ือไม่ใหส้ภาพการเมืองในพืน้ท่ีอีสานกลายปัญหาท่ีอาจสั่นสะเทือนต่อความ
มั่นคงของสยามอีกต่อไป การตอบโตท่ี้รุนแรงและเด็ดขาดดงักรณีการท าลาย
เมืองเวียงจนัทนจ์นย่อยยบัเป็นสญัญาณว่า กรุงเทพฯ จะกระชบัอ านาจของตน
และจะไมใ่หอ้ภยัตอ่การทา้ทายใด ๆ ท่ีเหิมเกรมิตอ่อ านาจ นบัเป็นจดุเริ่มตน้ของ
การกระชบัอ านาจของสยามเหนือพืน้ท่ีอีสานก่อนท่ีจะมีการปฏิรูปการปกครอง
ครัง้ใหญ่ในทศวรรษ 2430 
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5. บทสรุป 
 

การศึกษาเก่ียวกับกบฏเจ้าอนุวงศ์ท่ีผ่านมาเน้นความส าคัญไปท่ี
ความสมัพนัธร์ะหว่างสยามกบัเวียงจนัทนใ์นฐานะคูข่ดัแยง้ทางการเมืองโดยตรง 
เชน่ งานของมะยรุี และเผยพนั เหงา้สีวทัน ์(มะยรุี เหงา้สีวทันแ์ละเผยพนั เหงา้สี
วทัน,์ 2531: 64) ซึ่งมองว่า การกดข่ีและนโยบายกลืนชาติของสยามเป็นสาเหตุ
ใหเ้จา้อนวุงศแ์ละชาวลาวทัง้หลายลุกฮือขึน้ต่อตา้นเพ่ือปกปอ้งเอกลกัษณ ์ชาติ
และกอบกู้อิสรภาพท่ีถูกสยามแย่งชิงไป งานของดารารตัน ์เมตตาริกานนนท ์
(ดารารัตน ์เมตตาริกานนนท์, 2537: 37) เสนอว่า สงครามครัง้นั้นเกิดขึน้จาก
ความไม่พอใจของเจา้อนุวงศต์่อสยาม เน่ืองจากเจา้อนุวงศเ์ห็นว่าสยามไดท้ า
การกดข่ีใชแ้รงงานชาวลาวอย่างหนัก ส าหรบังานของ Grabowsky คลา้ยคลึง
กับงานของมะยุรี และเผยพนั เหงา้สีวทันต์รงท่ีว่ามองบริบทของ “เวียงจนัทน”์ 
กับ “อีสาน” เป็นภาพเดียวกัน (ลาว) (Volker Grabowsky, 1995: 124-125) 
ผลงานของท่านเหล่านีใ้หค้วามส าคญักบัการอธิบายพฤติกรรมทางการเมืองของ
ชาวอีสานและชาวลาวดว้ยแนวคิดชาติพนัธุน์ิยมหรือแนวคิดภูมิภาคนิยมท่ีว่า
ดว้ยความเป็นลาว  

งานศึกษาของสมชัย ภัทรธนานันท์ ให้ข้อเสนอท่ีน่าสนใจเก่ียวกับ
ปรากฏการณท์างการเมืองในช่วงกบฏเจา้อนุวงศแ์ละในช่วงของกบฏผู้มีบุญ 
ทศวรรษ 2440 ท่ีมีหลากก๊กหลายเหล่าไม่เป็นเอกภาพ โดยเนน้ใหเ้ห็นวา่ “อีสาน” 
และ “ลาว” ในขณะนัน้ ไมไ่ดมี้ส านกึหรือความผกูพนัในเรื่องชาตริว่มกนัแต่อย่าง
ใด แต่จะผูกพันอยู่กับหน่วยทางการเมืองของตนเอง ซึ่ งเ ป็นผลมาจาก
ประสบการณก์ารตอ่สูด้ิน้รนทัง้ภยัธรรมชาต ิภยัสงครามในช่วงเวลาอพยพท่ีพวก
เขามีร่วมกัน ท าใหส้  านึกของพวกเขาผูกพันกับกลุ่มสายตระกูล หมู่บา้น หรือ
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เมืองของตนเองเท่านัน้ (สมชยั ภทัรธนานนัท,์ 2548: 9-11) ในลกัษณะเดียวกัน
กบัขอ้เสนอของธงชยั วินิจจะกลู ไดชี้ใ้หเ้ห็นถึงการยกเลิกการมองประวตัิศาสตร์
ทอ้งถ่ินดว้ยแว่นของอาณานิคมท่ีตอ้งตกเป็นเมืองขึน้ของรฐับาลกรุงเทพฯ เสมอ
มา แตต่อ้งมองถึงความเป็นอิสระของหวัเมืองในพืน้ท่ีอีสาน ซึ่งบางเมืองขึน้กับ
สยาม เวียดนาม หรือลาวในเวลาเดียวกัน หรืออาจสลบัซบัเปล่ียนหมนุเวียนกัน 
(ธงชยั วินิจจะกลู, 2559) 

เม่ือหยิบยกเหตกุารณก์บฏเจา้อนวุงศข์ึน้มาพิจารณาโดยมีกลุ่มอ านาจ
ทอ้งถ่ินอีสานกลุ่มตา่ง ๆ เป็นหนึ่งในตวัแปรของเหตกุารณค์รัง้นัน้ดว้ย จะเห็นได้
อยา่งชดัเจนว่า การอธิบายพฤติกรรมทางการเมืองของคนอีสานดว้ยแนวคิดชาติ
พันธุ์นิยม อาจเป็นค าอธิบายท่ีไม่ครอบคลุมในบางเหตุการณ์ เราไม่อาจ
พิจารณาความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างความขัดแย้งของสยามกับ
เวียงจันทน์ หรือการมองว่าบริบทของ “เวียงจันทน์” กับ “อีสาน” เป็นภาพ
เดียวกัน (ลาว) หรือละเลยความเป็นเอกเทศทางการเมือง (ในระดบัหนึ่ง) ของ
กลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินได ้กลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินอีสานแต่ละกลุ่มไม่เพียงแต่เป็นผูใ้ต้
ปกครองหรือผูท่ี้รบัค าสั่งจากกรุงเทพฯ แต่เพียงอย่างเดียว แต่มีทางเลือกและ
ยทุธวิธีของตนเองในการตดัสินใจหรือด าเนินการใด ๆ ในฐานะผูก้ระท า กล่าวคือ 
เป็นตวัละครหนึ่งของการแข่งขนัแยง่ชิงความเป็นใหญ่ในดินแดนลุ่มน า้โขงนีด้ว้ย 
โดยไม่ไดมี้ส านึกหรือผูกติดกับแนวความคิดดา้นชาติพนัธุน์ิยมมากไปกว่าเรื่อง
ผลประโยชนห์รือความสมัพนัธส์่วนตวัระหวา่งกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ิน  

สภาพการณเ์ช่นนี ้ทา้ยท่ีสุดน ามาซึ่งโครงสรา้งการเมืองท่ีเปราะบาง
และการขาดเสถียรภาพท่ีมั่นคงในพืน้ท่ีอีสาน ซึ่งอาจสั่นสะเทือนถึงความมั่นคง
ของสยามดว้ย วิกฤตการณท์างการเมืองจากกรณีกบฏเจา้อนวุงศใ์น พ.ศ. 2369 
จึงเป็นจดุเปล่ียนส าคญัท่ีกระตุน้ใหส้ยามตระหนกัในปัญหาเหล่านีม้ากขึน้และ
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พยายามกระชบัอ านาจเหนือพืน้ท่ีอีสานเป็นครัง้แรกสืบเน่ืองมาจนถึงการปฏิรูป
การปกครองครัง้ใหญ่ในทศวรรษ 2430 
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