
บทที่ 1 
ประวัติศาสตรอีสาน 

---------------------------- 

1. ชุมชนอีสานกอนสมัยประวัติศาสตร 1 
ในภูมิภาคอีสานนั้นมีชุมชนโบราณสมัยยุคหินอยูกระจัดกระจายทั่วภูมิภาค  ซ่ึงใน 

ยุคอารยธรรมสมัยหินนั้น มนุษยรวมเปนกลุมเล็กๆ เรรอน ไมตั้งชุมชนถาวร  เปนสังคมลา 
สัตว จะเห็นไดจากการที่นักโบราณคดีไดคนพบหลักฐานอารยธรรมสมัยประวัติศาสตร 
จํานวนมาก  นับตั้งแตขวานหินและลายเขียนสีตามผนังถํ้า  เชน ภาพเขียนสีวัวแดง  ภาพ 
คนสีแดงท่ีภูพระบาท อําเภอบานผือ  จังหวัดอุดรธานี  ภาพปลาและภาพฝามือสีแดงที่ผา 
แตม  อําเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี และภาพเขียนเรขาคณิต  ตามผนังถํ้าในบริเวณ 
จังหวัดเลย  ภาพคนในเขาจันทรงาม  จังหวัดนครราชสีมา เปนตน 

ในสมัยหลังตอมา มีการคนพบหลักฐานการตั้งชุมชนเผาพันธุ รวมกลุมกันอยาง 
เปนระบบ  มีพิธีกรรม รูจักทําเครื่องใชที่ประณีต  ปลูกพืชแทนการเสาะแสวงหา ซ่ึงเรียกวา 
สังคมเกษตรกรรม  เชน  วัฒนธรรมบานเชียง  เปนตน ชุมชนอีสานกอนสมัยประวัติศาสตร 
มี  2 ชุมชน คือ ชุมชนโบราณในแองสกลนคร และชุมชนโบราณในแองโคราช มี 
รายละเอียด ดังตอไปนี ้

1.1 ชุมชนโบราณในแองสกลนคร หรือวัฒนธรรมบานเชียง 
จากการสํารวจแหลงชุมชนโบราณของภาควิชามานุษยวิทยา  คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปกร  พ.ศ. 2425  บริเวณลุมน้ําสงคราม คือ บริเวณครอบคลุมพื้นที่บางสวน 
จังหวัดอุดรธานี  และบางสวนจังหวัดสกลนคร  พบวา ชุมชนโบราณในบริเวณลุมน้ํา 
สงคราม (อําเภอหนองหาน  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี  และอําเภอสวางแดงดิน 
อําเภอวาริชภูมิ  อําเภอพังโคน  อําเภอวานรนิวาส  อําเภอพรรณนานิคม  และอําเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร) ไดพบแหลงโบราณคดีกอนประวัติศาสตรกอนจํานวน  83 แหง ใน 
บริเวณลุมน้ําสงครามเปนเนินดินที่อยูอาศัยรวมกับบริเวณที่ฝงศพ  ไมมีคูน้ํา  คันดิน 

1  เนื้อหาในบทนี้เรียบเรียงจากหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคอีสาน เลม 9 
ใน หัวขอ “พื้นเมืองอีสาน (ประวัติศาสตรอีสาน)” โดย ธวัช ปุณณทก หนา 3140-3158.



ลอมรอบ  ไดอธิบายรวมกับการขุดคนทางโบราณคดีที่บานเชียงและบานนาดี  โดยสรุป 
ดังนี้ 

(1) ชุมชนโบราณแองสกลนครนี้มีอายุประมาณ  600 ปกอนพุทธกาลมาจนถึง 
พุทธศตวรรษที่ 8  (ระหวาง 3,000-1,800 ปมากอน) 

(2) มีความเจริญทางดานวิทยากรสูง  (เทคโนโลยี) สามารถทําเครื่องปนดินเผาลาน 
เขียนสีแดง  ซ่ึงหลากหลายทั้งลวดลายและรูปแบบ  รูจักหลอสําริด  เหล็ก  และแกวใชเปน 
เครื่องมือและเครื่องประดับ 

(3) ประเพณีการฝงศพ  โดยใชภาชนะเขียนสีใสเครื่องเซนฝงรวมกับเครื่องใชสอย 
สวนตัวของผูตาย  เปนรูปแบบที่สืบตอกันมาเปนเวลานาน จากการศึกษาเครื่องใชวัตถุ 
โบราณในหลุมฝงศพ  พอใหเปนภาพเลาๆไดวา  (ก) คนมีหนาท่ีตางกันในสังคม  เชน  บาง 
หลุมศพแสดงใหเห็นวาเปนนายพรานหรือหมอผี เปนตน และ (ข)  คนที่มีฐานะตางกันใน 
สังคม  เชน เครื่องประดับบางหลุมมีลักษณะพิเศษกวาหลุมอ่ืนๆ  ซ่ึงอยางนอยก็แสดงให 
เห็นวาบุคคลที่ เปนหัวหนานั้นเปนฐานะหนึ่ง  (ฐานันดรทางสังคม)  แตก็ยังไมเห็น 
โครงสรางทางสังคมที่สลับซับซอน 

(4) การพบเปลือกหอยทะเล  ซ่ึงมีผูนํามาเปนเครื่องประดับศพ และกรรมวิธีการ 
หลอสําริดตองอาศัยแรธาตุ  เชน ทองแดง  ดีบุก แสดงใหเห็นวา ชุมชนโบราณในแอง 
สกลนครนี้ไดมีการติดตอทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกับชุมชนที่อยูหางไกล (ชายทะเล) 

หลักฐานขางตนชี้ใหเห็นวา ชุมชนโบราณไดมีการรวมตัวกันเปนสังคมใหญ  และ 
อาจจะพัฒนาเปนสังคมเมืองในสมัยตอมา  แตก็ยังมองไมเห็นวาแหลงใดมีความสําคัญ 
พอที่จะกําหนดใหเปนเมืองหรือศูนยกลางทางการเมือง 

1.2 ชุมชนโบราณในแองโคราช 
แองโคราชเปนบริเวณพื้นที่ที่กวางใหญ  มีแนวเทือกเขาเกือบจะลอมรอบ  คือ ทาง 

ทิศตะวันตก มีเทือกเขาดงพญาเย็นและเทือกเขาเพชรบูรณ  ทางทิศใตมีเทือกเขาสันกําแพง 
และเทือกเขาพนมดงรัก ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขาภูพาน และทางทิศเหนือมีเทือกเขา 
เล็กๆ  สลับซับซอนในกลุมภูกระดึงของจังหวัดเลย  มีลําน้ําตางๆ  อันเปนสาขาของแมนํา 
มูลและน้ําชี  ไหลจากเทือกเขาทิศตะวันตกไปสูทิศตะวันออกเฉียงใตไปรวมกับแมน้ําโขง 
ที่จังหวัดอุบลราชธานี



จากการศึกษาเชิงสํารวจในบริเวณตอนลางของลุมน้ํามูลและน้ําชี ของภาควิชา 
มานุษยวิทยา  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปกร  เมื่อ พ.ศ. 2524  ในเขตจังหวัด 
มหาสารคาม  รอยเอ็ด  ยโสธร  ศรีษะเกษ  สุรินทร  บุรีรัมย  พบชุมชนโบราณที่กระจายอยู 
ตามลําน้ํามูลและน้ําชีและสาขาจํานวนมาก  ในจํานวน 199 แหงนั้น เปนแหลงชุมชน 
โบราณที่มีคูนําลอมรอบถึง 70 แหง ชุมชนโบราณที่พบบริเวณลุมน้ํามูลและน้ําชีตอนลางนี้ 
แบงได 4  ลักษณะ คือ 

(1) บริเวณเนินดินที่ไมมีคูน้ําคันดินลอมรอบ 
(2) บริเวณเนินดินที่มีคูน้ําลมรอบชั้นเดียว  ลักษณะเดนก็คือ คูน้ํากวาง  25 

เมตรขึ้นไป  บางแหงก็โอบรอบเนินดินสองหรือสามเนินขึ้นไป 
(3) เนินดินที่มีคูน้ําลอมรอบ 3 ชั้นขึ้นไป 
(4) เนินดินที่มีทั้งคูน้ําและคันดินลอมรอบ 

ในการขุดคนทางโบราณคดีนั้น  พอจะอนุมานวัฒนธรรมของเครื่องปนดินเผาที่ 
พบในชั้นดินไดคราวๆ 2 ระยะ  คือ ระยะแรกเปนระยะที่มีการใชเครื่องปนดินเผาชนิดหนา 
ฝมือหยาบทั้งดานรูปแบบและกลวิธีการผลิต  ลวดลายเปนแบบลายเชือกทาบ  การขุดพบ 
ภาชนะดังกลาวจะอยูในชั้นดินสวนลาง  ซ่ึงจะสัมพันธกับรูปแบบลวดลายและกลวิธีการ 
ผลิตของภาชนะดินเผาเหลานั้น  สวนระยะที่สอง มีกลวิธีการผลิตเครื่องปนดินเผาที่ 
กาวหนามาก  กลาวคือ ผิวของภาชนะบางสม่ําเสมอ ผลิตไดขนาดคอนขางใหญ ลวดลาย 
เชือกทาบประณีตขึ้น และยังมีลายเขียนสีในรูปแบบหลากหลายอีกดวย  นอกจากนี้ยังพบ 
เครื่องประดับ คือ ลูกปดแกว หินสี และเปลือกหอยทะเล  รวมทั้งเครื่องมือสําริด  (พิจารณา 
เฉพาะกรณีแหลงโบราณคดีที่บานปราสาท  อําเภอเนินสูง  จังหวัดนครราชสีมา)  บริเวณ 
แหลงโบราณคดีบานปราสาทนี้เปนชุมชนที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบ  แสดงใหเห็นวาเปน 
ชุมชนโบราณที่สืบเนื่องมาจากระยะแรก  นั่นคือมีทั้งเครื่องปนดินเผาชนิดหนา ฝมือหยาบ 
ในชั้นดินชั้นลาง  และพบเครื่องปนดินเผาที่ใชกลวิธรการผลิตที่กาวหนายิ่งขึ้น ลายเขียนสี 
แดงเหมือนบานเชียง จะมีเครื่องมือสําริดในชั้นดินชั้นบน 

แตอยางไรก็ตาม  นักโบราณคดีมีความเห็นรวมกันวา  ในบริเวณแองโคราช 
ปรากฎรองรอยของวัฒนธรรมหลายยุคในพื้นที่ เดี ยวกัน  ตั้ งแตยุคโบราณกอน 
ประวัติศาสตรถมซอนกันจนถึงสมัยประวัติศาสตร  เชน ชุมชนที่มีคูน้ําคันดิน 3 ชั้น รูป



เหล่ียมทรงเลขาคณิต เปนลักษณะเดนของชุมชนสมัยขอมพระนคร  (ราวศตวรรษที่ 16-18) 
บริเวณชุมชนดังกลาวมักจะพบซากโบราณสถานสมัยขอมพระนครรวมอยูดวย 

จากหลักฐานโบราณคดีที่พบในบริเวณแองโคราชและแองสกลนคร  อาจจะสรุป 
อีสานสมัยกอนประวัติศาสตร  ไดวา ชุมชนโบราณในภาคอีสานเริ่มรวมตัวเปนสังคม 
เกษตรกรรมราว 5,000 ปมาแลว  บริเวณแองสกลนครมีหลักฐานชี้ใหเห็นวาเปนชุมชน 
ขนาดใหญและรวมตัวเปนชุมชนกอนแหลงอ่ืน รวมทั้งความเจริญทางดานเทคโนโลยีใน 
การทําเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน  เชน  ภาชนะดินเผา  เครื่องมือสําริด ลูกปด 
ฯลฯ โครงสรางของสังคมในชุมชนเริ่มมีระเบียบแบบแผน  มีประเพณีฝงศพ  รวมทั้งมีผูนํา 
หมอผี  ในขณะเดียวกันในแองโคราช ก็ปรากฏชุมชนโบราณในระยะแรกที่รวมสมัยกับ 
วัฒนธรรมบานเชียงในแองสกลนคร แตดูเหมือนวากลวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใชอาจจะ 
พัฒนาชากวาแองสกลนคร  แตกระนั้นก็ตามก็พบเครื่องปนดินเผาและเครื่องสําริดในชั้น 
ดินชั้นบนที่เจริญพัฒนาการทางดานเทคนิคการผลิตเชนเดียวกัน 

การแพรกระจายอารยธรรมบานเชียงแองสกลนครไปสูแองโคราช  นักโบราณคดี 
อธิบายวา  บริเวณแองสกลนคร มนุษยไดรวมตัวเปนชุมชน ตั้งภูมิลําเนาเปนหลักแหลง 
กระจายทั่วไปลุมแมน้ําสงคราม  และที่ลุมรอบหนองหาน เปนสังคมเกษตรปลูกขาวเปนลํ่า 
เปนสัน  แตในระยะแรกอาจจะปลูกขาวแบบเล่ือนลอย  แตเมื่อ  3,600 ปมาแลว การปลูก 
ขาวไดเปล่ียนมาเปนนาดํา รูจักใชวัวควายเปนเครื่องทุนแรงในการไถนา  เนื่องจากความ 
กดดันของจํานวนประชากรมากขึ้น  จึงตองการพื้นที่ในการเพาะปลูกมากขึ้น  เปนสาเหตุ 
สําคัญในการแพรกระจายยายชุมชนมาในบริเวณแองโคราช  กระจายตามลุมน้ํามลูและน้าํชี 
จึงพบแหลงชุมชนโบราณในบริเวณแองโคราชเปนชุมชนเกษตรที่ปลูกขาวนาดํา รูจักการ 
กักเก็บน้ําเพื่อการเพาะปลูก  จึงมีคูคันดิน และประโยชนทางออมของคูน้ําคันดินอาจจะ 
ชวยปองกันภัยจากศัตรูตางเผาพันธุอีกประการหนึ่งก็นาจะเปนได 

การขยายตัวของชุมชนโบราณทั้งแองสกลนครและแองโคราช ไดสืบเนื่องมา 
ตั้งแตยุคบรรพกาลมาถึงยุคตนสมัยประวัติศาสตร โดยเฉพาะบริเวณแองโคราชนั้นเปน 
ปรากฏการณชุมชนใหญแบบหัวหนาเผาพันธุจนกระทั่งเปนรัฐเล็กๆ  การพัฒนาชุมชน 
อยางตอเนื่องในแองโคราช เชน การมีคูน้ําลอมรอบชุมชน มาเปนคูน้ําคันดินลอมรอบวงรี 
จนถึงการขยายชุมชน เปนคูน้ําคันดินลอมรอบทรงเรขาคณิตชั้นเดียวถึงสามชั้น เชน 
บานเมืองเตย บานตาดทอง  จังหวัดยโสธร  เมืองจําปาศรี  จังหวัดมหาสารคาม  บานเมือง



แอม จังหวัดขอนแกน และชุมชนขนาดใหญที่บานเสมา อําเภอโนนสูง จังหวัด 
นครราชสีมา ฯลฯ เปนตน จากการขยายชุมชนอยางตอเนื่องนี้ พบวา บริเวณแองโคราชมี 
การขยายตัวทางวัฒนธรรมและการตั้งเมืองเพิ่มขึ้น  ทําใหเกิดนครรัฐท่ีรับวัฒนธรรมอินเดยี 
เชน ศาสนาพุทธนิกายมหายาน  อักษรอินเดียใต คือ อักษรปลลวะ หรืออักษรคฤนท ไดถูก 
นํามาใชในดินแดนภาคอีสาน 

2. ชุมชนอีสานสมัยประวัติศาสตร 
ในการพิจารณาจําแนกยุคสมัยประวัติศาสตร และยุคกอนประวัติศาสตรนั้น 

โดยทั่วไปจะกําหนดโดยยึดหลักเกณฑการมีตัวอักษรใชในสังคมนั้นๆ แตกระนั้นก็ตาม 
การกําหนดโดยยึดเกณฑการมีตัวอักษรก็ยังมีปญหาอยูคอนขางมาก  เมื่อนํามาใชพิจารณา 
ตัดสินในภูมิภาคอีสาน  เนื่องจากพบวาในภูมิภาคอีสานมีตัวอักษรหลายกลุมหลายรูปแบบ 
รวมทั้งภาษาที่ใชบันทึกในศิลาจารึก  นั่นคือ  มีอักษรปลลวะ และอักษรขอมโบราณเขียน 
ภาษาสันสกฤตปนภาษาขอม  และภาษาขอมลวน  สวนในยุคสุดทายใชอักษรตัวธรรมและ 
อักษรไทยนอยบันทึกเปนภาษาไทยอีสาน  (ภาษาไทย-ลาว)  ปญหาสําคัญก็คือนัก 
ประวัติศาสตร และนักโบราณคดีไมอาจจะชี้ชัดไดวากลุมชนที่สรางศิลาจารึกในยุคตนๆ 
นั้น  (อักษรปลลวะ-อักษรขอมโบราณ)  เปนชนชาติไทยที่สืบเผาพันธุและวัฒนธรรมที่ 
ตอเนื่องมาเปนกลุมไทย-ลาวในปจจุบัน 

ฉะนั้น ในที่นี้จะกําหนดยุคประวัติศาสตรอีสาน เมื่อมีการใชตัวอักษรบันทึก 
เรื่องราวของชุมชน โดยไมไดพิจารณาวา ชุมชนที่ไดสรางศิลาจารึก และโบราณสถานใน 
สมัยเริ่มตนประวัติศาสตรอีสานนั้นเปนเผาพันธุใด  เพื่อชี้ใหเห็นรองรอยการสืบเนื่องทาง 
วัฒนธรรมมาจนถึงยุคสมัยไทย-ลาว (ยุครวมสมัยประวัติศาสตรชาติไทย-สุโขทัย) 

จากการศึกษาเชิงสํารวจทางดานศิลาจารึกที่ปรากฏอยูในภาคอีสานประกอบกับ 
ซากโบราณสถานรวมสมัย  ท่ีพบอยูในบริเวณใกลเคียงกับศิลาจารึกเหลานั้น อาจแบงกลุม 
ตามอายุสมัยไดโดยเทียบเคียงกับการศึกษาศิลาจารึก  และโบราณสถานในบริเวณกลาง 
ภาคของไทย ได 3 กลุม ดังนี้ 

(1) ยุครวมสมัยทวารวดี  มีซากโบราณสถานที่เกี่ยวเนื่องดวยพุทธศาสนา  เชน ใบ 
เสมาหินขนาดใหญ (ลวดลายแกนสถูป และชาดก) และจารึกส้ันๆ จารึกดวยอักษรปลลวะ



(อักษรคฤนท  หรืออักษรอินเดียใต) ภาษาสันสกฤตอาจจะมีคําภาษามอญโบราณปะปนอยู 
บาง 

(2) ยุควัฒนธรรมขอมสมัยพระนคร  มีโบราณสถานแบบขอม  เชน ปราสาทหิน 
ตางๆ และศิลาจารึกอักษรขอมโบราณ  ซ่ึงพัฒนารูปแบบมาจากอักษรปลลวะ  ที่ใชอยูกอน 
หนานี้ คือ ในยุครวมสมัยทวารวดี 

(3) ยุคสมัยวัฒนธรรมไทย-ลาว จะพบศิลาจารึกที่บันทึกดวยอักษรตัวธรรม  และ 
อักษรไทยนอยภาษาถ่ินอีสานและบารณสถานแบพระพุทธศาสนา  เชน  พระธาตุทรงบัว 
เหล่ียม  คติพุทธศาสนาแบบเถรวาท (หินยานแบบลังกาวงศ) 

2.1 ชุมชนอีสานยุคสมัยพุทธศตวรรษที่ 12-16 (ยุครวมสมัยทวารวดี) 
ในดินแดนภาคอีสานของไทยคือบริเวณลุมแมน้ําโขงตอนกลาง  แมน้ํามูลและ 

แมน้ําชีไดพบรองรอยอารยธรรมอินเดียที่มีรูปแบบศิลปกรรมเชนเดียวกับอาณาจักรทวาร 
วดี  ในบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาปาสัก  และแมน้ําบางปะกง  ศิลปะแบบทวารวดีที่ 
กระจายอยูทั่วไปในภาคอีสานนี้มีอายุรวมสมัยกับศิลปกรรมในบริเวณภาคกลางของ 
ประเทศไทย  นักโบราณคดีมีความเห็นวาไดมีการสืบทอดวัฒนธรรมจากอาณาจักรทวาร 
วดี ในภาคกลางสูภาคอีสานซ่ึงเปนแนวคิดหนึ่ง  แตผูเขียนมีแนวคิดอีกแบบหนึ่งเห็นวา 
ทั้งภาคอีสานและภาคกลางตางก็รับวัฒนธรรมอินเดียโดยตรงในสมัยเดียวกันหรือในเวลา 
ไลเล่ียกันรูปแบบศิลปกรรมจึงรวมสมัยกัน  นั่นคือภูมิภาคอีสานนั้นนาจะรับวัฒนธรรม 
อินเดียโดยผานทางปากแมน้ําโขงผานเขาสูดินแดนตอนใน  ฉะนั้นในดินแดนบริเวณ 
ปากน้ําโขง (ประเทศกัมพูชา) ในยุคเดียวกันนี้ยังพบตัวอักษรแบบปลลวะจํานวนมากซ่ึง 
ตัวอักษรปลลวะนี้เปนอักษรที่ใชรวมกันในดินแดนเอเชียอาคเนย  กลาวคือ พบทั้งใน 
ประเทศพมา  กัมพูชา  ญวนตอนใต  (อาณาจักรจามปา) และภาคใต ภาคกลาง ภาคอีสาน 
ของไทย (ไมปรากฏในภาคเหนือ) 

ศิลปกรรมที่ไดรับอิทธิพลจากอินเดียในภาคอีสานยุคตนนี้ เปนศิลปกรรมอันเนื่อง 
ดวยพุทธศาสนา  ไดแก ใบเสมาขนาดใหญหินทรายแดงที่เมืองฟาแดดสงยาง  จังหวัด 
กาฬสินธุ และวัดกุดโงง อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  และกระจัดกระจายอยูทั่วไปทั้งแอง 
สกลนครและแองโคราช ในบริเวณดังกลาวนาจะเปนโบราณสถานในทางพระพุทธศาสนา 
หลักฐานทางโบราณสถานและศิลาจารึกในยุคสมัยดังกลาว ชี้ใหเห็นวาในภาคอีสานนั้น 
เคยเปนดินแดนพุทธสาสนามากอนที่อิทธิพลทางดานสถาปตยกรรมแบบขอมสมัยพระ



นคร  ที่ไดสรางปราสาทหินตาง ๆเชน ปราสาทหินเขาพระวิหาร  อําเภอกันทรลักษณ 
จังหวัดศรีสะเกษ ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปราสาทหินเขาพนมรุง จังหวัด 
บุรีรัมย   และปราสาทหินอ่ืนๆจึงจะแพรกระจายอยูบริเวณลุมแมน้ํามูลเปนสวนใหญ 
ฉะนั้นจึงแสดงใหเห็นวาในภูมิภาคอีสานนั้นเปนดินแดนพุทธศาสนากอนที่จะรับอิทธิพล 
วัฒนธรรมขอมสมัยพระนคร 

จากการศึกษาศิลาจารึกในภาคอีสานกอนพุทธศตวรรษที่ 16 พบวาตัวอักษรที่ใช 
ในการจารึกเปนตัวอักษรแบบปลลวะ (หรือเรียกวาอักษรคฤนถ  ใชภาษาสันสกฤตจารึก 
เปนสวนใหญ  เรื่องราวกลาวถึงศาสนาพุทธ  แตในบางทองที่  เชน บริเวณปากแมน้ํามูล 
อิทธิพลของฮินดูหรือของพราหมณเริ่มเขามากอนและรูปแบบของตัวอักษรปลลวะใน 
บริเวณปากน้ํามูล  (จังหวัดอุบลราชธานี) เริ่มคล่ีคลายเปนอักษรอินเดียกลายกอนบริเวณ 
อ่ืนๆคือปลายศตวรรษที่ 15 เปนตนมา  แตในบริเวณสวนอ่ืนๆ เชน เมืองฟาแดดสงยาง 
จังหวัดกาฬสินธุ  ไมพบอิทธิพลของฮินดู  และพบวาในป พ.ศ. 1411  บริเวณลุมแมน้ํามูล 
ตอนบน คือ บานเสมาและปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ยังมีอาณาจักรที่นับถือศาสนา 
พุทธ ชื่อวา  “อาณาจักรศรีจนาศะ” หรือ “จนาศะ” จารึกไดกลาววาเปนดินแดนที่อยูนอก 
อาณาจักรกัมพูชา  ดังความตอนหนึ่งในจารึกบออีกา  “กมฺวุเทศานฺตเร  ตฺยกูตสีมาปฺราปตู 
วาม  กุโลปมะองฺศเทวอิตอนามนา  ธีตะปฺราชญะ กุโลปมะ” (ไดรับแลวซ่ึงดินแดนอันถูก 
ละทิ้งอยูนอกกัมพุเทศ  ทานมีนามวาอังศเทพเปนผูมีความคิดใครครวญอยางดียิ่ง  เปนบุรุษ 
อันประเสริฐสุดในตระกูล)  นอกจากนี้จารึกบออีกายังไดกลาวถึงพระราชาแหงศรีจนาศะ 
ไดอุทิศ สัตว ส่ิงของ ถวายแกพระภิกษุซ่ึงแสดงใหเห็นวาอาณาจักรศรีจนาศะที่อยูนอก 
อิทธิพลของขอมยังนับถือศาสนาพุทธอยู  และมีการสืบสันติวงศเปนดินแดนเอกราชจนถึง 
พุทธศตวรรษที่ 15 และศิลาจารึกที่พบในบริเวณไมหางไกลนัก คือ จารึกบนเสาหินขอน 
อําเภอปกธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 2 หลัก (หลักที่ 121 และหลักที่122)เปนเรื่องราวของ 
ศาสนาพุทธ  เชนเดียวกัน  กลาวถึงพระภิกษุ “พระศรีราชภิกษุ”  ไดสรางสรรคส่ิงของท่ีดนิ 
ทาสรวมทั้งกฐินถวายแกพระภิกษุตางๆ  10 วัด  ซ่ึงทั้งสองหลักนี้ เปนเรื่องราวของ 
พระพุทธศาสนา  จากการศึกษารูปแบบของตัวอักษรแลว  เห็นวาเปนอักษรยุคเดียวกับ 
จารึกบออีกา  (หลักที่ 118) แสดงวาในบริเวณเมืองโคราชเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรศรีจ 
นาศะ  ซ่ึงนาจะเริ่มตนเปนอาณาจักรมั่นคงกอนพุทธศตวรรษที่ 15 และมีศูนยกลางการ 
ปกครองอยูในบริเวณจังหวัดนครราชสีมานั่นเอง



ศิลาจารึกหลักหนึ่งท่ีกลาวถึงเรื่องราวอาณาจักร ศรีจนาศะ คือ หลักที่ 117  พบที่ 
จังหวัดอยุธยา  ลงศักราชตรงกับ พ.ศ. 1480  ใหรายละเอียดเกี่ยวกับราชวงศของกษัตรยิศรจี 
นาศะมากขึ้น  นักโบราณคดียังลงความเห็นวา  ที่ตั้งศูนยกลางการปกครองของอาณาจักร 
ศรีจนาศะ  นาจะอยูบนที่ราบสูงโคราชมากวาบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา  แตอาณาเขต 
อาจจะครอบคลุมมาถึงภาคกลางก็ได  ซ่ึงศาสตราจารยยอรช  เซเดส  ใหความเห็นวา 
“ดังนั้นใน พ.ศ. 1480 คือราว 300 ปภายหลังศิลาจารึกขอมในนามของพระเจาสุริยวรมันที่ 
1  (พ.ศ. 1565-1568) แหงเมืองพระนครในประเทศกัมพูชาดินแดนในแถบกรุงศรีอยุธยาก็ 
ตกเปนของขอม  แตลักษณะขอมก็ไดเขามาแทนที่บางสวนแลว  เปนการแผวถางทางใน 
การที่พระราชาแหงเมืองพระนครในประเทศกัมพูชาจะไดรวมอาณาจักรในเวลาตอมา” 

ตัวอักษรที่ปรากฏในศิลาจารึกของภาคอีสานกอนพุทธศตวรรษที่ 16 นี้ เปน 
รูปแบบอักษรปลลวะที่มีรูปแบบเดียวกับอักษรที่คนพบในดินแดนเอเชียอาคเนยยุคแรกๆ 
โดยเฉพาะจารึกบออีกา  หลักที่ 118 และจารึกเขาหินขอน  อําเภอปกธงชัยหลักที่ 121 และ 
122 (แตศักราชในจารึกบออีกานั้นตรงกับ พ.ศ. 2411)  ถาเราจะยึดรูปแบบตัวอักษรในการ 
พิจารณายุคสมัยแลว  จะเห็นวามีอายุเกากวาศักราชที่ปรากฏอยูในศิลาจารึก  ฉะนั้น 
นักวิชาการจึงเห็นวา  แมจะมีศักราช  (จารึกบออีกา)ที่บงบอกพุทธศตวรรษที่ 15 แลวก็ตาม 
ตัวอยางเชนนี้เปนตัวอยางที่หาไดยาก  และนาสนใจเกี่ยวกับการพยายามรักษาลักษณะ 
ตัวอักษรโบราณ  ตัว  “น” มีรูปรางแปลกประหลาด  คือ หัวเขาขางใน  มีลักษณะใหญมาก 
จนบางครั้งทําใหดูเปนตัว  “ต” ไป”  การรักษารูปแบบเกาของตัวอักษรนี้แสดงใหเห็นวา 
อาณาจักรศรีจนาศะ  คอนขางจะอยูโดดเดี่ยว  ไมคอยไดติดตอกับอาณาจักรใกลเคียง 
รูปแบบของตัวอักษรจึงไมไดพัฒนารวมกับสังคมอ่ืนๆ  แตกระนั้นก็ตาม ภาษาและ 
เนื้อความในศิลาจารึกบางตอนแสดงใหเห็นวาอิทธิพลของขอมเริ่มเขามาบางแลว  เชน 
จารึกเปนภาษาขอมปนอยูถึง 5 บรรทัด และมีการกลาวสรรเสริญพระอิศวร  แตโดยทั่วไป 
ศิลาจารึกในสมัยกอนพุทธศตวรรษที่ 16 ในภาคอีสานจะใชภาษาสันสกฤตเปนพื้น 

สวนศิลาจารึกในยุคสมัยเดียวกันนี้ ที่พบบริเวณปากแมน้ํามูล 2 หลัก (อบ.1และ 
อบ.2) ในอําเภอโขงเจียม  และอําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  รูปแบบ 
ตัวอักษรเปนแบบเดียวกัน  คือ อักษรปลลวะภาษาสันสกฤตลวน  กลาวถึงเจาชายจิตรเสน 
โอรสพระเจาศรีวีรวรมัน  และเปนพระอนุชาของพระเจาศรีภวรมันไดรับการอภิเกเปน 
พระมหากษัตริย (เจนละ) ทรงพระนามวา  พระเจาศรีมเหนทรวรมัน  ไดสรางศิวลึงค  อัน



เปนเครื่องหมายแหงชัยชนะและเปนเครื่องหมายของการแผอาณาเขตของอาราจักรเจนละ 
(อาณาจักรขอมสมัยกอนที่จะเปนพระนคร) ซ่ึงแผอํานาจเขามาสมัยเจาชายจิตรเสน  ไดเขา 
มาปราบหัวเมืองบริเวณนี้  ศิลาจารึกหนาวัดสุปฏนาราม  อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
อีก 3 หลักซ่ึงไดนํามาจากบริเวณแกงสะพือ  อําเภอพิบูลมังสาหารหลักหนึ่งมีอักษรเท 
วนาครีปนอยูตอนลาง  เปนศิลาจารึกที่สรางในสมัยใกลเคียงกัน  สวนศิลาจารึก อบ.4  ของ 
เจาชายจิตรเสนมีใจความเดียวกับศิลาจารึกปากน้ํามูล  (อบ.1และอบ.2) ศิลาจารึกที่พบอยู 
จํานวนเล็กนอยในบริเวณลุมแมน้ําชีตอนบน  เชน บริเวณเมืองฟาแดดสงยาง  (อําเภอ 
กมลาสัย  จังหวัดกาฬสินธุ) และจารึกหลังพระพิมพ  อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
รวมทั้งซากโบราณสถานเมืองจําปาศรี  (อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม)  แสดงใหเห็น 
ถึงวัฒนธรรมพุทธศาสนา  และเปนศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องศาสนาพุทธ  เชน ใบเสมาหิน 
ทรายขนาดใหญและภาพจําหลักเรื่องชาดกในใบเสมาเหลานั้น  แตในบริเวณที่กลาวถึงนี้ 
พบศิลาจารึกนอย  จึงไมทราบเรื่องราวมากนัก  แตกระนั้นก็ตามนักโบราณคดีเชื่อวา 
อิทธิพลของขอมสมัยอาณาจักรเจนละยังแผเขามายังไมถึงบริเวณลุมแมน้ําชี  กอนพุทธ 
ศตวรรษที่ 16  ซ่ึงอาจจะเปนเมืองอิสระเชนเดียวกับอาณาจักรศรีจนาศะดังกลาวก็ได   หรือ 
อาจจะเปนชุมชนขนาดยอมที่ไมใหญนักที่เปนพุทธศาสนิกชน  ลักษณะชุมชนพุทธศาสนา 
ไดแพรกระจายตามลุมแมน้ําชีจนถึงจังหวัดชัยภูมิ  ซ่ึงมีวัฒนธรรมรวมกัน  แตอยางไรก็ 
ตามเรายังไมอาจจะอธิบายเรื่องราวพุทธศตวรรษที่ 16 ในดินแดนภาคอีสานไดชัดเจน 

2.2 ชุมชนอีสานสมัยพุทธศตวรรษที่ 16-18 (ยุคอิทธิพลขอมสมัยพระนคร) 
ศิลาจารึกที่พบในภูมิภาคอีสานในสมัยหลังตอมา มีรูปแบบของตัวอักษรคล่ีคลาย 

ไปจากรูปแบบอักษรปลลวะ  เรียกวา อักษรอินเดียกลาย หืออักษรขอมโบราณ  หรืออักษร 
ขอมสมัยพระนคร  ซ่ึงนักอักษรวิทยากําหนดอายุอยูระหวางพุทธศตวรรษที่ 16-18 แต 
กระนั้นก็ตามรูปแบบของตัวอักษรที่พบในอีสานกอนหนานี้  ก็ไดเห็นลักษณะการคล่ีคลาย 
จากรูปแบบของอักษรปลลวะบางแลว  แตรูปแบบของอักษรขอมยังไมเดนชัดนักเราจึง 
กําหนด เอาวาเริ่มนับตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 16 เปนตนมา ซ่ึงจะสัมพันธกับรูปแบบของ 
ศิลปกรรมขอมสมัยพระนครที่แพรเขามาบริเวณลุมแมน้ํามูล  นั่นคือปราสาทหินตางๆ 
ศิลปกรรมที่ไดรับอิทธิพลจากศิลปกรรมแบบขอมเหลานี้เราบัญญัติเรียกวา  “ศิลปะแบบ 
ลพบุรี” กลาวคือเปนศิลปกรรมที่แพรเขามาในดินแดนภาคกลางโดยมีลพบุรีเปนศูนยกลาง 
ศิลปกรรมแบบลพบุรีนั้นไดเขามาเจริญรุงเรืองแทนที่ศิลปกรรมแบบทวารวดี  ลักษณะ



ดังกลาวนี้เปนปรากฏการณในภูมิภาคอีสานสมัยพุทธศตวรรษที่ 16-18 ซ่ึงเปนลักษณะรวม 
กับภาคกลาง  รูปแบบของตัวอักษรที่พบในภูมิภาคอีสานในยุคสมัยนี้  (พุทธศตวรรษที่ 16- 
18) เห็นวารองรอยการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นพรอมๆกันกับรูปแบบทางศิลปกรรม  ซ่ึงเปน 
หลักฐานรองรับกันอยางเหมาะสม  การเปล่ียนแปลงรูปแบบของตัวอักษรจากปลลวะมา 
เปนอักษรขอม  สมัยพระนครนี้  คงคอยเปนคอยไปมาชานานแลว  แตมาปรากฏเดนชัดใน 
ราวพุทธศตวรรษที่ 16 ลักษณะดังกลาวเปนการแสดงใหเห็นวาเปนรูปแบบของตัวอักษร 
ของกลุมชนที่สืบทอดวัฒนธรรมรวมกันอยางตอเนื่อง  และใชตัวอักษรชนิดเดียวกันแต 
การคล่ีคลายรูปแบบของตัวอักษรนั้นเปนไปตามปรากฏการณธรรมชาติของการใช 
ตัวอักษรยอมมีการแกไขปรับปรุงการตกแตงใหประณีตสวยงาม  ในที่สุดรูปแบบที่ตางไป 
จากอักษรตนแบบ  ฉะนั้นชุมชนในภูมิภาคอีสานพุทธศตวรรษที่ 16-18 คงจะสืบทอด 
วัฒนธรรมตอจากกลุมเดิม  ตางแตวาความเชื่อแนวความคิดศาสนาอาจจะแตกตางกันตาม 
อิทธิพลของการรับวัฒนธรรมภายนอก  การเปล่ียนแปลงคล่ีคลายรูปแบบของตัวอักษร 
นาจะเปนเพราะการสืบทอดวัฒนธรรมการเขียนหนังสือจากอักษรปลลวะ  ซ่ึง ยอรช  เซ 
เดส วา “ชนชาติตางนั้นไดเปล่ียนแปลงแกไขการเขียนอักษรอินเดียตามความเห็นของตน 
ดุจดังชาวอินเดียได เปล่ียนแปลงวิ ธีเขียนอักษรพราหมีของเขา  ชาวตะวันตกได 
เปล่ียนแปลงอักษรอินเดียมาเปนอักษรขอมสมัยพระนคร  (อักษรขอมโบราณ)  ซ่ึงใชใน 
ศิลาจารึกที่นครธม  ที่ปราสาทอ่ืนๆในอาณาจักรกัมพูชา  ฉะนั้นจึงนาจะยุติไดวา  อักษร 
ขอมโบราณที่ปรากฏอยูในภาคอีสานสมัยพุทธศตวรรษที่ 16-18 ไดปรับปรุงมาจากอักษร 
ปลลวะ  เชนเดียวกับชาวมอญสมัยพุทธศตวรรษที่ 16  ไดปรับปรุงอักษรปลลวะมาเปน 
อักษรมอญโบราณจังหวัดลําพูนในพุทธศตวรรษที่ 18 รูปแบบของอักษรขอมโบราณและ 
มอญโบราณจึงมีรูปรางตางกันไป  เพราะตางทองที่ตางวัฒนธรรมตางก็ปรับปรุงคล่ีคลาย 
รูปแบบของตัวอักษรตามความนิยมของทองถ่ินนั้นๆ  รูปแบบของตัวอักษรจึงมีการ 
คล่ีคลายตางกันไป 

การกําหนดยุคสมัยอักษรขอมโบราณ  หรืออักษรขอมสมัยพระนครในภูมิภาค 
อีสานเริ่มตนพุทธศตวรรษที่ 16 นั้นยังไมสอดคลองกับหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ 
กําหนดสมัยพระนครตั้งแตรัชสมัยพระเจาวรมันที่ 2 (พ.ศ.1345-1395)  เพราะเหตุวาเปน 
สมัยที่การปรับปรุงแนวคิดในการปกครองแผนดิน  โดยใชวิธีการนําปรัชญาของพรหมณ 
เขามากําหนดวากษัตริยเปนภาคหนึ่งของพระศิวะมีอํานาจศักดิ์สิทธ์ิของพระศิวะเขามา



สถิตอยูในกายขององคพระมหากษัตริย  จึงนิยมเรียกกันวา  “สิทธิเทวราช”  หรือ “เทวรา 
ชา”  พระราชอํานาจของกษัตริยจึงมีมากประดุงเทพเจา  กษัตริยในระบบเทวราชนี้  จะ 
สรางศิวลึงคอันเปนตัวแทนของพระศิวะขึ้นบูชาประจําราชการ  และสรางปราสาทหิน 
ตางๆ อันเปนเทวสถาน และเปนสุสานสําหรับพระองคไปดวย  แตการศึกษาศิลาจารึกที่พบ 
ในภูมิภาคอีสานแลวไมปรากฏวาตัวอักษรไดเปล่ียนแปลงรูปแบบในสมัยตนๆ  แตยังไม 
ปรากฏชัดวาปราสาทหินในภาคอีสานไดสรางในยุคตนๆ  ของขอมสมัยพระนคร  แตพบ 
หลังจากนั้นก็เพราะวาอิทธิพลของลัทธิเทวราชยังคงมาไมถึงอีสาน  ซ่ึงก็สอดคลองกับ 
ประวัติศาสตร  อาณาจักรของสมัยพระนครไดเจริญรุงเรืองถึงขีดสูงสุดและสามารถแผ 
อิทธิพลอยางกวางขวางจะเริ่มในรัชสมัยพระเจาสุริยวรมันที่ 1 (พ.ศ.1544-1593)  กษัตริยผู 
เกรียงไกรไดแผอิทธิพลของอาณาจักรขอมสมัยพระนครเขาครอบครองภาคอีสาน 
(รวมทั้งภาคกลางลุมแมน้ําเจาพระยาดวย)  หลังจากนั้นก็มีพระเจาสุริยวรมันที่ 2  (พ.ศ. 
1656-1693)  และพระเจาชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ. 1724-1762)  กษัตริยอันเกรียงไกรของขอม 
สมัยพระนครทั้ง 3พระองค  มีสวนสําคัญในการเสริมสรางอํานาจของอาณาจักรใหมั่นคง 
ไดขยายอาณาเขตและระดมสรางปราสาทหินอันลือชื่อของขอม  เชน  ปราสาทหินนครวัด 
นครธมและบายน  สวนในภาคอีสานไดรับการเสริมสรางปราสาทหินเชนเดียวกัน  เชน 
ปราสาทหินพนมรุง จังหวัดบุรีรัมยปราสาทหินเขาพระวิหาร จังหวัดศรีษะเกษ  ปราสาท 
หินพิมาย  และปราสาทหินพนมวัน  จังหวัดนครราชสีมา (สวนใหญอยูบริเวณลุมแมน้ํา 
มูล)  หลังพุทธศตวรรษที่ 16  รูปแบบตัวอักษรจึงเปนรูปแบบเดียวกับตัวอักษรที่ใชอยูใน 
อาณาจักรขอม  ฉะนั้นนักอักขรวิทยาจึงเรียกอักษรในภูมิภาคอีสานสมัยพุทธศตวรรษที่ 16- 
18 วา  “อักษรขอมโบราณ หรือ อักษรขอมสมัยพระนคร” 

รูปแบบอักษรขอมสมัยพระนครที่พบในภาคอีสานมีอายุรุนแรก  ไดแก จารึกเมือง 
เสมา  อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ลงศักราช พ.ศ. 1514  และศิลาจารึกที่สมัยไลเล่ีย 
กันที่ปราสาทหินเขาพนมรุง 2 จังหวัดบุรีรัมย  พ.ศ. 1536 จารึกอบมุง อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี    พ.ศ.  1536  จารึกปราสาทหินพนมวัน อําเภอเมือง จังหวัด 
นครราชสีมา พ.ศ. 1544  จารึกปราสาทหินพิมาย 2 หลัก  (หลักที่ 59 ลงศักราช พ.ศ. 1579) 
จารึกสระกําแพงใหญ  จังหวัดศรีษะเกษ พ.ศ.1585 ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบที่อ่ืนๆอีกจํานวน 
มากจากการศึกษารูปแบบของตัวอักษรขอมโบราณในภาคอีสานแลวเห็นวารูปแบบแบบ 
ตัวอักษรที่คลี่คลายมาจากตัวอักษรอินเดียที่ เคยใชอยูในละแวกนี้มากอน คือ อักษรปลลวะ



และยังเห็นขั้นตอนของการวิวัฒนาการรูปแบบของตัวอักษรอยางคอยเปนคอยไป 
ตามลําดับขั้น 

รูปแบบของตัวอักษรปลลวะซึ่งเคยเนนเสนดิ่ง  อักษรขอมสมัยพระนครจะไมเนน 
เสนดิ่งคือตัดใหส้ันลง  หรือบางตัวไมมีเสนดิ่ง  แตกลับไมเนนเสนปกที่อยูดานบน 
ตัวอักษรใหเดนขึ้นและมีการตกแตงประดิษฐใหสวยงามอีกดวย  (บางครั้งเรียกวา “ศก 
ดอกไม”)  เสนปกภายหลังก็กลายมาเปน  หนามเตย หรือศก  ในอักษรขอมบรรจงหรือขอม 
หวัด 

2.3 พุทธศตวรรษที่ 19-20 ยุคปลอดจารึกในภาคอีสาน 
หลังจากส้ินอิทธิพลของอักษรขอมโบราณแลวในภาคอีสานไมพบศิลาจารึกอยู 

กวา 200 ป  กลาวคือ เมื่อส้ินรัชการพระเจาชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ. 1724-1762) อาณาจักรขอม 
สมัยพระนครก็เส่ือมลงอยางรวดเร็ว  เนื่องจากในรัชการของพระองคไดระดมพลจํานวน 
มากเพื่อทําสงครามขยายอาณาเขตและในขณะเดียวกันในรัชสมัยของพระองคมีการสราง 
ปราสาทหินจํานวนมาก  จนไมนาเชื่อวาจะสรางไดเสร็จภายในระยะเวลาอันส้ัน เชน 
ปราสาทพระนครหลวง (นครธม) ซ่ึงมีกําแพงและคูน้ําลอมรอบปราสาทบันทายกุฏี  ตา 
พรหม พระขรรค นาคพันและยังมีปราสาทที่ไมสําคัญอีกเปนจํานวนมาก  การเกณฑ 
แรงงานเพื่อสรางปราสาทหินและขยายอาณาเขตนี้  เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหขอมเส่ือม 
อํานาจลงในเวลาตอมา  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอาหารไมพอบริโภค  และเสียกําลัง 
พลไปมาก  ฉะนั้นหัวเมืองอีสานซ่ึงเปนหัวเมืองพิมายเปนศูนยกลางการปกครองของขอม 
นาจะมีผลกระทบจากกฎเกณฑแรงงานในสมัยนี้อยูดวย  จึงเปนผลใหชุมชนภาคอีสาน 
เส่ือมโทรมลงไปมากหลังจากอํานาจขอมเส่ือมลง 

ศิลาจารึกอักษรขอมโบราณที่มีอายุลาสุดในภาคอีสานไดแก  ศิลาจารึกของพระ 
เจาวรมันที่ 7 (พ.ศ. 1724-1762) พบหลัก 5  (เนื้อความเดียวกัน  กลาวสรรเสริญพระองคที่ 
สรางอโรคยาศาล  รักษาโรคภัยราษฎร)  แสดงใหเห็นวาไมมีการสรางศาสนสถาน  หรือ 
ศิลาจารึกแบบขอมในภาคอีสานเลยหลังรัชสมัยสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 ในลักษณะ 
ดังกลาวพอจะสันนิฐานได 2 ประการ คือ (1) เม่ือส้ินอํานาจขอม หัวหนาชุมชนในทองถ่ิน 
(เจาเมือง) ไมสรางศาสนสถานแบบขอมอีก (2)  ในภูมิภาคอีสานไดรับผลกระทบจากการ 
เกณฑแรงงานในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7  จนไมสามารถรวมกันเปนบานเปนเมืองไดอีก 
คงเปนลักษณะชุมชนขนาดยอม  เปนกลุมเล็กๆจึงไมไดสืบทอกวัฒนธรรมแบบขอม



โบราณตอมา  ในความเห็นผูเขียนแลวเชื่อวาประการหลังมากกวา  เนื่องจากศิลาจารึกพบ 
รุนใหม  หลังแรกที่มีอายุมาก  คือ จารึกวัดแดนเมือง  จังหวัดหนองคาย  พ.ศ. 2073  เปน 
อักษรไทยนอยและถานําหลักฐานทางดานโบราณมาประกอบแลว  จะไมพบโบราณสถาน 
ใดๆ   ที่ไดสรางขึ้นในระยะสมัยดังกลาว  จึงเชื่อไดวาในชวง 200-300  ปดังกลาว  สภาพ 
ประชาคมในภูมิภาคอีสานจะอยูในลักษณะกระจัดกระจายเปนชุมชนเล็กๆ  เมื่อนําหลัก 
บานทางประวัติศาสตรมาประกอบพิจารณาจะเห็นวารองรอยของกลุมชนที่มีวัฒนธรรมอีก 
รูปแบบหนึ่งเขามาแทนที่คือกลุม ไทย-ลาว  ซ่ึงรวมตัวเปนบานเปนเมืองในสมัยพระเจาฟา 
งุม (พ.ศ. 1896)  เปนตนมา วัฒนธรรมไทย-ลาวเริ่มกอตัวมั่นคงอยูบริเวณลุมแมน้ําโขง 
ตอนบนคือ หลวงพระบาง กลุมคนไทย-ลาว คงกระจัดกระจายอยูที่ลุมแมน้ําโขงมากกวา 
หัวเมืองตอนในของที่ราบสูง  ฉะนั้นทั้งพงศาวดารลาวและพงศาวดารไทยจึงกลาวถึง 
เฉพาะหัวเมืองริมฝงแมน้ําโขง  เชน เมืองปากหวยหลวง  (อําเภอโพนพิสัย จังหวัด 
หนองคาย) เมืองโคตรบูรณ (อําเภอพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม) รวมทั้งเมืองหนอง 
หาน  (จังหวัดสกลนคร)  และคอยแพรกระจายสูที่ราบสูงตอนกลาง กลุมคนไทย-ลาวเขา 
มาตั้งภูมิลําเนารวมกับชุมชนเดิมและไดนําเอาวัฒนธรรมลุมแมน้ําโขงเขามาดวย  ฉะนั้น 
ชาวพื้นเมืองเดิมซ่ึงเปนชุมชนเล็กๆจึงยอมรับวัฒนธรรมใหมแบบคอยผสมกลมกลืนกัน 

2.4 ชุมชนอีสานยุควัฒนธรรมไทย-ลาว 
หลังจากส้ินอิทธิพลทางการเมืองการปกครองของขอมสมัยพระนครแลว 

วัฒนธรรมขอมสมัยพระนครนาจะเจริญสืบเนื่องตอมาในภูมิภาคอีสาน เชน การใชรูปแบบ 
อักษรการสรางศิลปกรรมตามคติความเชื่อที่สืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมขอม  หรือการ 
กอสรางดวยวัสดุกอสรางดวยหินรวมทั้งลวดลายตาง ๆแต ปรากฏการณที่เปล่ียนแปลงไป 
อยางส้ินเชิง  ลักษณะดังกลาวเปนหลักฐานวาอิทธิพลทางดานวัฒนธรรมขอมสมัยพระนคร 
ไดส้ินสุดไป  พรอมกับการส้ินอิทธิพลทางการเมืองในภาคอีสานนับตั้งแตส้ินรัชสมัยพระ 
เจาชัยวรมันที่ 7  และไดมีรูปแบบวัฒนธรรมใหมเขามาแทนที่เรียกวา “วัฒนธรรมไทย- 
ลาว” 

วัฒนธรรมไทย-ลาว ปรากฏเดนชัดเมื่อส้ินสุดวัฒนธรรมขอมไปแลวกวา 200 ป 
(ถาพิจารณาทางดานศิลาจารึก)  หรือนอยกวานั้น  (ถาพิจารณาทางดาน เอกสาร 
ประวัติศาสตรอื่นๆ)  การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมใหมอยางไมตอเนื่อง  หรือมีการคล่ีคลาย 
แบบคอยเปนคอยไปนี้  สอแสดงใหเห็นวามีการเปล่ียนแปลงทางดานสังคม  และทางกลุม



ชนชาติอีกดวย  ซ่ึงขณะนี้ยังไมอาจจะหาหลักฐานมาอธิบายได  โดยเฉพาะชวงหัวเล้ียว 
หัวตอของการเปล่ียนแปลงมาเปนวัฒนธรรมไทยลาว  แตกระนั้นก็ตาม  จากการศึกษา 
วัฒนธรรมสมัยไทย-ลาว  แลวพบวาตางไปจากรูปแบบวัฒนธรรมขอมที่ปรากฏอยูในภาค 
อีสานพอสรุปไดดังนี้ 

(1) รูปแบบศิลปกรรมโบราณ ทั้งสองยุค (ยุคขอมสมัยพระนครกับยุควัฒนธรรม 
ไทย-ลาว )  จะไมมีการตอเนื่องกันเลย  ไมวาโครงสรางสถาปตยกรรม  วัสดุกอสราง 
ลวดลาย รวมถึงสกุลชาง  คตินิยมในการสรางศาสนสถาน ฯลฯ แสดงวามีการสืบตอ 
ทางดานสกุลชาง  เชน กลุมไทย-ลาว ไมสรางศาสนสถานดวยหิน ทั้ง ๆที่มีแบบอยาง 
มากมายในภาคอีสาน  แตกลับไปสรางดสนดินบางอิฐบาง  มีทรวดทรงตามคติความเชื่อ 
ของกลุมชนชาติไทยลาว (พระธาตุทรงบัวเหล่ียม) ลวดลายอันประณีตของปราสาทหินหา 
ไดนํามาใชในยุคสมัยหลังเลย  แสดงใหเห็นวาสกุลชางไทย-ลาว  หาไดสืบเนื่องมาจาก 
สกุลชางขอมโบราณไม 

(2) ทางดานอักษรศาสตร  จบการศึกษาทางดานศิลาจารึกพบวากลุมไทย-ลาว 
ไดรับวัฒนธรรมการเขียนหนังสือตั้งแตสมัยตั้งชุมชนเปนอาณาจักรอยูตอนเหนือบริเวร 
กลุมน้ําอู น้ําโขง (เมืองเชียงคง เชียงทอง  หรือหลวงพระบาง )  ครั้งเมื่อเคล่ือนยายลงทาง 
ใต (บริเวณภาคอีสาน)  ในลักษณะขยายชุมชนมาอยูรวมกับชนพื้นเมืองเดิม  ก็ไดนํา 
รูปแบบตัวอักษรของกลุมชาวไทย-ลาวมาใชดวย  ฉะนั้นจึงไมพบวาในยุคสมัย ไทย-ลาว 
กลุมชนในภาคอีสานไดใชอักษรขอมเขียนหนังสือใด ๆทั้งส้ิน  ซ่ึงตางไปจากสมัยสุโขทยัที่ 
ใชอักษรขอมเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาบาลีมาตลอดจนถึงสมัยกรุงเทพฯ  ทั้งๆที่พบซาก 
โบราณสถาน  และศิลาจารึกสมัยขอมพระนครที่ภาคกลางนอยกวาเมื่อเทียบกับภาคอีสาน 
ไมเทานั้นตัวอักษรธรรมของกลุมไทย-ลาว  กลับเปนรูปแบบอักษรที่คลี่คลายมาจากอักษร 
มอญโบราณอีกดวย 

นอกจากนี้ วัฒนธรรมขอมเปนวัฒนธรรมที่แข็งทั้งทางดานระบบสังคม  ภาษา 
ศิลปะ  จารีตประเพณี  จึงไมอาจจะมาอนุมานไดวาวัฒนธรรมไทย-ลาว จะมีอิทธิพลกลืน 
วัฒนธรรมขอมของชาวทองถ่ินที่ถือสืบเนื่องมาแตโบราณ  ฉะนั้นกอนที่วัฒนธรรมไทย- 
ลาวเขามานั้นนาจะไมเหลือซากวัฒนธรรมขอม  แตกลับเปนสังคมกลุมชนเล็กๆ  ที่เปน 
หัวหนาชุมชนกระจายอยูทั่วไป  ไมไดรวมตัวเปนชุมชนใหญ  แบบสังคมเมืองหรือรัฐ 
ฉะนั้นจึงพบหลักฐานทางประวัติศาสตรที่กลุมไทย-ลาว ไมพอใจเจานายแหงลานชางก็พา



ผูคนอพยพมาสรางบานแปลงเมืองในบริเวณตอนใต  (ของภาคอีสาน)  หรือในภาคอีสาน 
ของไทย  โดยไมไดกลาววามีการตอตานจากชนพื้นเมืองที่ตั้งภูมิลําเนาอยูกอน 

2.4.1 การจัดตั้งชุมชนกลุมวัฒนธรรมไทย-ลาวในภาคอีสาน 
การจัดตั้งกลุมชนกลุมวัฒนธรรมไทย-ลาว ปรากฏชัดเจนในราวพุทธ 

ศตวรรษที่ 19 (รวมสมัยกับสุโขทัย)บริเวณลุมแมน้ําโขงตอนเหนือ  และลุมแมน้ําอู (เมือง 
แถน และเมืองเชียงคงเชียงทอง) ความเปนจริงแลวกลุมวัฒนธรรมไทย-ลาว อาจจะ 
รวมกลุมเปนเมืองหรือนครรัฐกอนหนานี้   แตไมพบหลักฐานที่พอเชื่อไดนอกจากตํานาน 
เลาสืบตอกันมา  ฉะนั้นนักประวัติศาสตรจึงยอมรับการตั้งชุมชนของกลุมวัฒนธรรมไทย- 
ลาว ในสมัยเดียวกับสมัยสุโขทัยเพราะมีการกลาวถึงชุมชนแถบลุมแมน้ําโขงตอนเหนือใน 
ศิลาจารึกหลักที่1 เชน “....ทั้งมากาวลาวแลไทยเมืองใตหลาฟาฏ.....ไทชาวของชาวอูมา 
ออก”หรือ “....เทาฝงของ (โขง)  เถิงเวียงจันเวียงคําเปนที่แลว”หรือ “...พนฝงของ(ขง) เมอืง 
ชวาเปนที่แลว.....”  แสดงใหเห็นวาชาวเมืองสุโขทัยรูจักชุมชนทางลุมแมน้ําโขงเปนอยางดี 
และไดกลาวถึงหลายครั้งในศิลาจารึกหลักที่ 1 แตกระนั้นก็ตามเรายังไมทราบวาไดรวมตัว 
กันเปนนครรัฐท่ีมั่นคงเพียงใด  แตหลังจากนั้นเพียงเล็กนอยศิลาจารึกสมัยพระเจาลิไท  ได 
กลาวถึงชุมชนกลุมวัฒนธรรมไทย-ลาวไดรวมตัวกันเปนอาณาจักร  ซ่ึงตอมาเรารูจักกันใน 
นามอาณาจักรลานชาง  ดังนี้ “...(เขตเมืองสุโขทัย)...เบื้องตะวันออก ...เถิงแดนพระยาฟา 
งอม (งุม)”  รัชสมัยพระเจาฟางุม  (พ.ศ. 1896-1916) มีการขยายอาณาเขตอาณาจักรลานชาง 
ไดกวางขวาง  และเจริญรุงเรืองถึงขีดสุดในเวลาตอมาคือรัชสมัยพระเจาสามแสนไชย 
(พ.ศ. 1916-1959) จากพงศาวดารลานชางกลาววาอาณาเขตของลานชางไดครอบคลุมใน 
ภาคอีสานในบริเวณที่ราบสูงโคราชอีกดวย 

ฉะนั้นในระยะที่กลุมไทย-ลาวไดรวมเปนอาณาจักรเอกราชแลว  ก็ไดขยาย 
อิทธิพลทางการเมืองการปกครองและแพรกระจายในบริเวณแองสกลนครจนถึงบริเวณ 
พระธาตุพนมเทานั้น เพราะหลักฐานไมพบศิลาจารึก และรองรอยของโบราณสถาน 
อิทธิพลวัฒนธรรมไทย-ลาว ในแองโคราชที่มีอายุกอนสมัยกรุงเทพฯ หรืออยุธยาตอน 
ปลาย ฉะนั้นจึงนาเช่ือไดวาอิทธิพลกลุมวัฒนธรรมไทย-ลาว คงอยูเฉพาะบริเวณลุมแมน้ํา 
โขง ฝงตะวันออกของเทือกเขาภูพาน เพราะเหตุวาไดพบศิลาจารึกสมัยไทย-ลาวที่มีอายุใน 
สมัยอยุธยาตอนตน ในบริเวณแองสกลนครเทานั้น และแนนหนามากในบริเวณจังหวัด 
หนองคายและอุดรธานี



การที่กลุมวัฒนธรรมไทย-ลาวเขามามีอํานาจเหนือแองสกลนคร โดยแพร 
อํานาจการเมืองและเคล่ือนยายผูคนเขามาในดินแดนแองสกลนครในสมัยเริ่มตนของ 
อาณาจักรลานชางเปนปจจัยสําคัญใหวัฒนธรรมไทย-ลาวเขามาแทนที่วัฒนธรรมของสมัย 
พระนคร ซ่ึงยังคงเห็นรองรอยอยู เชน พระธาตุนารายณเจงเวงและสวนเดิมของพระธาตุ 
เชิงชุม (กอนที่จะบูรณะเปนสถาปตยกรรมแบบไทย-ลาว) แตกระนั้นก็ตามเรายังไมอาจจะ 
อนุมานไดวา ในชวงหัวเล้ียวหัวตอนั้นสภาพชุมชนของแองสกลนครมีลักษณะอยางไร นั่น 
คือ เปนชุมชนเมืองแบบนครรัฐหรือชุมชนแบบหัวหนาเผาพันธุ แตจากหลักฐานทางดาน 
โบราณคดีและศิลาจารึกแลว พบวาวัฒนธรรมไทย-ลาวเขามามีอิทธิพลแทนที่วัฒนธรรม 
ของโบราณโดยงายดายแสดงใหเห็นวาชาวทองถ่ินนั้นคงไมเปนชุมชนที่เขมแข็งทาง 
วัฒนธรรมแตอยางใด วัฒนธรรมไทย-ลาวจึงเขามาแทนที่อยางงายดาย 

จึงนาจะสันนิษฐานไดวาชาวทองที่ในแองสกลนครนั้นคงเปนเพียงชุมชน 
ขนาดยอมกระจัดกระจายไมไดรวมกันเปนนครรัฐท่ีมั่นคง และคงจะเปนสังคมแบบบรรพ 
กาลที่ไมเหลือซากวัฒนธรรมของขอมสมัยพระนครอยูในสังคมนั้นๆ เมื่อชุมชนกลุมไทย- 
ลาวขยายอิทธิพลทางการเมืองและชุมชนเขามาอยูรวมในพื้นที่เดียวกัน ชนพื้นเมืองเริ่มรับ 
วัฒนธรรมไทย-ลาว และกอตัวเปนสังคมเมือง สืบทอดวัฒนธรรมไทย-ลาวตอมา ซ่ึงมี 
ขอบเขตตั้งแตจังหวัดเลย (เมืองหลม เมืองเลย ปากเหือง เชียงคาน ดานซาย) จังหวัด 
หนองคาย (เมืองเวียงคุก เมืองปากหวยหลวง) จังหวัดอุดรธานี บริเวณอําเภอบานผือ จนถึง 
จังหวัดหนองบัวลําพูน จังหวัดสกลนคร และนครพนม (เมืองโครตบอง) ฉะนั้นจึงพบวา 
พงศาวดารลาวมักจะกลาวถึงหัวเมืองที่อยูริมฝงแมน้ําโขงมาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตน 

สวนพงศาวดารไทยนั้นไดกลาวถึงหัวเมืองสําคัญของลานชางเทานั้นใน 
สมัยอยุธยา แสดงวามีการสําพันธระหวางรัฐทั้งสองทางดานการเมืองและการทูต หาได 
กลาวถึงหัวเมืองที่อยูในแองโคราชของภาคอีสานแตอยางใดไม และเสนทางติดตอกันใน 
สมัยอยุธยานั้นคงใชเสนทางผานเมืองนครไทย (อําเภอนครไทย) จังหวัดพิษณุโลกไปสู 
เมืองดานซาย และลงเรือตามน้ําเหืองซ่ึงเปนลําน้ําเล็กๆ ไหลลงสาขาน้ําโขงบริเวณอําเภอ 
ดานซาย  เชนในรัชสมัยพระไชยเชษฐาธิราชแหงลานชางไดสรางความสัมพันธไมตรีกับ 
อยุธยารัชสมัยพระเจาจักพรรดิเพื่อตอตานอํานาจพมาที่กําลังแผเขามา ในอาณาจักรลานนา 
เชียงใหม ก็ใชเสนทางผานอาณาจักรนครไทย และอําเภอดานซาย เชนกัน ในขณะเดียวกัน 
ก็ไมพบหลักฐานใดๆ ที่ชี้ใหเห็นวาอยุธยารูเสนทางผานภาคอีสาน (ชองดงพระยาไฟ ดง



พระยากลาง) กอนสมัยสมเด็จพระนารายณ ฉะนั้นในสมัยอยุธยาตอนตนบริเวณแองโคราช 
ไมมีขอมูลใดๆ กลาวถึงสภาพหัวเมืองพิมาย เมืองพนมรุง อันเปนชุมชนที่เคยรุงเรืองใน 
สมัยขอมพระนคร อันนาจะเชื่อไดวา ชุมชนดั่งกลาวคงลดความสําคัญลงไปมาก ฉะนั้นจึง 
ไมพบวา ทั้งพงศาวดารไทยและลานชางไดกลาวถึงหัวเมืองที่ราบสูงแองโคราชในสมัย 
อยุธยาตอนตน 

2.4.2 การขยายวัฒนธรรมไทย-ลาวเขาสูดินแดนแองโคราช 
ตามที่ไดกลาววา  ดินแดนแองโคราชในสมัยสุโขทัยและอยุธยาตอนตนนั้น 

เปนชุมชนที่มีความสําคัญนอยรวมทั้งดินแดนลุมแมน้ําโขงตอนลางบริเวณนครจําปาศักดิ์ 
ดวยดังที่ หมอมอมรวงศวิจิตร (ม.ร.ว.ปฐม คเนจร) เขียนวา 

“พื้นที่ในมณฑลลาวกาวนี้ เมื่อกอจุลศักราช ๑,๐๐๐  (พ.ศ.๒๑๘๑) ก็เปน 
ทําเลปาดง เปนที่ อาศัยของคนปาซ่ึงสืบเชื้อสายมาแตขอม ตอมาเรียกกันวาพวกขา สวย 
กวย (หรือกุย) 

โดยเฉพาะในบริเวณเมืองจําปาศักดิ์นั้นปรากฏเปนชุมชนขอนขางใหญ  มี 
หัวหนาปกครองเปนเอกราช (เวียงจันทร) จึงพาสมัครพักพวกประมาณ ๓,๐๐๐ คนเศษ 
พรอมทั้งไดเชิญหนอกษัตริยไปดวย เมื่อ พ.ศ.๒๒๓๑(จ.ศ.๑๐๕๐) อพยพลงมาตามแมน้ํา 
โขงในที่สุดตั้งมั่นอยูใกลบริเวณเมืองจําปาศักดิ์ ซ่ึงเปนเขตการปกครองของชาวพื้นเมือง 
เคารพพระครูโพนเสม็ดมาก และในขณะเดียวกันพระครูโพนเสม็ดไดเผยแพรพุทธศาสนา 
แกชาวพื้นเมือง มีสวนใหบานเมืองสงบรมเย็น เปนที่เคารพของชาวพื้นเมืองอยางมาก 
โดยเฉพาะหัวหนาปกครอง คือนางเพา นางแพงซ่ึงไดอาศัยความสามารถของพระครูโพน 
เสม็ดชวยเหลือหามปรามโดยทางธรรม ไมใหประชาชนกําเริบเปนชุมโจรและกอจลาจลได 
สําเร็จ 

ในที่สุดอํานาจการปกครองหัวหนาฝายใตก็ตกอยูกับชนกลุมวัฒนธรรมไทย 
– ลาว เมื่อไดเชิญเจาหนอกษัตริยขึ้นครองเมืองจําปานาคบุรีศรี(นครจําปากศักดิ์เกา) เมื่อป 
พ.ศ.๒๒๕๖ (จ.ศ.๑๐๗๕) นัยวา ไดธิดาหรือเช้ือสายของกลุมหัวหนาเผาพันธุพื้นเมืองเปน 
มเหสี และถวายพระนามวา  “เจาสรอยสรีสมุทรพุทธางกูร” เปนการเคล่ือนยายกระจาย



ชุมชนวัฒนธรรมไทย –ลาวเขาสูหัวเมืองทางใตไดสําเร็จในการจัดการปกครองและขยาย 
ชุมชนเขาสูดินแดนแองโอราชในระยะตอมานั้น เริ่มตนจากศูนยกลางแหงอํานาจการ 
ปกครองหัวเมืองฝายใตของกลุมวัฒนธรรมไทย – ลาวที่นครจําปาศักดิ์นี้เปนสวนใหญ ดัง 
กําหนดเขตแดนของนครจําปาศักดิ์ กลาววา “ทิศเหนือตั้งแต ยางสามตน อนสามขวาย หลัก 
ทอดยอดยาง(มักเช่ือกันวา หลักเสมาหินขนาดใหญที่ อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ 
เปนหลักทอดยอดยาง) ทิศตะวันออกติดเขาบรรทัดตอแดนญวน ทิศใตไมปรากฏ ทิศ 
ตะวันตกตอเขตแขวงเมืองพิมายฟากลําน้ํากยุง  (หวยขะยูง ลําน้ํ าแบงเขตจังหวัด 
อุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ ปจจุบัน)” การเจริญเติบโตของเมืองนครจําปาศักดิ์และ 
ความวุนวายชวงชิงอํานาจของเจานายเวียงจันทร เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหกลุมชน 
วัฒนธรรมไทย – ลาวไดเคล่ือนยายเขามาตั้งชุมชนรวมกับชาวพื้นเมืองในเขตตอนใต และ 
มีการขยายชุมชนใหมเกิดเปนเมืองหลายแหง ตัวอยางเชน 

(1)  “เมืองทง” หรือเมืองสุวรรณภูมิ  ซ่ึงนับวาเปนเมืองสําคัญแหงแรกที่มี 
การขยายเขามาตั้งดินแดนสวนในของแองโคราชเมื่อ  พ.ศ. 2265  เจาเมืองศรีสมุทรฯ  ได 
สงเจาแกวหรือจารยแกวมาปกครองเปนเมืองชายเขตแดนของจําปาศักดิ์  และไดขยายจาก 
ชุมชนเมืองทงเปนเมืองรอยเอ็ดในระยะตอมา (พ.ศ. 2318) 

(2) กลุมพระวอ  พระตา  กลุมวัฒนธรรมไทย-ลาว  ที่อพยพมาสูพื้นที่แอง 
โคราชตอนใตอีกกลุมหนึ่ง  ไดแก กลุม พระวอ – พระตา  ที่แยกมาจากเมืองเวียงจันทรทีม่า 
ตั้งที่เมืองหนองบัวลําภู  เม่ือพ.ศ. 2310  และเคล่ือนลงมารวมกับกลุมนครจําปาศักดิ์  และ 
ในที่สุดมาตั้งเมืองอยูเมืองอุบลราชธานีกับเมืองยโสธร  กลุมพระวอ – พระตานี้เองไดเปน 
ชนวนสําคัญที่ใหกรุงธนบุรีแผอํานาจเขามาคลุมหัวเมืองอีสานทั้งหมดรวมทั้งอาณาจักร 
ลานชางอีกดวย  นั่นคือ เมื่อพระวอ-พระตาไดอพยพเขามาตั้งเมืองที่ดอนมดแดงและหวย 
แจระแม  (บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี  ปจจุบัน) มั่นคงแลว  เห็นวาเมืองจําปาศักดิ์คงจะ 
คุมครองพวกตนไมไดเนื่องจากมีการขัดแยงกันเอง    จึงใหทาวเพี้ยถือใบบอกมายังเมือง 
นครราชสีมา  ใหนําความขึ้นกราบบังคมทูลขออยูใตบังคับไทย  ครั้นจุลศักราช  1138 
(พ.ศ. 2319) ทางเมืองเวียงจันทรทราบวาพระวอ  พระตาขัดเคืองกับเจาเมืองจําปาศักดิ์  จึง 
สงพระยาสูโพคุมกองทัพใหญมาตีพระวอ  พระตา พระวอ พระตาสูไมไดถอยออกจาก 
เมือง  (พระวอถึงอนิจกรรมในสงครามคราวนั้น)  และแจงใบบอกมายังเมืองนครราชสีมา 
ขอกําลังจากเมืองธนบุรี  พระเจากรุงธนบุรีฯโปรดเกลาฯใหเจาพระยามหากษัตริยศึก



(สมัยดํารงตําแหนงเจาพระยามหาจักรี) และเจาพระยาสุรสีห (นองชาย)ยกทัพมาเกณฑพล 
ที่เมืองเขมรเมื่อ พ.ศ. 2321  ปราบหัวเมืองอีสานตั้งแตเมืองจําปาศักดิ์  และไดชัยชนะเมือง 
เวียงจันทรในครั้งนั้นดวย  แสดงวาราชธานีไดควบคุมหัวเมืองอีสานไวในอํานาจเบ็ดเสร็จ 
ในการศึกในครั้งนั้น  และไดเชิญพระแกวมรกตพระบาง  กลับมาธนบุรีดวย 

(3) กลุมผาขาวสมพมิตร  กลุมไทย-ลาวกลุมใหญอีกกลุมหนึ่งที่เขามาสราง 
ชุมชนในแองโคราช  ไดแก  กลุมผาขาวสมพมิตร  ซ่ึงในพงศาวดารกลาววา  ไดอพยพมา 
จากเมืองผาขาว  ศรีสัตนาคนหุตเขามาตั้งอยูที่บาแกงสําโรง  ในราว พ.ศ. 2310  ขออยูใต 
บังคับไทย  และยกบานแกงสําโรง (ภาษาถ่ินเรียกวา  “แกงสมโฮง” ) เปนเมืองกาฬสินธุ 
ขึ้นกับกรุงธนบุรี  โปรกเกลาฯ  ใหทาวสมพมิตรเปนพระยาชัยสุนทรเจาเมือง 

(4) กลุมทาวแล  ในราวรัชสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย  รัชการที่ 2 
มีชาวเวียงจันทร ชาวเวียงจันทรชื่อทาวแลไดพาสมัครพรรคพวกเขามาพึ่งพระบรมโพธิ 
สมภาร  ตั้งหลักแหลงบริเวณที่ราบเชิงเขาดงพระยากลาง  และเทือกเขาเพชรบูรณ  และ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหเปนที่พระยาภักดีชุมพล  เจาเมืองชัยภูมิ 

หลังจากนั้นชุมชนกลุมไทย-ลาวก็ไดแยกยายกระจายไปอยูในพื้นที่ภาค 
อีสานในดินแดนแองโคราช  สวนในบริเวณลุมน้ํามูลนั้น  (ตอนใตของแองโคราช) ไดมชีน 
พื้นเมืองตั้งชุมชนทั่วไป  และอยูใตบังคับไทยสมัยอยุธยาตอนปลายบางแลวที่เรารูจักกันวา 
เขมร-สวยพงศาวดารเรียกวา  หัวเมืองเขมรปาดง  ไดแก  เมืองสุรินทร  สังขะ  ขุขันธ และ 
รัตนบุร ี

2.4.3 การขยายอํานาจสวนกลางเขาสูภาคอีสาน 
ในชวงอยุธยาตอนตนนั้นพงศาวดารไทยไมมีเรื่องราวเกี่ยวของกับที่ราบสูง 

ภาคอีสาน  เราจึงไมอาจจะสรุปไดวาอํานาจสวนกลางไดกระจายเขาสูชายแดนหัวเมือง 
ชายแดนในภาคอีสานเพียงไร  ดังสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพเขียนวา  “สมเด็จพระ 
เจาอูทองจึงใหทัพกรุงศรีอยุธยายกไปตีกรุงขอมในสมัยนั้นของเส่ือมอํานาจมากแลว 
กองทัพกรุงศรีอยุธยาไดกรุงขอม  จึงไดหัวเมืองของขอมทางแผนดินสูงคือ มณฑล 
นครราชสีมา เปนตน ... แตในสมัยนั้นพลเมืองทางมณฑลนครราชสีมาเห็นจะเปนขอมอยู 
โดยมาก  ทั้งกรุงขอม  (กรุงกัมพูชาทุกวันนี้) ก็ยังไมออนนอมราบคาบทีเดียว  ในรัชการ 
ตอๆมากองทัพไทยตองยกไปตีอีกหลายครั้ง  การที่ไทยปกครองหัวเมืองทางแผนดินสูง 
สมัยนั้น  เห็นจะรักษาเพียงเมืองโคราช  (ที่ตําบลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน)  เทานั้น  ในหนังสือ



พงสาวดารจึงไมมีเรื่องราวเกี่ยวของกับเมืองนครราชสีมาจนถึงแผนดินสมเด็จพระนารายณ 
แสดงใหเห็นวาอยุธยาหาไดมีอํานาจเลยเขาไปในดินแดนสวนใหญของภาคอีสานไมได 
การที่อยุธยาไดชัยชนะของกัมพูชาแลวก็ไมไดหมายความวา  จะเขาควบคุมดินแดนภาค 
อีสานดวย ฉะนั้น ชุมชนในภาคอีสานสวนที่เปนแองโคราชนาจะเปนชุมชนขนาดยอม 
กระจัดกระจาย  ไมไดรวมตัวเปนชุมชนเมืองที่มีอํานาจทางการเมือง  จึงไมพบหลักฐาน 
ทางดานโบราณคดีที่เช่ือกันวาสรางขึ้นในสมัยอยุธยาตอนตนบริเวณแองโคราช 

แตอยางไรก็ตามกรุงศรีอยุธยาไดรูจักหัวเมืองริมฝงแมน้ําโขง  และยอมรับ 
วาเปนชุมชนอิสระมีกษัตริยปกครอง  ดังที่บันทึกเมื่อศักราช 270 (พ.ศ.1901 ถาศักราช 
ถูกตองก็ตรงกับรัชสมัยพระเจาอูทอง)  ในตอนที่วาดวยกฎมณเฑียรบาล  ไดจดรายชื่อเมือง 
ที่มีกษัตริยสงถวายบรรณาการแกกรุงสรอยุธยาไว  20 เมือง  ในนั้นมีเมืองศรีสัตนาคนหตุ... 
โคตรบอง  เรอแดว  และไดกลาวถึงเมืองโคราชเปนเมืองพระยามหานครดวย  แสดงให 
เห็นวาชุมชนทางใตของภาคอีสานบริเวณกลุมน้ําโขงนั้นเปนชุมชนอิสระ สวนเมืองโคราช 
นั้นเปนเมืองที่ถือน้ําพิพัฒน  คืออยูในความปกครองของอยุธยา  ถึงอยางไรก็ตามเราก็ไม 
อาจสรุปไดวาการสงบรรณาการนั้นเปนลักษณะสัมพันธไมตรี  หรือยอมรับเปนเมือง 
ขึ้นกับอยุธยา  และอีกประการหนึ่งนักประวัติสาสตรแคลงใจวาศักราชอาจจะคัดลอกผิด 
หรือมีการเพ่ิมเติมชื่อเมืองในภายหลัง  เพราะในสมัยอยุธยานั้นเราไมไดพบวาอยุธยาไดมี 
เรื่องราวเกี่ยวของกับเมืองทางบริเวณกลุมแมน้ําโขง  (นอกจากเวียงจันทร)  อีกประการ 
หนึ่งจากการศึกษาเอกสารศิลาจารึกและโบราณวัตถุในพื้นที่แองสกลนครแลว  เห็นวา 
อาณาจักรลานชางเขามามีอํานาจเหนือเมืองโคตรบองตั้งแตสมัยพระเจาฟางุม  ซ่ึงรวมสมัย 
กับพระเจาอูทองแหงอยุธยา 

ครั้งถึงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณแหงกรุงศรีอยุธยาประวัติสาสตรไทยได 
เริ่มเขามาเกี่ยวของกับหัวเมืองทางภาคอีสานมากขึ้น  สมเด็จพระนารายณทรงมีพระราช 
ประสงคที่จะแผอิทธิพลของกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาทางท่ีราบสูงมากขึ้น  จึงไดสรางเมืองและ 
กําแพงเมืองโคราชขึ้นใหม  และไดสงขาราชการชั้นผูใหญคือพระยายมราช  (สังข)  มา 
ปกครอง  ในสมัยนั้นเมืองโคราชยังไมกวางมากนัก  จึงปรากฏรายชื่อเมืองในทําเนียบ 
เมืองขึ้นของเมืองโคราชเพียง 5 เมือง  คือ เมืองนครจันทึก (ปากชองและสีคิ้ว) เมืองชัยภูมิ 
(คงเปนเมืองเกากอนที่ทาวแลอพยพพวกเวียงจันทรมาตั้งภูมิลําเนา)  เมืองพิมาย  เมืองแปะ 
(บุรีรัมย)  และเมืองนางรอง



ในสมัยพระเจาเอกทัศน  (กอนเสียกรุงครั้งที่ 2 เพียงเล็กนอย)  ชางพราย 
สําคัญไดแตกหนีมาทางภาคอีสาน  จึงไดสงขุนนางมาตามชาง  การสงขุนนางมาตามชาง 
ครั้นนั้นจึงไดพบกับกลุมสวย  (กุย)  ซ่ึงตั้งชุมชนกระจายอยูตามบริเวณกลุมแมน้ํามูล 
ตั้งแตจังหวัดสุรินทรถึงศรีษะเกษ  และพวกกุยไดชวยตามชางสําคัญ  จึงโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งหัวหนาชุมชนเหลานั้นเปนที่ขุนนางควบคุมชุมชน  4 เมืองคือ หลวงสุวรรณ (ตะกะ 
จะ)  ครองเมืองขุขันธ  หลวงเพชร (เชียงฆะ)  ครองเมืองสังขะ  (อําเภอสังขะ)  หลวงสิริ 
นทรภักดี  (เชียงปุม)  ครองเมืองคูปะทายสมัน  (อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร) หลวงศรีนคร 
เตา  (เชียงสี)  ครองเมืองรัตนบุรี  (อําเภอรัตนบุรี)  ทําราชการอยูกับเมืองพิมาย  สงสวย 
ส่ิงของปาที่หาไดในพื้นที่แกกรุงศรีอยุธยา  ซ่ึงในพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรเรียกวา  หัว 
เมืองเขมรปาดง  หรือเขมรสวยปาดง  ฉะนั้นในชวงกอนกรุงธนบุรีนี้  อํานาจสวนกลางได 
ขยายไปสูภาคอีสานสวนลางของแองโคราชโดยผานทางเมืองพระยามหานคร  เจาหัวเมือง 
ชั้นนอก  ไดแกเมืองนครราชสีมา 

ในขณะเดียวกันกลุมชนวัฒนธรรมไทย-ลาว  ไดแยกยายกันมาตั้งชุมชนอยู 
บริเวณลุมแมน้ําโขงตอนลางไดแก  เมืองนครจําปาศักดิ์และเมืองทง (สุวรรณภูมิ)  อันเปน 
ชายแดนอาณาเขตของกรุงศรอยุธยา  และคงรับรูอํานาจบางสวนของอยุธยาตอดินแดนภาค 
อีสานในแองโคราช  การที่ราชธานี  ไดรับรูหัวเมืองชุมชนภาคอีสานมากขึ้น  จึงเปนปจจัย 
สําคัญในการขยายพระราชอํานาจในสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี  ในระยะตอมา 

ครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรเปนตนมา  ดินแดนในภาคอีสานก็ไดรับการ 
เอาใจใสจากราชธานีเปนทวีคูณ เชน รัชการที่ 1 มีพระราชประสงคจะตั้งเมืองชั้นนอกให 
เปนกําลังของเมืองนครราชสีมาอยูระหวางประเทศราชเวียงจันทร  และนครจําปาศักดิ์  จึง 
โปรดเกลาใหเกล้ียกลอมทาวพระยาในทองที่ใหไปตั้งภูมิลําเนาในทองที่สมควรที่จะบํารุง 
ใหเกิดประโยชนได  ใครพาสมัครพรรคพวกไปตั้งท่ีอยูในหลักแหลง  จนเปนชุมชนเกดิขึน้ 
ณ ที่ใด  ก็โปรดเกลาใหหัวหนาเปนพระยา หรือเปนพระที่เจาเมืองมีอาณาเขตปกครอง 
และทรงตั้งญาติวงศ  เปนตําแหนงอุปราช  ราชวงศ  ราชบุตร  ตามธรรมเนียมการปกครอง 
แบบวัฒนธรรมไทย-ลาว   และไดสงสวยส่ิงของอันหาไดในทองที่นั้นแกราชธานี  ในครั้น 
นั้นพวกราษฎรที่แตกตื่นหนีเขาปา  หรือหนีไปอยูบริเวณกลุมแมน้ําโขง  เมื่อครั้งตีเมือง 
เวียงจันทร  (พ.ศ. 2321-22)  ไดกลับเขามาตั้งชุมชน  และเขามารวมกับหัวเมืองภาคอีสาน 
บริเวณแองโคราชจํานวนมาก  และเปนธรรมเนียมการตั้งหัวเมืองในภาคอีสานตอมาใน



สมัยรัชกาลท่ี 2 รัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 ที่ทาวพระยาในทองที่พยายามแยกตัวออกจาก 
เมืองแม  และเสนอตั้งเมืองใหมขึ้นมา  โดยขอตั้งตรงกับกรุงเทพฯ บางหรือขอขึ้นกับเมือง 
แมบาง 

ครั้นถึงสมัยรัชกาลท่ี 3 หลังจากกรณีกบฏเจาอนุวงศ (พ.ศ. 2307-71)  มีการ 
เคล่ือนยายชุมชนในภาคอีสานครั้งใหญทั้งสวนที่อยูในแองโคราชและแองสกลนคร 
ตัวอยางเชน  โปรดเกลาฯใหอพยพชาวเมืองสกลนครและชาวเมืองนครพนมไปตั้ง 
ภูมิลําเนาในหัวเมืองชั้นใน  คือใหชาวเมืองสกลนครไปอยูอําเภอประจันตคาม  อําเภอ 
กบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  สวนชาวเมืองนครพนมใหอพยพมาอยูในเขตอําเภอพนม 
สารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และอําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  (อยูรวมกับกลุมเมือง 
นครพนม  ที่ไมพอใจอยูรวมกับเจาเมือง  และขอเขามาอยูในแถบนี้บางสวนแลว) เพราะ 
เหตุวากรมการเมืองไมคิดจะปองกันเมือง  ในครั้งนี้กรณีเจาอนุวงศ  เจาพระยาบดินทรเดชา 
(สมัยเปนเจาพระยาราชสุภาวดี  แมทัพปราบกบฏ เจานุวงศ) จึงไดอพยพชาวเมืองเขามาอยู 
ในเขตชั้นใน  คงเหลือราษฎรไวเพียง 10 ตําบล  เพื่อเฝารักษาพระธาตุเชิงชุม 

หลังจากปราบกบฏเจาอนุวงศแลวทรงโปรดเกลาฯ  ใหพระสุนทรราชวงศา 
(ทาวฝาย) เจาเมืองยโสธรดุแลหัวเมืองฝงโขง  (ที่เปนเมืองนครพนม และสกลนครเดิม)  ใน 
ครั้งนั้นมีพระราชประสงคใหเกล่ียกลอมประชาชนที่หนีไปอยูในฝงตะวันตก  เพื่อใหฝง 
ลาว  เปนที่ราง  เพราะจะเปนเสนทางหาเสบียงอาหารใหแกทัพญวน (ในรัชกาลที่ 3 เกิด 
สงครามระหวางไทย-ญวนตลอดรัชสมัย)  ในครั้งนี้มีการเกล่ียกลอมใหประชาชนในฝง 
ลาวตั้งแตเมืองมหาชัยกองแกวเมืองพิณ  เมืองนอง เมืองตะโพน  เมืองคําเกิด  คํามวน เขา 
มาอยูในพระบรมโพธิสมภารจํานวนมาก  สวนใหญมาตั้งภูมิลําเนาอยูในบริเวณแอง 
สกลนคร  (เมืองนครพนม  สกลนคร) ทดแทนผูคนที่ถูกกวาดตอนใหไปอยูในหัวเมือง 
ชั้นในภาคตะวันออก   ดังกลาวแลวและไดยกใหเปนเมืองขึ้นใหม  โดยแตตั้งทาวเพี้ย 
หัวหนาชุมชนนั้นๆ เปนเจาเมือง ขึ้นตรงราชธานีไทย  จึงพบวาในเขตจังหวัดสกลนครและ 
นครพนมปจจุบัน  มีชนหลายกลุมภาษา  (ซึ่งสวนใหญเปนภาษาถ่ินไทยนั่นเอง  เชน ยอ ผู 
ไทย  แสก  ฯลฯ สวน กะเลิง  กะโส  มีภาษาตางไปมาก) กลุมที่อพยพมาจากฝงตะวันออก 
ของแมน้ําโขงนี้  บางสวนก็เขามาอยูกับเมืองกาฬสินธุก็มี  เชน บานทาขอนยาง  (จังหวัด 
มหาสารคาม)  เมืองกุจฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ เปนตน



การจากการศึกษาการตั้งหัวเมืองในภาคอีสาน  จะพบวาหลังกรณีกบฏเจา 
อนุวงศคือสมัยรัชกาลที่  3  และรัชกาลที่  4  ไดมีการตั้งหัวเมืองอีสานจํานวนมาก 
เนื่องมาจากการอพยพประชาชนฝงตะวันออกของแมน้ําโขงในครั้งนั้นประการหนึ่งและ 
การแยกยายชุมชนที่แนนหนาไปตั้งบานแปลงในเมืองทําเลใหมอีกประการหนึ่ง  ครั้นสมัย 
รัชกาลที่ 5 ไดมีการรวมหัวเมืองอีสานเปนรัฐประชาชาติไทยแตนั้นมา (คัดลอกจาก 
สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคอีสาน เลม 9 หนา 3140 – 3158)


