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 บ าเพญ็ ณ อุบล (ผูเ้ขยีน หรอืท่าน) หรอืทา้วดอกหมาก (8 ตุลาคม พ.ศ.2469-
20 เมษายน พ.ศ.2553) เป็นทายาทกลุ่มอาญาสี่ดัง้เดมิเมอืงอุบล มสี่วนในการรื้อฟ้ืน
บทบาทของกลุ่มบรรพบุรุษ ผู้สถาปนาเมืองอุบลให้ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม ตัง้แต่
ทศวรรษที่ 2520 ท่านเป็นหลกัในการกระตุ้นให้บรรดาทายาทอาญาสี่เมอืงอุบลได้หนั
กลบัไปร าลึกถึงความหลงั ภูมหิลงัทางประวตัิศาสตร์ ที่มาของบรรพบุรุษ เป็นผู้ร ิเริ่ม
โครงการเขยีนประวตัิศาสตร์เมอืงอุบลจากมุมมองภายใน ซึ่งความพยายามของท่าน
ประสบความส าเร็จด้วยความร่วมมือกับนักวิชาการในหน่วยงานราชการจังหวัด
อุบลราชธานี อาท ิคนึงนิตย์ จนัทบุตร ประจกัษ์ บุญอารยี์ ชุมพล แนวจ าปา ล าดวน สุขุม
พนัธุ ์และปิยบุตร ปิตวิรรณ ในการผลติหนงัสอื 200 ปี เมอืงอุบล (2535) คนเมอืงอุบลสาย
อนุรักษ์นิยมยกย่องท่านเป็น “เจ้าโคตร” เป็นปราชญ์ที่มากด้วยภูมิปญัญาด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ในปีพ.ศ.2547 บ าเพ็ญ ณ อุบล ประสบความส าเร็จในการ
น าเสนอประวตัศิาสตรเ์มอืงอุบลในหนงัสอืชือ่ “เล่าเรือ่งเมอืงอุบลราชธานี” ดว้ยแรงกระตุน้
จากแนวคิดการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  พร้อมทัง้การสนับสนุนของ ศาสตราจารย์
ประกอบ วโิรจน์กฎู อดตีอธกิารบดมีหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  

หนังสอืเล่าเรือ่งเมอืงอุบลราชธานีมจีุดประสงค์หลกัเพื่อ “ให้กบัผู้สนใจทีจ่ะ
ศกึษา คน้ควา้ หาความรูเ้รือ่งเมอืงอุบล ไดศ้กึษาหาความรู ้จากหนงัสอืเล่มนี้ ” แบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 6 ภาคส่วน กล่าวคอื เล่าเรื่องเมอืงอุบลราชธานี บัน้เหตุยุ่งยากในกรุงศรสีตันา 
คนหุตลา้นชา้งเวยีงจนัทน์ บัน้นครเขือ่นขนัธ์กาบแกว้บวับานแตก เจา้อนุวงศ์พระเจา้ศรี
สตันาคนหุตล้านช้างเวยีงจนัทน์ การปกครองมณฑลลาวกาวในสมยัพระเจ้าน้องยาเธอ
กรมหมื่นสรรพสทิธปิระสงค์ และสกุลวงศ์ของเจ้านายเก่าเมอืงอุบลราชธานี ซึ่งมุมมอง
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ทางประวตัิศาสตร์ได้ปรากฏอย่างเด่นชดัในค าน า ผู้เขยีนได้เริม่การวพิากษ์งานนิพนธ์
ประวัติศาสตร์เมืองอุบลที่ปรากฏอย่างแพร่หลายในฐานะ “เอกสารที่คลาดเคลื่อน” 
ประเด็นนี้ ท าให้อนุชนรุ่นหลงัได้รบัประโยชน์จากการศกึษามโนทศัน์ทางประวตัิศาสตร์
ของท่าน เป็นสิ่งล ้าค่าต่อผู้สนใจประวตัิศาสตร์เมอืงอุบลที่ปรากฏในถ้อยแถลงค าน า 
ประเดน็หนังสอืประวตัศิาสตร์เมอืงอุบลเดมิเขยีนด้วยอกัษรไทยใหญ่ม ี4 ฉบบั กล่าวคอื 
ฉบบัทีอ่ยู่กบัเจา้เมอืง ฉบบัทีอ่ยู่กบัเจา้อุปราช ฉบบัทีอ่ยู่กบัเจา้ราชวงศ์ และฉบบัทีอ่ยู่กบั
เจา้ราชบุตร พรอ้มการรบัสัง่ของกรมพระยาด ารงราชานุภาพในการรวบรวมประวตัเิมอืง
อุบล (2500) ผ่านกรมหลวงสรรพสทิธปิระสงคแ์ละหม่อมอมรวงศว์จิติร (2516) ซึง่บ าเพญ็ 
ณ อุบลระบุว่า ประวตัิศาสตร์เมอืงอุบลคลาดเคลื่อน เพราะการขาดหลกัฐานที่ส าคัญ
ดงักล่าวไป ท่าทขีองท่านได้แสดงให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ของกลุ่มไต-ลาวสายอาญาสี่เมอืง
อุบลทีย่อมสวามภิกัดิต่์อสยามอย่างน้อย 4 ประการ กล่าวคอื ประการที ่1 การขาดความ
เป็นปึกแผ่น ประการที ่2 ความแตกแยกทางการเมอืง  ประการที ่3 ความกลา้หาญในการ
แสดงความคดิเห็น ประการที ่4 การหลกีหนีความเป็นลาว เนื้อหาในแต่ละภาคส่วนได้
บอกกล่าวจุดเด่นและจุดดอ้ยของขอ้เสนอประวตัิศาสตร์บอกเล่าเมอืงอุบลราชธานี ฉบบั
บ าเพญ็ ณ อุบล 

ภาคส่วนท่ี 1 เล่าเรื่องเมอืงอุบลราชธานี: ความทรงจ ากบัจนิตนาการ ภายใต้
แนวคดิรฐัโบราณเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตก้บัวฒันธรรมอนิเดยี ดว้ยการหยบิยมืต้นเคา้มา
จากยอรช์ เซเดยส ์ในปีพ.ศ. 2485 หลงัการจบการศกึษาจากโรงเรยีนเบญ็จะมะมหาราช 
ท่านได้ศึกษาต่อหลักสูตรวิชาธรรมศาสตร์และการเมอืง ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2             
อตัลกัษณ์ที่โดดเด่นของนักเรยีนโรงเรยีนเบญ็จะมะมหาราชในเวลานัน้ คอื การเป็นนัก
อ่าน เป็น “หนอนหนังสอื” หนังสอืประวตัศิาสตร์เมอืงอุบลราชธานีทีผ่่านสายตาของท่าน 
อาท ิพงศาวดารอิสาณ ฉบบัอมรวงศ์วจิติร (2527) ฉบบันิล พนัธุ์เพ็ง (2477) และฉบบั
กรุงสยามการพมิพ์ ปีพ.ศ. 2485 ซึ่งในเวลาต่อมา การเรยีบเรยีงภาคส่วนที่ 1: เล่าเรื่อง
เมอืงอุบลราชธานีได้รบัอิทธพิลจากกลุ่มนักคดิ นักเขยีนสายอนุรกัษ์นิยม อาท ิพระยา
อนุมานราชธน (2515) บรหิารเทพธานี (2496) และจารุบุตร เรอืงสุวรรณ (2520) ผูเ้ขยีน
ได้ค้นคว้าเอกสารเหล่านี้อย่างสม ่าเสมอและได้น าเสนอเนื้อหาเรื่องมนุษย์ดัง้เดิมของ
ภูมภิาคอีสาน นิทานชาดก พุทธประวตัิ ต านานขุนเทอืงขุนทงึ ผาแดงนางไอ่ พญานาค  
ต านานพระร่วง อาณาจกัรฟูนันและเจนละ อาณาจกัรล้านช้าง และบรรพชนเมอืงอุบล 
จุดเด่นของเนื้อหาคือ การเน้นพระปรีชาสามารถของราชวงศ์จกัรี กบัภัยคอมมวินิสต์ 
รายละเอยีดทีป่รากฏในเนื้อหา อาท ิบรรพชนเมอืงอุบล “เจา้ปางค า” ไดล้ีภ้ยัทางการเมอืง
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มาจากเมอืงเชยีงรุง้คราวเดยีวกบัพระเจา้สุรยิกุมาร เจา้ครองนครเชยีงรุง้ ต่อมาเจา้ปางค า
ไดส้มรสกบัราชนดัดาพระเจา้สุรยิวงศาธรรมกิราช กษตัรยิล์า้นชา้ง และมทีายาท กล่าวคอื 
พระเจ้าตา (บ าเพ็ญ ณ อุบล, 2547:17) ขอ้เสนอดงักล่าวไม่เคยปรากฏในเอกสารอื่น มี
ขอ้สงัเกตว่า ท่านได้แสดงภาพถ่ายเจ้าบุญอุ้ม ณ จ าปาศกัดิ ์ในท้ายภาคส่วนที่ 1 เพื่อ
เชือ่มโยงสายสมัพนัธ์อนัแน่นแฟ้นของราชวงศจ์ าปาศกัดิ ์กบัสายตระกลูอาญาสีเ่มอืงอุบล
ในฐานะขา้ราชส านกัของกรุงเทพมหานคร  

ภาคส่วนท่ี 2 บัน้เหตุยุ่งยากในกรุงศรีสัตนาคนหุตล้านช้างเวียงจันทน์  :                   
ความเป็นจรงิกบัการเขยีนงานทางประวตัศิาสตร์ ผูเ้ขยีนไดอ้ธบิายความคลาดเคลือ่นของ
สิง่ตพีมิพ์ทีเ่กีย่วกบัเมอืงอุบลอย่างเป็นรูปธรรมในบทความเกีย่วกบัการแตกแยกทางการ
เมอืงของล้านช้าง สมยัพระเจ้าสุรยิวงศาธรรมกิราช เจ้าไชยเชษฐาธิราช เจ้าองค์บุญ 
(เจา้ศริบิุญสารพระบดิาเจา้อนุวงศ์) กบักลุ่มเจา้ปางค า พระวอและพระตา มขีอ้สงัเกตว่า 
ประเดน็ประวตัศิาสตรบ์รรพชนเมอืงอุบลสมยัปลายอยุธยาถงึสมยัธนบุรนีัน้ ประวตัศิาสตร์
แรกเริม่เมอืงอุบลยงัไม่มคีวามแน่นอนหรอืกล่าวอกันยัหนึ่งว่าเป็นสมยัต านาน สมยัทีต่อ้ง
สบืคน้ ทบทวน ตคีวาม และวเิคราะห์อย่างรอบดา้น ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น บรรพชน
เมืองอุบลคือใคร พระวอ พระตามีตัวตนจริงหรือไม่ บ าเพ็ญ ณ อุบล ได้พยายาม
ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนที่ปรากฏมาก่อนหน้านั ้น และอธิบายด้วยการเขียน
ประวตัศิาสตรเ์มอืงอุบลสมยัปลายอยุธยากบัสมยัธนบุร ีโดยผูเ้ขยีนบรรยายความสมัพนัธ์
ของเจา้ปางค ากบัเจา้องคบ์ุญที่หนีภยัจากฝ ัง่ตะวนัออกแมน่ ้าโขงหรอืฝ ัง่ซา้ยแมน่ ้าโขง มา
พึง่พาบรรพชนเมอืงอุบล ณ เมอืงหนองบวัลุ่มภู (อ าเภอหนองบวัล าภู จงัหวดัอุดรธานี) 
ฝ ัง่ตะวนัตกแม่น ้าโขงหรอืฝ ัง่ขวาแม่น ้าโขง มขีอ้สงัเกตว่า ขอ้เสนอของบ าเพญ็ ณ อุบลมี
ขอ้ที่ต้องพิจารณาอย่างน้อย 3 ประเด็น กล่าวคือ ประเด็นที ่1 พระเจ้าไชยเชษฐาธริาช
เสด็จสวรรคตในปีพ.ศ.2310 หลกัฐานลาวให้ข้อมูลที่แตกต่างออกไปเป็นปีพ.ศ.2273 
ประเดน็ที ่2 การครองกรุงเวยีงจนัทน์ของพญาเมอืงแสนในปีพ.ศ.2256 กบัพระครโูพนสะ
เมก็ ทีต่รงสมยักบัชุมชนหนองบวัลุ่มภขูองพระตา ประเดน็ที ่3 การน าระบบเวยีง วงั คลงั 
นา มาใช้ทดแทน เจ้าเมอืง อุปฮาด ราชวงศ์ และราชบุตร ของระบบอาญาสี่ตามธรรม
เนียมลา้นช้าง อย่างไรกต็าม ขอ้เสนอภาคส่วนที ่2 บัน้เหตุยุ่งยากในกรุงศรสีตันาคนหุต
ลา้นชา้งเวยีงจนัทน์ คอื ตวัอย่างของการน าเสนอประวตัศิาสตรบ์อกเล่าจาก ความทรงจ า 
หนังสอื ฮตีคอง ประเพณีและประวตัศิาสตร์เมอืงหลวงฉบบัพระเรอืงไชยช านะ (ค าพู) ที่
ก าลงัเฝ้ารอใหผู้ส้นใจและนกัวชิาการดา้นประวตัศิาสตร ์ไดแ้สวงหาค าตอบในประเดน็ของ
ความเป็นจรงิกบัการเขยีนงานทางประวตัศิาสตร์ 
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ภาคส่วนท่ี 3 บัน้นครเขื่อนขนัธ์กาบแก้วบัวบานแตก : ความท้าทายของ
ประวัติศาสตร์เมืองอุบลสมัยกรุงธนบุรี เมื่อบ าเพ็ญ ณ อุบลได้มุ่งมัน่ในการต่อเติม
ประวัติศาสตร์เมืองอุบลที่พ ร่ามัวให้ ชัดเจนขึ้น  กล่าวคือ การแบ่งช่วงเวลาทาง
ประวตัิศาสตร์ออกเป็น 2 สมยั สมยัที ่1 ช่วงปีพ.ศ. 2314-2325 กลุ่มบรรพชนเมอืงอุบล
ต้องพบกบัคราเคราะห์ อาท ิในปีพ.ศ.2314 นครเขือ่นขนัธ์กาบแกว้บวับานแตกอพยพสู่
บา้นดู่ บา้นแก นครจ าปาศกัดิ ์ในปีพ.ศ.2318-2319 กองทพัลา้นชา้งโจมตบีา้นดู่ บา้นแก 
การเสยีชวีติของพระวอ การพบปะของเจา้พระยาจกัรแีละเจา้พระยาสุรสหีก์บัเจา้ค าผง ณ 
นครจ าปาศกัดิ ์ธนบุรคีรอบครองลา้นชา้ง ในปีพ.ศ.2318 การตัง้รกรากทีด่งอู่ผึ้ง และการ
สวามิภกัดิต่์อกรุงธนบุร ีเป็นที่น่าสงัเกตว่า ในช่วงทศวรรษ 2520 โรงเรยีนเบ็ญจะมะ
มหาราชไดจ้ดัการแสดงละคร พระวอพระตา เจา้ค าผงเป็นประจ าทุกปี ณ ศาลาประชาคม 
จงัหวดัอุบลราชธานี โดยเนื้อหาของบทละครสอดคลอ้งกบัเรือ่งเล่าสมยัที ่1 สมยัที ่2 ช่วง
ปีพ.ศ.2325-2354 ที่ผู้เขยีนได้ผนวกเมอืงอุบลเขา้สู่ประวตัิศาสตร์สมยัต้นรตันโกสนิทร์ 
เพื่อสรา้งความน่าเชือ่ถอืใหก้บัขอ้เสนอ อาท ิเมอืงอุบลด ารงฐานะเมอืงประเทศของสยาม
มฐีานะทีเ่ท่าเทยีมกบักรุงเวยีงจนัทน์ ประวตัพิระปทุมวรราชสุรยิวงศ์ (ค าผง) ธรรมเนียม
ลา้นชา้งในเมอืงอุบล เจา้นครจ าปาศกัดิถ์งึแก่พริาลยั อ้ายสาเกยีดโงง้และการปราบปราม
อา้ยสาเกยีดโงง้ และราชบุตรโยค้รองนครจ าปาศกัดิ ์ความทา้ทายของประวตัศิาสตรเ์มอืง
อุบลสมยัธนบุร ีได้รบัการกลัน่กรองมาจากผู้เขยีนในการก าหนดโครงเรื่องที่เน้นความ
โหดร้ายของเจ้าศิรบิุญสาร ความมนี ้าใจของผู้สถาปนาราชวงศ์จกัรี กบัจุดเปลี่ยนทาง
ประวตัศิาสตรจ์ากการปรากฏตวัของเจา้อนุวงศ ์  

ภาคส่วนท่ี 4 เจ้าอนุวงศ์ พระเจ้าศรสีตันาคนหุตล้านช้างเวยีงจนัทน์ ช่วงปี
พ.ศ. 2354-2436 กบัค าตดัสนิโชคชะตากลุ่มอาญาสีเ่มอืงอุบล มปีระเดน็ทีน่่าสนใจดว้ยกนั 
8 เรือ่ง กล่าวคอื ประวตัเิจา้อนุวงศ์ การกอบกูเ้อกราชหรอืกบฏเจา้อนุวงศ์ ความแตกแยก
ทางการเมอืงของลา้นชา้ง กรณีศกึษาสายตระกลูเจา้ศริบิุญสาร (เจา้พรหมเทวานุเคราะห์
วงศ์) กบัอาญาสีเ่มอืงอุบล คดคีวามมอนซเิออร์ไซแง การปราบฮ่อ ขา้หลวงต่างพระองค์
กรมหลวงพชิติปรชีากร หลวงจนิดารกัษ์ และทดั ไกรฤกษ์ ซึ่งความทรงจ าของบ าเพญ็ ณ 
อุบลมิอาจเปลี่ยนแปลงค าตัดสินโชคชะตาของกลุ่มอาญาสี่เมืองอุบล ใน 2 ประเด็น 
กล่าวคือ ประเด็นที ่1  ผู้เขยีนให้ข้อมูลว่า อาญาสี่เมอืงอุบลไม่ยินยอมอยู่ภายใต้การ
บญัชาการของกองทพัเจ้าอนุวงศ์ แต่หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ให้ขอ้มูลว่ากลุ่มอาญาสี่
เมอืงอุบลไดย้นิยอมให้ความร่วมมอืกบักองทพัเจา้อนุวงศ์ การตดัสนิใจในครัง้นี้ส่งผลให้
ราชส านักกรุงเทพ ฯ ได้เริม่ลดบทบาทของกลุ่มอาญาสี่เมอืงอุบลลงตามล าดบั โดยการ
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แต่งตัง้เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์วงศ์เป็นเจ้าเมอืงอุบล กบัการปฏิรูปมณฑลเทศาภบิาล 
ประเดน็ที ่2 ท่าททีีไ่มพ่งึพอใจต่อบทบาทของสายตระกูลเจา้อนุวงศ์ ดว้ยการเล่าถงึ ความ
พ่ายแพข้องเจา้ราชบุตรโย ้ผูค้รองนครจ าปาศกัดิ ์โอรสเจา้อนุวงศ ์ใน “ศกึขีห้นอน”  

ภาคส่วนท่ี 5 การปกครองมณฑลลาวกาวในสมยัพระเจา้น้องยาเธอกรมหมืน่
สรรพสทิธปิระสงค์ : ความภาคภมูใิจของกลุ่มอาญาสีเ่มอืงอุบลทีไ่ดใ้กลช้ดิกบัพระราชวงศ์
จกัร ีซึ่งบ าเพ็ญ ณ  อุบลให้รายละเอยีดเหตุการณ์เมอืงอุบลทีน่่าสนใจ ช่วงปีพ.ศ. 2436-
2475 ไว ้8 ประเดน็ กล่าวคอื  การจดัวางระบบการบรหิารราชการแบบใหมข่องกรมหมืน่
สรรพสทิธปิระสงค์  กบฏผบีาปผบีุญ ชายาขา้หลวงต่างพระองค์ หม่อมเจยีงค ากบัหม่อม
บุญยนื  การปกครองเมอืงอุบลแบบดัง้เดมิ ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบการศกึษา 3 
รูปแบบ กล่าวคอื แบบลา้นช้าง หลกัสูตรไทยของพระนิกายธรรมยุติ และการศกึษาของ
ฆราวาส ค าบอกเล่าเรือ่ง ความหวาดระแวงของชาวเมอืงอุบลในการกดีกนัไมใ่หลู้กหลาน
ผูห้ญิงได้ร ่าเรยีน เพราะกงัวลเรื่องการแต่งกลอนยาวถงึชาย) ซึ่งขดัแยง้กบับทบาทของ
สตรเีพศในเมอืงอุบล ขอ้มูลการถวายต้นไมเ้งนิ ต้นไมท้องของเมอืงอุบลต่อราชส านัก
สยาม มขีอ้สงัเกตว่า ประเดน็ที ่1 -6 ไดร้บัอทิธพิลมาจากขอ้เสนอของเตมิ วภิาคยพ์จนกจิ 
(2499) ผูเ้ขยีนไดแ้สดงภาพถ่าย 3 รปูภาพเอาไวท้า้ยบท กล่าวคอื ภาพถ่ายครอบครวั ณ 
อุบล ในปีพ.ศ. 2479 หอวญิญาณ เสดจ็หอค า ณ คุ้มจ าปาศกัดิ ์และการปฏสิงัขรณ์ใหม ่
แสดงให้เห็นว่า เมอืงอุบลมอิาจตดัขาดจากวฒันธรรมล้านช้าง ควบคู่ไปกบัการยนิยอม
เป็นผูส้วามภิกัดิต่์อสยาม 

ภาคส่วนท่ี 6 สกุลวงศข์องเจา้นายเก่าเมอืงอุบลราชธานี: สบืสานต านานเจา้ค า
ผง บ าเพ็ญ ณ อุบลได้ถ่ายทอดค าบอกเล่าล าดบัสายตระกูลเอาไวอ้ย่างละเอียดในภาค
ส่วนที่ 6 ซึ่งปรากฏหลกัฐานการแบ่งสายตระกูลอย่างเป็นระบบในทายาทอาญาสี่เมอืง
อุบล 2 ครอบครวั กล่าวคอื บ าเพ็ญ ณ อุบล กบัผ่องศร ีสุวรรณกูฎ (สมัภาษณ์) อาญาสี่
เมอืงอุบลสบืสกุลมาจากเจา้นครเชยีงรุง้ หลบลี้หนีภยัมาจากศกึฮ่อ การอพยพลงใต้ของ
คนเชยีงรุ้งได้เกดิขึ้นในช่วงปลายพุทธทศวรรษที่ 2180 จุดเด่นของภาคส่วนที่ 6 ได้จดั
แสดงแผนผงัสายตระกลูอย่างเด่นชดั จ านวน 6 ชัน้ หรอื 6 ชัว่อายุคน นักคน้ควา้รุ่นหลงั
สามารถน าไปพฒันาต่อไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม อาท ิการเพิม่เตมิล าดบัเวลา กบัเหตุการณ์ที่
เกดิขึน้ในช่วงเวลาต่าง ๆ  

เล่าเรื่องเมืองอุบลราชธานีของบ าเพ็ญ ณ อุบล จัดอยู่ ในกลุ่มหนังสือ
ประวตัิศาสตร์บอกเล่าที่สะท้อนภูมหิลงักบัอตัลกัษณ์ของผู้เขยีนอย่างโดดเด่นในฐานะ
ทายาทกลุ่มอาญาสีเ่มอืงอุบล ท าใหเ้หน็ลกัษณะทีส่ าคญั 4 ประการ กล่าวคอื  ประการที ่1 
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การขาดความเป็นปึกแผ่น ในกลุ่มอาญาสีเ่มอืงอุบลไม่มคีวามสามคัค ี ซึ่งเป็นโครงสรา้ง
ดัง้เดมิของกลุ่มไต-ลาว ที่ยดึโยงกบัระบบสงัคมเผ่า ตวัอย่างเช่น ความบาดหมางกรณี
นามสกุลพระราชทานสมยัรชักาลที ่6 แห่งกรุงรตันโกสนิทรข์องสายตระกลูสุวรรณกฏูกบั
สายตระกลู ณ อุบล ขอ้เสนอของบ าเพญ็ ณ อุบลให้ความส าคญัแก่งานของทายาทอาญาสี่
เมอืงอุบล นิล พนัธุ์เพง็ (2477) และเติม สงิหษัฐติ (วภิาคย์พจนกจิ) (2499) อย่างจ ากดั 
ประการที ่2 ความแตกแยกทางการเมอืงเป็นส่วนหนึ่งของโครงสรา้งดัง้เดมิของบรรดารฐั
ขนาดเลก็  ผูน้ าเมอืงอุบลในสมยัจารตีทีแ่สวงหาผลประโยชน์ในการด ารงสถานภาพผูน้ า
ของสายตระกลูตนเอง  กล่าวคอื กลุ่มทีภ่กัดกีบัพระเจา้ตากสนิและกลุ่มทีภ่กัดกีบัราชวงศ์
จกัร ีในปจัจุบนั เราสามารถแบ่งทายาทอาญาสีเ่มอืงอุบลออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มผูน้ิยม
วาทกรรมหวัเมอืงประเทศราช กบักลุ่มทีเ่พกิเฉยต่อความเป็นไปของบา้นเมอืง ประการที ่
3 ความ  กล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นพร้อมการยอมรบัค าวิพากษ์วิจารณ์ คือ 
คุณสมบตัทิีบ่ าเพญ็ ณ อุบล แสดงใหเ้หน็จุดยนืของท่านอย่างเด่นชดั  อาทิ “หากขาดตก
บกพร่องไปก็ขอให้ผู้รู้ได้พิจารณา”  รวมทัง้การวพิากษ์วจิารณ์พระบดิาของเจ้าอนุวงศ ์
กล่าวคอื เจา้ศริบิุญสาร ในฐานะผูอ้กตญัญตู่อบรรพชนเมอืงอุบล ประการที ่4 การหลกีหนี
ความเป็นลาว โดยระบุว่าต้นตระกูลเมอืงอุบลมาจากนครเชยีงรุง้ หาใช่กรุงเวยีงจนัทน์ 
และหนงัสอืประวตัศิาสตรเ์มอืงอุบลเดมิเขยีนดว้ยอกัษรไทยใหญ่   

ผูว้จิารณ์ขอคารวะบ าเพญ็ ณ อุบลใน 3 มุมมอง กล่าวคอื มมุมองท่ี 1 บ าเพญ็ 
ณ อุบลประสบความส าเรจ็สูงสุดในฐานะหนึ่งในแกนน าการรื้อฟ้ืนบรรพชนเมอืงอุบลให้
ปรากฏในหว้งประวตัศิาสตร์ร่วมสมยั อาท ิอนุสาวรยี์เจา้ค าผง การจดัการแสดงเรื่องราว
ของบรรพชนในงานเทศกาลประจ าปี การรเิริม่โครงการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมเมอืงอุบล 
และหอผีบรรพบุรุษ  มุมมองท่ี 2 การแสวงหาความหมายให้กับชีวิตภายหลังการ
เกษยีณอายุราชการ ดว้ยการมุ่งมัน่ในการเขยีนงานประวตัศิาสตรบ์า้นเกดิใหป้รากฏอย่าง
เป็นรปูธรรมผ่าน เล่าเรือ่งเมอืงอุบลราชธานี มมุมองท่ี 3 การทิง้ทายประเดน็ ความส าคญั 
การให้คุณค่าและความหมายของภูมหิลงัทางประว้ติศาสตร์ ที่เริม่จาก ครอบครวั หรอื
กล่าวอกีนัยหนึ่ง วาทกรรมทีถ่่ายทอดและจดจ าในกลุ่มทายาทอาญาสีเ่มอืงอุบลทีแ่สดงถงึ
สถานภาพและบทบาทของตนเอง ความว่า “ถึงเป็นลาวเราก็เป็นลาวเจ้า” ความทรงจ า
ดงักล่าว มอิาจเยียวยาความหวาดกลวั ความวิตกกังวล ของพวกเขาในการแสวงหา
หนทางในการสรา้งอตัลกัษณ์แบบไทย เพือ่ลบเลอืนความเป็นลาวไป 

ในฐานะนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ เราให้คุณค่า เล่าเรือ่งเมือง
อุบลราชธานี ในฐานะ ต านาน ประวตัศิาสตร์บอกเล่า หรอื ตวัอย่างของการโหยหาอดตี
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ของกลุ่มผูน้ าทางการเมอืงในระบบจารตี ต านานและเรือ่งเล่าทีไ่ม่มเีอกสารอา้งองิใด ๆ ได้
แสดงใหเ้หน็ประวตัศิาสตร์การศกึษาเมอืงอุบลในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 ถงึก่อนปีพ.ศ. 
2500 ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราว ประเด็นผ่านตัวอักษร งานเขียนที่มีโครงเรื่องอัน
หลากหลาย จดจ าค าพูดของเจา้ศริบิุญสารก่อนการจู่โจมกลุ่มบรรพชนเมอืงอุบล ความว่า 
“กูจะน าไปฆ่าพวกพระตาใหห้มดโคตร” หยัง่รู้การตัง้ทพัและยุทธศาสตร์ในทุกสนามรบ 
เพื่อแสดงให้เห็นประสบการณ์ที่ส ัง่สมมาชัว่ชีวิตของเขา ด้วยการบอกเล่าที่มาของ
เอกสารอา้งองิในภาคส่วนบรรณานุกรม  แมว้่าดูจะไมเ่ป็นธรรมกบับ าเพญ็ ณ อุบลในการ
เขียนวิจารณ์ผลงานชิ้นนี้หลังการเสียชีวิตของท่านเกือบทศวรรษ แต่เมื่อพิจารณา
เจตจ านงอนัโดดเด่นของท่าน คอื การเปิดรบัค าวพิากษ์วจิารณ์อย่างเสร ีแสดงให้เหน็ถึง
ความเป็นนักอนุรกัษ์นิยมทีม่วีสิยัทศัน์อนักวา้งไกล ไม่ไดย้ดึตดิ หรอืปิดกัน้ตนเองในโลก
ของจารีตดัง้เดิม ดังเช่น ผลงานชิ้นนี้ ของท่าน ที่เอื้อนเอ่ย ภูมิหลังที่มาของเมือง
อุบลราชธานี ฉบบับ าเพญ็ ณ อุบล โดยวจิารณ์ผลงานทีผ่่านมาว่า “คลาดเคลือ่น” หนังสอื  
เล่าเรือ่งเมอืงอุบลราชธานี” จะเป็นหลกัฐานการคน้ควา้ที่ยนืหยดัคู่เมอืงอุบลราชธานีสบืไป
ตามเจตนารมณ์ของผูเ้ขยีน 
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