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บทคัดยอ 
บทความทางวิชาการนี้มุงการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรบานคําฮี 

ตําบลโพนทราย อําเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดวยมุมมองทางประวัติศาสตรเริ่มดวยการ
เก็บขอมูลประวัติศาสตรบอกเลา การตรวจสอบขอมูลเอกสารชั้นตน ชั้นรอง                    
ผลการศึกษาไดคนพบประเด็นที่นาสนใจ 5 เรื่อง หนึ่ง กลุมครัวลาวเมืองกองแกว            
มหาไชยที่ถูกกวาดตอนมาจากฝงซายแมน้ําโขงชวงหลังสงครามเจาอนุวงศ คือ              
บรรพบุรุษรุนที่หนึ่งของคนบานคําฮี สอง ประวัติศาสตรบานคําฮีเริ่มตนขึ้นในป            
พ.ศ. 2423 สาม ศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน คือ หลวงปูดีกับหอแจกวัดศรีมณฑา          
สี่ บานคําฮีคือตัวอยางของการพัฒนาทองที่ทุรกันดารกับภัยคอมมิวนิสต หา หลัง
สงครามเย็น คนบานคําฮีมีแรงขับเคลื่อนในการแสวงหาภูมิหลังทางประวัติศาสตร           
ซึ่งเปนกระแสการตอตานการคืนกลับของระบบโลกาภิวัตน ควบคูไปกับความพยายาม
ในการเปดพื้นที่ทางประวัติศาสตรใหกับตนเองเพื่อสนองตอบตอนโยบายการกระจาย
อํานาจสูสวนทองถิ่นของรัฐบาลไทย  

 

คําสําคัญ :  ประวัติศาสตรทองถิ่น  ประวัติศาสตรบอกเลา  ประวัติศาสตรบานคําฮี   
 ตําบลโพนทราย  จังหวัดมุกดาหาร 
 

Abstract 
This article mainly discusses the development of historical of 

Ban Kamhee, Ponsai Subdistrict, Muang District, Mukdahan Province. 
Through historical perspective, this article draws upon primary and 
secondary sources including memoirs and documents. Interesting findings 
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are the five stories. First, a group of Laotians from Kong Kaew Mahachai 
moving forcibly from the left side of the Mekhong river after Anuvong war  
were the ancestors of people in Ban Kamhee. Second, the history of Ban 
Kamhee began in 1880 A.D. Third, an abbot, Dee, and Wat Sri Mon Tha 
were the center of harmony. Fourth, Ban Kamhee is an example of 
remote area development during the threat of communism. The last 
story is about a movement of history exploration among  in Ban 
Khamhee against globalization after the Cold War. Also, the movement 
was an attempt to explore their identity in order to respond to the Thai 
government’s decentralized policy. 

 

Key words : Local history; Oral history; Ban Khamhee history;  
 Ponsai Subdistrict; Mukdahan Province 
 

คํานํา 
บานคําฮี ตําบลโพนทราย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร คือตัวอยางของ

ชุมชนท่ีมีความหลากหลายของกลุมชาติพันธุ การเก็บขอมูลสัมภาษณพบวา บรรพบุรุษ
บานคําฮีรุนแรกเปนกลุมชาติพันธุไทลาวที่อพยพมาจากเมืองกองแกวมหาไชย (มหาชัย) 
ทางฝงซายหรือฝงตะวันออกแมน้ําโขงคราวสงครามเจาอนุวงศ มีขอสังเกตวา คนบาน
คําฮีเชื่อมัน่วาตนเองเปนกลุมชาติพันธุไทลาว ในขณะที่บันทึกทางประวัติศาสตรไดระบุ
กลุมคนที่กวาดตอนมาจากเมืองกองแกวมหาไชยไมใชคนไทลาว บทความนี้ไดรับการ
จัดทําขึ้นตามคํารองขอของพระสุเทพ เจาอาวาสวัดศรีมณฑาที่ตองการใหทีมเก็บ
รวบรวมขอมูลกลุมชาติพันธุกุลาในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธรในโครงการ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไหชวยเรียบเรียงประวัติศาสตรชุมชน
คําฮี ในเดือนมกราคม พ.ศ.2555 ทีมเก็บขอมูล ประกอบดวยคณาจารย กลาวคือ สุธิดา 
ตันเลิศ, พัชรี ธานี, สุรัชดา คนึงเพียร, เมธี เมธาสิทธิ สุขสําเร็จ และนักศึกษา คณะ         
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 คน คือ จํานงค ทวีธร กับ พงษเมต พันธุเมือง 
ไดเขาสํารวจและเก็บขอมูลระยะแรก ณ หอแจกวัดศรีมณฑา (กุลา) พวกเราไดพบ         
พระสุเทพ พระรูปเดียวที่เฝาวัด ผูถายทอดประวัติหอแจกและประวัตชิุมชนอยางสังเขป
ใหกับทีมสํารวจ ทานแสดงความนอยเนื้อต่ํ าใจตอทางการที่ละเลยการบูรณะ
โบราณสถานในวัด กรมศิลปากรไดซอมแซมบูรณะหอแจกแลวเสร็จในป พ.ศ.2558 
(สํานักงานเทศบาลตําบลโพนทราย,Website) 
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เดือนมีนาคม 2556 พระสุ เทพไดสงจดหมายถึงผูชวยศาสตราจารย               
ดร. อินทิรา ซาฮีร รองอธิการฝายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ      
ขอความอนุเคราะหใหหลักสูตรประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชวยเรียบเรียง
ประวัติศาสตรชุมชน การสํารวจครั้ งที่  2 ได เริ่มขึ้นใน เดือนพฤษภาคม 2556             
จํานงค ทวีธร นักศึกษาวิชาเอกการพัฒนาสังคมไดแนะนําใหทีมเก็บขอมูลรวมมือกับ
ยุวชนบานคําฮีในการสํารวจขอมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการเรียบเรียงประวัติศาสตร
ชุมชน ระยะเวลาตอมา ชวงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2556 นักศึกษาอาสาสมัคร
หลักสูตรประวัติศาสตรกลาวคือ ชัยณรงค ไทยออน อธิกิจ ในจิตร เพ็ญพร พันตรา        
ออมใจ ฟองลม เอกสิทธิ บาลออน และคณะไดทํางานกับยุวชนโรงเรียนบานคําฮีในการ
เก็บขอมูลพื้นฐานและประวัติศาสตรชุมชน ดวยการเก็บขอมูลสัมภาษณ (แบบสอบถาม) 
พวกเราเชื่อวางานเรียบเรียงนี้ คือคํากลาวขอบคุณตอผูใหขอมูลหลักในบานคําฮีทุกทาน 
ในฐานะผูวิจัยรวมที่ตองการบงบอกภูมิหลังและที่มาของตนเองภายใตกระแสโลก             
ไรพรมแดนที่หลายคนละเลยตออดีต ชุมชนบานคําฮี คือตัวอยางของผูกระหายในการ
สรางตัวตนผานการใหขอมูลอันล้ําคาดานประวัติศาสตรของคนสองฝงโขง ดังนั้น 
ขอเสนอนี้ คือ บททดลองของการสรางประวัติศาสตรชุมชน โดยมีจุดมุงหมายในการ
สะทอนใหเห็นคุณคา ความเปนมากับภูมิหลังของชุมชนที่ไมใชศูนยกลางอํานาจทาง
การเมือง ในการเรียกรองพื้นที่ทางประวัติศาสตรใหกับตนเอง  โดยความรวมมือของ
พระสงฆและคนบานคําฮี โรงเรียนบานคําฮกีับมหาวิทยาลัยอุบลราชาน ีเนื้อหามี 4 สวน 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ ครัวลาวฝงซายแมน้ําโขง ประวัติศาสตรบานคําฮี ประวัติศาสตร
รวมสมัยบานคําฮี รายละเอียดที่นาสนใจดังนี ้

 
1.วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานชิ้นนี้แบงออกเปน 4 กลุม คือ ประวัติศาสตร
บอกเลา เอกสารชั้นตนหรือเอกสารรวมสมัย หนังสือและงานวิจัย กับฐานขอมูล
ออนไลน มีรายละเอียดทีนาสนใจดังนี้   
 กลุมที่ 1 ประวัติศาสตรบอกเลาของคนบานคําฮี ตําบลโพนทราย จังหวัด
มุกดาหาร ที่มีความกระตือรื้อรนในการสรางตัวตนทางประวัติศาสตร โดยเก็บขอมูลชวง
ปพ.ศ.2555-2556 ผูใหขอมูลหลัก อาทิ หลวงปูที พระสุเทพ ดร กงนะ และสูน กงนะ 
ทั้งน้ี เรื่องเลากับความทรงจําของผูใหขอมูลประวัติศาสตรบอกเลา ถือเปนหลักฐานหลัก
ของบทความน้ี ซึ่งไมปรากฎในหลักฐานท่ีเปนลายลักษณอักษร  
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 กลุมที่ 2 เอกสารชั้นตนหรือเอกสารรวมสมัย ประกอบดวยหลักฐาน 4 ชุด
ดวยกัน ใหขอมูลตํานานเมืองมุกดาหารของกลุมคนไทลาวที่สืบเชื้อสายมาจากกลุม
ผูปกครองแบบดั้งเดิม (ลานชาง) ชุดที่ 1 คําใหการประวัติเมืองมุกดาหารของพระยา          
ศศิวงษประวัติ (2434-2444) ชุดที่ 2 จารึกใบลานเมืองมุกดาหาร (2537) ชุดที่ 3             
ใบบอกเมืองมุกดาหาร (ร.ศ.109) กลาวถึง ขาภูเทิงคนในบังคับของบาทหลวงคาทอลิก
ฝรั่งเศสกับรัฐบาลสยาม ชุดที่ 4 บันทึกการเดินทางของ Étienne Aymonier (1885) 
ใหรายละเอียดการคาเมืองมุกดาหาร ชุมชนสองฝงโขงกับโลกภายนอก 

 กลุมที่ 3 หนังสือและงานวิจัย จํานวน 8 เลม กลาวคือ ประเภทหนังสือ
จํานวน 5 เลม แบงอกเปน 3 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 ประวัติศาสตรทองถิ่นที่เขียนขึ้นชวง
ปลายทศวรรษที่ 2490 ถึงตนทศวรรษที่ 2510 สรุปประเด็นหลักได 2 ประเด็น คือ 
ประเด็นที่ 1 ภูมิหลังของเมืองมุกดาหารในฐานะพื้นที่การปกครองของนครพนม               
(สุรจิตต  จันทรสาขา, ม.ป.ป.; เติม วิภาคยพจนกิจ,2530) ประเด็นที่  2 นิวัตน                  
พ. ศรีสุวรนันท ใหขอมูลการอพยพของครัวลาวฝงซายแมน้ําโขง มายังฝงขวาแมน้ําโขง 
(2512) ชุดที่ 2 ประวัติศาสตรจากมมุมองภายในของจังหวัดมุกดาหาร ดวยการ
สนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายการกระจายอํานาจสูทองถิ่น                     
ที่ ค รอบคลุมถึ งก ารสร างประชาธิป ไตยให กั บประวัติ ศ าสตร  ในชุ ดหนั งสื อ                   
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่องวัฒนธรรม ประวัติศาสตรเอกลักษณ
และภูมิปญญาซึ่งไดรวบรวมขอมูลของการกวาดตอนครัวลาวฝงซายแมน้ําโขงมา               
ตั้งรกรากในพื้นที่ฝงขวาแมน้ําโขงในบริเวณพื้นท่ีจังหวัดมุกดาหาร (กรมศิลปากร,2544) 
สําหรับหนังสือชุดที่ 3 นักบวชคาทอลิกชุมชนบุงกาแทว จังหวัดอุบลราชธานี ได           
เรียบเรียงประวัติศาตรของกลุมคาทอลิกแหงแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
โดยผูเขียนไดใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบปญหาขาภูเทิงกับนักบวชคาทอลิกฝรั่งเศส 
(อาสนวิหารแมพระนิรมลอุบลราชธานี,2011)  ประเภทงานวิจัย ประกอบดวยงานวิจัย 
3 ชุดดวยกัน คือ ชุดที่  1 งานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการปรับตัวของกลุมชาติพันธุ 
(Leach,1968) กับงานศึกษาทางพันธุกรรม (Soo-Jin Lee, Sandra,2015) ชุดที่  2 
งานวิจัยทางประวัติศาสตรของ พรรณี  พลไชยา (2536) ในประเด็นบทบาทชอง
มิชชันนารีคาทอลิกในอีสานปพ.ศ.2424-2496 ซ่ึงผูเขียนไดใชเทียบเคียงกับใบบอกเมือง
มุกดาหารกับภูมิหลังของนักบวชคาทอลิกบุงกาแทว ชุดที่ 3 งานวิจัยประวัติศาสตร
การเมืองรวมสมัยของชัยณรงค ไทยออน (2557) ประเด็นนโยบายของรัฐบาลไทยในการ
ปองกันและปราบปรามคอมมิวนิสตในจังหวัดนครพนม ระหวาง พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 
2522 เปนขอมูลที่สําคัญในการตั้งขอเสนอ การพัฒนากับภัยคอมมิวนิสตของบทความน้ี 
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 กลุมที่ 4 ฐานขอมูลออนไลน ประกอบดวยฐานขอมูลจํานวน 6 แหลง ซึ่ง
แบงออกเปนขอมูล 4 ชุดดวยกัน คือ ชุดที่ 1 วาดวยประวัติศาสตรสถานที่ ชุมชน คือ 
ป ระ วัติ ศ าสตร เมื อ งมุ ก ด าห ารขอ งสํ านั ก งานจั งห วั ดมุ ก ด าห าร  (Website)                        
กับประวัติศาสตรบานนาโปใหญโคกสุวรรณ (โรงเรียนนาโปใหญ-โคกสุวรรณ,Website) 
ชุดที่ 2 ประวัติศาสตรบุคคล กลุมคน เชน ประวัติหลวงปูดี (Website) ประวัติศาสตร
นักบุญราศรีทั้ง 7 (อัครมณฑลทาแร-หนองแสง,Website) ชุดที่ 3 สํานักงานเทศบาล
ตําบลโพนทราย (Website) รวบรวมและเรียบเรียงประวัติศาลาโรงธรรมโบราณ              
วัดศรีมณฑา ชุดที่ 4 ประวัติศาสตรโรงงานน้ําตาลสหเรือง (Website) ซึ่งใชเปนขอมูล
ในประเด็นการเกษตรแบบผสมผสาน 

 วรรณกรรมที่เกี่ยวของจึงใหความสําคัญกับ งานกลุมที่ 1 คือ ประวัติศาสตร
บอกเลาของคนบานคําฮี ตําบลโพนทราย จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเปนตัวอยางของการ
สรางประวัติศาสตรจากมุมมองภายใน ท่ีไมปรากฎเปนหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร
อยางเปนทางการ ในกลุมประวัติศาสตรชาติ  ทั้งนี้ ผูเขียนยังตองการใหสามัญชน              
มีความกลาหาญในการถายทอดเรื่องราวกับความทรงจําสูสาธารณะ สังคมไทยควรเปด
เวทีในการแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี อาทิ การนําเสนอประวัติศาสตรควรมีความ
หลากหลาย ซึ่งที่สําคัญที่สุด คือ เจาของชุมชนควรมีสวนรวมในการสรางประวัติศาสตร
ของตนเอง เขน คนบานคําฮี ตําบลโพนทราย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

2.ครัวชาติพันธุฝงซายแมน้ําโขง ระหวางป พ.ศ.2373-2423 
 คําบอกเลาคนบานคําฮีไดกลาวถึงบรรพบุรุษครัวลาวฝงซายแมน้ําโขง             

“เฮาเปนคนลาว” (หลวงปูที, การสัมภาษณ :2555) การกวาดตอนครัวชาติพันธุฝงซาย
แมน้ําโขงหลังสงครามเจาอนุวงศตลอดชวงป พ.ศ.2375-2241 รวมทั้งสิ้นจํานวน 5 ครั้ง 
กลาวคือ ครั้งที่ 1 ปพ.ศ.2375 ครั้งที่ 2 ปพ.ศ.2377 ครั้งที่ 3  ปพ.ศ.2383  ครั้งที่ 4 ป
พ.ศ.2384 ครั้งที่ 5 ปพ.ศ.2411 ไดสงผลกระทบตอการสรางบานแปงเมืองในบริเวณ           
ฝงตะวันตกแมน้ําโขง ซึ่งการกวาดตอนจํานวน 3 ครั้งมีผลโดยตรงตอพื้นที่เมือง
มุกดาหาร  มีขอสังเกตวา คนบานคําฮีไมไดจดจําตํานานเมืองบังมุก สุรจิตต จันทรสาขา
ทายาทสายตระกูลเจาเมืองมุกดาหาร นักคิดนักเขียนประวัติศาสตรนครพนมกับ
มุกดาหารที่มีชื่อเสียงไดเก็บสะสมคําใหการประวัติเมืองมุกดาหารของพระยาศศิวงษ
ประวัติ (เมฆ จันทรสาขา) (สุจิตต วงษเทศ, 2538) ในปพ.ศ.2498 เติม วิภาคยพจนกิจ
ไดอางตํานานเมืองมุกดาหารฉบับพงศาวดารมุกดาหารของสุรจิตต จันทรสาขา สํานวน
พระยาศศิวงษประวัติเอาไวในหนังสือประวัติศาสตรอีสานในฐานะประวัติศาสตรรวม
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ของชุมชน ความวา “เดิมเมืองมุกดาหารเปนเมืองราง โดยมีเจากินรีอพยพจาก              
ทางเหนือมาตามลุมน้ําโขง มาเลือกทําเลดี ณ หวยมุก จึงไดพากันมาตั้งเมืองใหมเมื่อ 
พ.ศ.2310 ขณะที่สรางเมืองอยูนั้น พระภิกษุรูปหนึ่งเห็นแกวสีสดใสดวงหนึ่งเสด็จออก
จากยอดตาล 7 ยอดเวลากลางคืน แลวถอยกลับมาเวลาเชามืดความทราบถึงเจากินรีจึง
ทรงใหนามแกวนั้นวา มุกดาหาร แลวขนานนามเมืองที่สรางใหมใหพองกับแกววิเศษนั้น
วา มุกดาหาร มาจนทุกวันนี้” (สุรจิตต จันทรสาขา, 2498 อางโดยเติม วิภาคยพจนกิจ, 
2530; คําใหการประวัติเมืองมุกดาหาร, 2442-2443 อางโดยสุจิตร วงษเทศ, 2538;
สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร,Website) 

 การกวาดตอนครั้งที่ 1 ในป พ.ศ.2375 การกวาดตอนครัวฝงซายแมน้ําโขง
จํานวน 1,057 คน  ใหเขามาตั้งบานเรือนเขตเมืองมุกดาหารฝงขวาแมน้ําโขง (ร.3 จ.ศ.
1195 เลขที่ 5 หอสมุดแหงชาติ อางในกรมศิลปากร, 2544) เติม วิภาคยพจนกิจให
ขอมูลในป พ.ศ.2373 “ร.3 โปรดเกลาฯใหพระสุนทรราชวงศา (บุต) บุตรพระสุนทรราช
วงศา (สีชา) เจาเมืองยโสธร กับราชบุตรสุย ปูของหมอมเจียงคํามีอํานาจสิทธิขาดในการ
ดูแลเมืองนครพนม พระสุนทรราชวงศา (บุต) กับราชบุตรสุยเมืองอุบลไปดูแลเมือง
นครพนมพรอมเกลี้ยกลอมและแตงทาวเพีย กรมการไปเกลี้ยกลอมครัวเมืองพิน เมือง
นอง เมืองตะโปน เมืองวัง เมืองมหาไชยกองแกวฝงซายแมน้ําโขงที่ยังกระดางกระเดื่อง
ตอสยามคราวศึกเจาอนุวงศใหมาตั้งรกรากในดินแดนฝงขวาแมน้ําโขงเขตพื้นที่เมือง
นครพนม” (เติม วิภาคยพจนกิจ,2530; ร.3 จ.ศ.1195 เลขที่ 5 หอสมุดแหงชาติ              
อางโดยกรมศิลปากร ,2544) จังหวัดมุกดาหารใหขอมูลการอพยพคนฝงซายแมน้ําโขง
มายังฝงขวาแมน้ําโขงใหความสําคัญ “ในป พ. ศ. 2375 การปราบปรามเจาอนุวงษ
เวียงจันทน เจาเมืองมุกดาหารไดรับมอบใหจัดไพรพลเปนกองลาดตระเวนออกไปยัง
เมืองมหาชัย เมืองชุมพร (จําพอน) เมืองพอง เมืองพลาน ทางฝงซายแมน้ําโขง กองทัพ 
เมืองมุกดาหารไดกวาดตอนผูคนทางฝงซายแมน้ําโขงมาได 1,057  คน…  สวนใหญเปน
พวกขา กะโซ กะเลิ่ง ใหมาตั้งบานเรือนอยูในเขตเมืองมุกดาหารทางฝงขวาของแมน้ํา
โขง เพื่อมิใหเปนกําลังแกฝายเวียงจันทน … ฝนแลงทางการไดทําการแจกจายขาวให
ครอบครัวที่อพยพมาจากฝงซายแมน้ําโขง 2,600 ถัง (ร.3 จ.ศ.1195 เลขที่ 5 หอสมุด
แหงชาติ อางโดยกรมศิลปากร, 2544)  มีขอสังเกตวา กลุมชาติพันธุที่ถูกกวาดตอนเขา
มาในฝงตะวันตกแมน้ําโขง ครั้งที่ 1 ประกอบไปดวย ขา กะโซและกะเลิ่ง ภูมิลําเนาเดิม
อาศัยในบริเวณเมืองมหาชัย เมืองชุมพร (จําพอน) เมืองพอง เมืองพลาน  
 การกวาดตอนครั้งที่ 2 ในป พ.ศ.2383 กองทัพเมืองมุกดาหารไดเขาไปกวาด
ตอนครัวฝงซายเพิ่มเติมในบริเวณเมืองวัง เมืองพิน เมืองนอง เมืองพอง เมืองพลาน 
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เมืองตะโปน (เซโปน) และเมืองชุมพร (จําพอน) ประกอบดวยกลุมชาติพันธุผูไทย,ขา,
กะโซ,กะเลิง, ยอ เปนตน (ร.3 จ.ศ.1195 เลขที่ 5 หอสมุดแหงชาติ อางโดยกรม
ศิลปากร, 2544)  การกวาดตอนครัวฝงซายแมน้ําโขงในป พ.ศ. 2375 กับป พ.ศ. 2383 
สงผลตอการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่เมืองมุกดาหารในฐานะเมืองในอาณัติของสยาม 
กลาวคือชวงป พ.ศ. 2387-2420 ศึกฮอครั้งที่ 1 นิวัตน พ. ศรีสุวรนันท ไดอธิบายการ
กวาดตอนผูคนมาอยูฝงขวาแมน้ําโขงพรอมการกอตั้งเมืองใหมเชน เรณูนคร เมือง        
หนองสูง เมืองกุฉินารายณ เมืองวาริชภูมิ เปนตน (นิวัตน พ. ศรีสุวรนันท, 2529) เปนที่
นาสังเกตวา การกวาดตอนครัวลาวฝงซายครั้งที่ 2 ไดนําครัวกลุมชาติพันธุผูไทย ขา 
กะโซ กะเลิง ยอ เขามาตั้งรกรากในพื้นที่ปกครองเมืองนครพนมกับมุกดาหาร กลุมชาติ
พันธุผูไทยมีจํานวนมากที่สุด กระทั่งเจาเมืองมุกดาหารตองนําพวกเขาพบปะกับ
เจาพระยาบดินทรเดชา  
 จดหมายเหตุ ร. 3 จ.ศ. 1206 เลขที่ 33 หอสมุดแหงชาติ กลาวถึง “ในป 
พ.ศ.2387 เจาเมืองมุกดาหารไดนําทาวสีหนาม เจาเมืองคําออ ทาวราชอาด เมืองคําออ 
เพี้ยเมืองแสน ทาวสุวรรณโคตร ทาวอุปคุต จากเมืองวัว เขาพบเจาพระยาบดินทรเดชา 
(สิงห สิงหเสนี) สมุหนายกและแมทัพใหญที่ออกมาจัดราชการเมืองเขมรอยูที่เมือง       
พนมเปญ ท้ังหมดไดรับพระราชทานดื่มน้ําพระพิพัฒนสัตยาวาจะซื่อตรงจงรักภักดีตอ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและกรุงเทพ ฯ หลังจากนั้นเจาเมืองมุกดาหารก็ไดนําเจา
เมืองคําออ และกรมการเมืองวังเขาเฝา ฯ ท่ีกรุงเทพ ฯ และได รับโปรดเกลา ฯ ใหทาว      
สีหนาบ เจาเมืองคําออเปนพระไกรสรราช เจาเมืองหนองสูง ใหเมืองมุกดาหาร แบงเขต
แดนใหเมืองหนองสูง ดานตะวันออกตั้งแตหวยทรายดานเหนือถึงเขานางมอญ ดาน
ตะวันตกถึงหวยบัวอึ ดานใตตั้งแตหวยทราย” (จดหมายเหตุ ร. 3 จ.ศ. 1206 เลขที่ 33 
หอสมุดแหงชาติอางโดยกรมศิลปากร,2544)  มีขอสังเกตวา จังหวัดมุกดาหารไดเนน
บทบาทของกลุมผูไทยกับการสรางประวัติเมืองหนองสูงและเมืองคําชะอี ความวา “ตั้ง
เปนเมือง เมื่อปพ.ศ.2387 ขึ้นกับเมืองมุกดาหาร ชาวเมืองเปนกลุมชาวผูไทยจากแควน
สิบสองจุไทยซึ่งไดอพยพมาอยูที่เมืองวังและเมืองคําออคําเขียวทางฝงซายแมน้ําโขง 
ตอมาไดอพยพมาอยูที่ดงบังอี่ ในเขตเมืองมุกดาหาร” (จดหมายเหตุ ร. 3 จ.ศ. 1206 
เลขที่ 33 หอสมุดแหงชาต ิอางโดยกรมศิลปากร, 2544)  
 การกวาดตอนครั้งที่ 5 ในป พ.ศ.2411 เจาเมืองมุกดาหารเกลี่ยกลอม          
ครัวลาวฝงซายแมน้ําโขงที่หลงเหลือในการกวาดตอนปพ.ศ. 2375 คราวสงครามเจา
อนุวงศใหหันมาจงรักภักดีกับสยาม (เอกสารจดหมายเหตุ ร. 5 จ.ศ.1230 อางโดย            
กรมศิลปากร,2544) คนบานคําฮีกลาวอางถึงบรรพบุรุษคนลาวที่อพยพมาจากเมือง        
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กองแกวมหาไชยฝงซายแมน้ําโขง อยางไรก็ตาม หลักฐานทางประวัติศาสตรไดแสดงให
เห็นวา คนบานคําฮีอาจเปนกลุมชาติพันธุจากฝงตะวันออกแมน้ําโขงที่ใชวัฒนธรรมลาน
ชาง ความหลากหลายของกลุมชาติพันธุจึงเปนอัตลักษณที่โดดเดนของคนสองฝง               
ลําน้ําโขง เราพบวา กลุมชาติพันธุผูไทยในสังคมไทยบางสวนไมยอมรับวาตนเองเปน          
ผูไทย พวกเขาอยากเปนลาว นักคิดสายกลุมชาติพันธุและเชื้อชาติไดตั้งขอเสนอประเด็น        
การปรับเปลี่ยนอัตลักษณของผูคนเปนเรื่องปกติ ในบางครั้งยอมขึ้นอยูกับความพึงพอใจ  
(Leach,1968; Soo-Jin Lee ,2015) และผลประโยชน   

 
3.ประวัติศาสตรบานคําฮี (พ.ศ.2423 - 2488) 

ชุมชนบานคําฮีคือพื้นที่ทําการเกษตรหรือเที่ยงนาของบานหนองนาโป           
(บานนาโปใหญ) ตั้งอยูริมฝงขวาหรือฝงตะวันตกแมน้ําโขง โรงเรียนนาโปใหญ-โคก
สุวรรณไดอธิบายภูมิหลังที่ตั้งบานนาโปใหญ บริเวณแหงนี้ครอบคลุมพื้นที่สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 2 ตั้งอยูในเขตเทศบาลที่ 1 ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร ในปจจุบัน (โรงเรียนนาโป-โคกสุวรรณ,Website) พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรบานคําฮีชวงแรกจึงใหความสําคัญกับเหตุการณอพยพนี้ ประเด็นที่ควร
ศึกษาคือการกอตัวของชุมชนบานคําฮี การอาชีพ ความเปนไทย และศาลาการเปรียญ 
ศาลาโรงธรรม หรือหอแจกวัดศรีมณฑา  

3.1 การกอตัวของชุมชนบานคําฮี 
ชวงปพ.ศ.2375-2420 กลุมชาติพันธุไทลาวกลุมหนึ่งไดตั้งถิ่นฐานบริเวณริม

ฝงขวาแมน้ําโขง เรียกวาบานหนองนาโป บางครัวเรือนไดเสาะหาที่ทํากินในบริเวณ
ใกลเคียง พวกเขาพบแหลงน้ําดินดี น้ําคําที่ไหลลงสูที่ต่ําเปนนาคําดี หวยคําฮี บริเวณ
ดังกลาวเปนเทียงนาของผูคนบานหนองนาโป การเก็บขอมูลภาคสนามไดพบวา บาน
คําฮีกอตัวขึ้นในปพ.ศ.2423 นายสวาทตนสกุลกุลนวงศ กงนคร หรือกงนะไดตัดสินใจตั้ง
ถิ่นฐานอยางถาวรที่เทียงนาคําฮี พรอมเพื่อนบานรวมทั้งสิ้น 30 ครัวเรือน (หลวงปูที, 
การสัมภาษณ) กําเนิดหมูบานคําฮีไดดําเนินไปไรเรี่ยกับการเผยแพรศาสนาคริสตของ
คณะบาทหลวงชาวฝรั่งเศส (อาสนวิหารแมพระนิรมลอุบลราชธานี,2011) ดังนั้น 
ฐานขอมูลออนไลนจังหวัดมุกดาหารใหความสําคัญกับ “ปพ.ศ.2424 การตั้งวัดศาสนา
คริสตที่บานบุงกระแทว เมืองอุบล ฯ แลวแผขยายตามลําน้ําโขงที่เมืองสกลนคร                 
(ทาแร)  เมืองนครพนม (หนองแสง) และเมืองมุกดาหาร (สองคอน)  .ในปพ.ศ.2429 
บรรดาพวกทาสซึ่งสวนมากเปนพวกขาและภูเทิง (ผูไทยผสมญวน) ไดถูกชักชวนใหไป
เขารีตนับถือศาสนาคริสตไดหลบหนีจากเจาเบี้ยนายเงินไปพึ่งพาอาศัยอยูกับบาทหลวง
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เปนจํานวนมากเกิดมีปญหาระหวางนายเงินและตัวทาสครั้นเจาของทาสไปรองขอกับ
บาทหลวงก็ไมยอม” (เอกสาร ร.5 ม2.12 ก/62 เลม 12 หอจดหมายเหตุแหงชาติ           
อางโดยกรมศิลปากร,2544; อัครมณฑลทาแร-หนองแสง,Website) การตรวจสอบ
ขอมูลเอกสารใบบอกเมืองมุกดาหารไดใหขอมูลที่สอดคลองกัน ความวา “ ครั้นอยูมา
เถิงและกาสัพะตะสกปริจออฐศก บาดหลวงฝรั่งเสดขืนมาตั้งอยูเมืองสากลนะคร ตังอยู
เมืองนะครพระนม ลงไปชัดถอนเอาพวกพวนพวกขพูเทิ่งไนเมืองของขาพระพุทธเจาที่ได
ไถมาแตกอนไปหมํดสิ่นเชิ่งปนอันขาด ตาตกอไหไชคาตัว ถาหนีกอไหไชคาตัวตายป 
กองลีกทอนเอาเงิ่นหนําผูขาย  แตทาดเดีมทีไดออกเงีนไถวัไชสอยมาแตกอน ตาตากัน
ทําเสียหลบหนีไปจากเจาเปยนายเงีนไปอยูกับบาดหลวงฝรังเสดเปนอันมาก ครัน
เจาของทาดตายปรองขอเอานํายบาดหลวงฝรังเสดตาไมสํงคืนไห ...” (ใบบอกเมือง
มุกดาหาร, จ.ศ.1229) 

การปรากฏตัวของชาวตะวันตกไดเกิดขึ้นหลังพระราชบัญญัติการเกษียณลูก
ทาสลูกไทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กอนการเดินทางสูภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือบาทหลวงซาเวียร เกโก กับบาทหลวงโปรดเขาใจกฎหมายการ          
เลิกทาสฉบับนี้ แตเมื่อนักบวชทั้งสองใชชีวิตในดินแดนลุมแมน้ําโขง กลับยังพบการซื้อ
ขายทาสในชุมชน สิ่งถือเปนเรื่องที่ไรศีลธรรมและขัดกับหลักกฎหมายสากล ยิ่งไปกวา
นั้น การสรางนิคมคาทอลิกยังเปนเปาหมายหลักในการนําคนนอกรีตไดเขาพบกับชีวิต
อันเปนนิรันดร ดังนั้น นักบวชเหลานี้จึงสนับสนุนการยุติกิจกรรมการซื้อขายทาส ทั้งยัง
ไถถอนตัวทาสใหเขารีต นํามาซึ่งปญหาฟองรองระหวางคนในทองถิ่นกับคณะบาทหลวง
ฝรั่งเศส (สุรจิตต จันทรสาขา, ม.ป.ป.) ขอมูลทางการจังหวัดมุกดาหารแสดงทรรศนะตอ
ปญหานี้อยางนาสนใจดังนี้ “ทางกรุงเทพ ฯ ไดมีทองตราราชสีห มาถึงเมืองมุกดาหาร มี
ความวาไดรับใบบอกแลว และไดนําความขึ้นกราบบังคมทูลฯ มีพระบรมราชโองการ ฯ 
สั่งวา ซึ่งบาทหลวงยกพระราชกําหนดกฎหมายเปนหลักฐานในถอยคํา ไมดื้อดึงเปน
อยางอื่นแลวนั้น ก็เปนการดี ควรตองผอนผันพิพากษาตัดสินตามกฎหมายอยางธรรม
เนียมในกรุงเทพ ฯ จึงจะเปนการเรียบรอยโดยยุติธรรม ตัวทาสน้ันคงใหเปนไพรพลเมือง
ใชในราชการตอไป ถาเปนทาสขายตัวเอง ฤาบิดามารดาขาย และเปนเชลยตีทัพ               
มาเกิด ลูกทาสลูกเชลยในเรือนเบี้ย ตองไถตัวใหนายเงินตามเงินที่ซื้อขาย และ
เกษี ยณ อายุ ลูกทาส ลูก เชลย ตามขอพระราชบัญ ญั ติ  และพระราชกํ าหนด
กฎหมาย” (สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร, Website; เอกสาร ร.5 ม.212 ก. เลม 12          
หอจดหมายเหตุแหงชาติ อางโดยกรมศิลปากร,2544; อัครมณฑลทาแร-หนองแสง
,Website) 
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ตลอดชวงทศวรรษที่ 2430-2480 การแยงชิงประชาชนของรัฐบาลสยามกับ
รัฐบาลแควนลาวแหงฝรั่งเศสไดเกิดขึ้น สถานการณทางการเมืองและประสบการณชีวิต
ผูคนบริเวณเมืองมุกดาหารและหัวเมืองขึ้นปรากฏขึ้นอยางหลากหลาย อาทิ กรณีที่ 1 
ผูนําชุมชนบานคําฮีตัดสินใจดํารงชีวิตภายใตการปกครองของสยาม  กรณีที่ 2 สุรจิตต 
จันทรสาขาไดอธิบายสถานการณทางการเมืองของเมืองมุกดาหารเพิ่มเติมวา ในป         
พ.ศ.2446  เมืองมุกดาหารเปนสวนหนึ่งของมณฑลอุดร ในภาคสวนบริเวณธาตุพนม 
ความวา “....พระยาอนุชาติวุฒาธิคุณ (แพ ณหนองคาย) เปนขาหลวงประจําเมือง พระ
ยาศศิวงษประวัติ (เมฆ จันทรสาขา) เปนจางวางกํากับราชการ, พระจันทรเทพสุริยวงษา 
(แสง จันทรสาขา) เปนผูวาราชการเมือง แบงการปกครองออกเปน 2  อําเภอ คืออําเภอ
เมืองมุกดาหาร, และอําเภอหนองสูง, สวนเมืองพาลุกากรภูมิยุบลงเปนหมูบานเพราะ
ผูคนอยพยพขามฟากไปอยูเมืองสุวรรณเขตฝงลาวเปนสวนมาก...” (สุรจิตต จันทรสาขา
, ม.ป.ป.) สอดคลองกับเอกสาร ร. 5 ม 59/41 เลม 4 หอจดหมายเหตุแหงชาติ ความวา 
“...ในปพ.ศ.2442 ยุบเมืองพาลุกาลงเปนหมูบานขึ้นกับเมืองมุกดาหาร กรมการเมือง 
ทาวเพี้ยเกา ๆ ไดพากันอพยพขามโขงไปอยูเมืองคันธบุรี แขวงเมืองสุวรรณเขตของ
แควนลาว บางพวกก็ขอรับราชการกับฝรั่งเศส...บานแถวนี้คนอพยพไปอยูฝงซาย...” 
(เอกสาร ร. 5 ม 59/41 เลม 4 หอจดหมายเหตุแหงชาติ อางโดยกรมศิลปากร, 
2544:114) กรณีที่ 3 ชวงตนทศวรรษที่ 1940 กรณีพิพาทสยามกับอินโดจีน รัฐบาล
สยามไดทําการปราบปรามกลุมนักบวชคาทอลิกกับชุมชนคาทอลิกบานสองคอนอยาง
รุนแรง ชุมชนลาวพวนและกลุมทาสดั้งเดิมที่ถูกตีตราวาเปนผีปอบไดพลีชีพเพื่อรักษา
ความเชื่อคาทอลิกจํานวน 7 ราย พวกเขาไดกลายเปนนักบุญราศีทั้ง 7 แหงประเทศไทย 
(พรรณี พลไชยา,2536; อาสนวิหารแมพระนิรมลอุบลราชธานี. 2011; อัครมณฑล        
ทาแร-หนองแสง,Website) 

3.2 การอาชีพ แบงออกเปน 3 กลุมหลักไดแกการเกษตร การคาและ
ชางฝมือ 

การเกษตร มีขอสังเกตวาในปพ.ศ.2431 ครัวเรือนบานคําฮีเพิ่มจํานวนเปน 
60 ครัวเรือน ปนี้ เปนปเกิดของนายดี (กงนะ) มีพี่ชายรวมอุทรชื่อนายพัน (กงนะ)         
นายดี กงนะ คนบานคําฮีทํานาเปนอาชีพหลัก หรือการเกษตรแบบพึ่งตนเองซึ่งเรียกวา
เศรษฐกิจแบบครัวเรือน 

การคาระหวางภูมิภาค ระหวางปพ.ศ.2425-2426 เอมมอนิเยรไดกลาววา 
มุกดาหาร คือ แหลงผลิตวัว-ควายใหกับกรุงเทพฯ คาขายใบยาสูบจากหนองคายลองมา
ทางลําน้ําโขงจากเวียงจันทน บางมุก จําปาศักดิ์ ถึงปากเซ การลองเรือจากบางมุก            
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ถึงเมืองเวียงจันทนใชเวลา 15 วัน (Étienne, 1885) ชวงทศวรรษที่ 2460-2480 ผูนํา
ชุมชนยังเปนนายฮอย  “เดือน 3 เดือน 4 รวมควยหญาปงใหมไปขายไทย ผูใหญบาน
คนที่ 2 หลง กงนะคือนายฮอยที่เกง เอาควยไปขายคนละ 9 -10 โต เอามารวมกันได
ประมาณ 100 โต เสนทางมีบานพาโลกา บานกั๋นเตา อําเภอจอน ขายหมดจะขี่รถเมื่อ 
[กลับ] บาน” (หลวงปูท,ี สัมภาษณ:2555)  

ชางฝมือแบงออกเปน 2 กลุม กลาวคือ กลุมรับจางคนตางถิ่น และกลุมคนใน
ทองถิ่น ชางฝมือตางถิ่นไดแกคนกุลา กับคนเวียดนามที่มีฝมือในดานการกอสราง           
คนเวียดนามเดนในเรื่องการปูหลังคา การสรางสถูปธาตุ คนกุลาเกงในดานงานปนตัว
นาคประดับระเบียง คนเวียดนามยังมีความสามารถในการตัดเย็บเสื้อผาและตัดผม การ
อาชีพแสดงใหเห็นความหลากหลายของกลุมชาติพันธุ สนธิสัญญาฝรั่งเศส-เวียดนาม
พ.ศ.2426 ไดสงผลใหรัฐบาลสยามเฝาระแวงการรุกคืบของฝรั่งเศสสูแนวชายแดน             
ฝงซายแมน้ําโขง การกวาดตอนกลุมชาติพันธุที่หลากหลายขาสูดินแดนฝงขวาแมน้ําโขง
ไดเริ่มเกิดขึ้นตั้งแตหลังสงครามเจาอนุวงศ การสรางความเปนปกแผนของกลุมคนใน
พระราชอาณาเขตคือนโยบายเรงดวนที่ตองปฏิบัต ิ

3.3 ความเปนไทย 
มีขอสังเกตวา สืบเนื่องจากการสรางรัฐชาติแบบใหมตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 

แหงกรุงรัตนโกสินทร ในปพ.ศ.2442 รัฐบาลสยามเริ่มการปลูกฝงคติรัฐชาติในมณฑล
ชั้นนอก (เติม วิภาคยพจนกิจ, 2530) ทั้งยังปรับปรุงการปกครองภาคอีสานรวมเมือง
ตาง ๆ เปนบริเวณ (นิวัตน พ. ศรีสุวรนันท,2529) เมื่อพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวง
ประจักษศิลปาคม ขาหลวงตางพระองค สําเร็จราชการมณฑลลาวพวน (ปพ.ศ.2434-
2444) ไดทรงประทับ ณ เมืองหมากแขง (อุดรธานี) พระองคไดสนองตอบนโยบายของ
รัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทรในการรวบรวมเรื่องเลา ตํานาน ประวัติศาสตรของ
พื้นที่ปกครอง ดวยการสั่งใหกลุมเจาเมืองทองถิ่นบางกลุมไดรวบรวมเอกสารภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตรของสายตระกูล ชุมชน เพื่อกราบทูลขาหลวงตางพระองค อาทิ ราวป          
พ.ศ.2442-2444 พระยาศศิวงศประวัติ ไดแตงคําใหการประวัติเมืองมุกดาหารสํานวน
ไทยนอยเพื่อถวายแดขาหลวงตางพระองค ในปพ.ศ.2440 หมอมอมรวงศวิจิตรกับ           
หลวงวิภาคยภูวดลไดรวบรวมพงศาวดารอิสานถวายแดกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค
ประจํามณฑลอิสาน 

ใน ป พ .ศ .2 4 5 5  ตั้ งพ ร ะ ร าช บั ญ ญั ติ น าม ส กุ ล มี ผ ล บั งคั บ ใช ใน ป                      
พ.ศ.2456 ตระกูลเกาแกบานคําฮี กลาวคือ กุลนวงศ หรือกงนคร ไดสะกดเพี้ยนเปน         
กงนะ เนื่องจากผู ใหญบานคนที่  5 นายทอง กงนะสะกดคําผิดจากเดิมกงนคร                 
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ไดเปลี่ยนเปนกงนะคราวสํารวจสํามะโนครัว (พ.ศ.2484) ชวงกอนสงครามโลกครั้งที่  2 
รัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงครามไดเริ่มการปลูกจิตสํานึกความเปนไทยใหกับคนทั้ง
ประเทศ เริ่มดวยการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเปนไทย การนิพนธประวัติศาสตรชาติ
ภายใตการกํากับดูแลของหลวงวิจิตวาทการ การสรางขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทย 
รวมถึงเครื่องแตงกาย หลวงปูทีไดกลาวถึงบิดา คือนายเคน กงนะ ผูนําชุมชนคําฮีกับ
ภาระกิจการเขารวมประชุมกับขาราชการในจังหวัดชวงปพ.ศ.2481-2484 ความวา  
“ไปราชการตองตัดกางเกงสีกากีแทนกางเกงขากวยแบบลาวหัวโหลง แตกอนพูดลงทาย
โดย โดยขานอย โดยขอรับกับเจานาย ตอมาใหพูดครับ ครับผม นายอําเภอเปนคนนอก
พื้นที่” (หลวงปูที, สัมภาษณ:2556) ชวงเวลานี้ คนกลุมชาติพันธุขาบานโคกปาหวาย         
ปากลวย หนองบัวตนตระกูลปตชาติไดขามาตั้งรกรากในบานคําฮี วัดยังเปนศูนยรวม
จิตใจของคนในชุมชน 

3.4 ศาลาการเปรียญ ศาลาโรงธรรม หรือหอแจกวัดศรีมณฑา  
บานคําฮีมีวัดศรีมณฑาเปนวัดประจําหมูบานสรางโดยภิกษุพี่นอง 2 รูปหลวง

ปูพัน กับหลวงปูดี กงนะ ทั้งสองทานไดฝากตัวเปนศิษยญาทานบุ บานสะโน บานหวาน 
อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ตอมาภิกษุทั้งสองรูปไดเดินธุดงคไปทั่วสารทิศ ทั้งมี
ความชํานาญเรื่องการกอสราง โดยเฉพาะความช่ําชองในงานไมเปนพิเศษ ในชวงป       
พ.ศ.2476-2478 หลวงปูดีกับหลวงปูพันสรางกุฏิหลังเการะดมคนชุมชนคําฮีตัดไม
ตะเคียน (แคน) ริมหมูบานเพื่อสรางกุฏิวัดหลังเกา (หลวงปูที , สัมภาษณ :2555)          
หลังการกอสราง ภิกษุทั้งสองพรอมดวยความรวมมือของผูใหญบานหลง กงนะไดริเริ่ม
โครงการกอสรางศาลาการเปรียญ ศาลาโรงธรรม หรือหอแจกวัดศรีมณฑา  

โครงการกอสรางหอแจกดําเนินการในชวงปพ.ศ.2480-2497 แบงเปน 2
ชวงเวลา ระยะแรกชวงปพ.ศ.2480-2489 การรวบรวมวัสดุกอสรางไดแก ไม ทุนรอน 
ระยะที่สองชวงปพ.ศ.2490-2497 การดําเนินการกอสรางกินเวลา 7 ป 7 เดือน 7 วัน 
อยางไรก็ตาม องคการบริหารสวนตําบลโพนทราย จังหวัดมุกดาหารไดใหขอมูลที่
แตกตางกันออกไประบุปแลวเสร็จ พ.ศ.2480 สถาปตยกรรมแบบมอญการเก็บขอมูล
สัมภาษณพบวา 

“เริ่มการกอสรางศาลาการเปรียญวัดศรีมณฑาโดย
หลวงปูดี หลวงปูพัน ชางลูกมือไดแกเชียงกง ทิดสัง จารยเสือ 
ระดมทุนจากการขายขาวเปลือก 700 หมื่น ราคาหมื่นละ 1 บาท 
เพือ่ซื้อดินขอมุงหลังคาแผนละ .40 สตางคจากสุวรรณเขต หลวงปู
พันกับหลวงปูดี 2 พี่นองมีฝมือในการกอสราง โดยเฉพาะงานไม 
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รูปแบบสถาปตยกรรมเปนแบบไทใหญ ทานไดมาจากการเดิน
ธุดงคผานวัดในกัมพูชา ทานจําแบบมา สังเกตจะรูวามันเปน         
ดานเดียวนะ ทานคงเดินผานแลวจดจําเพียงดานเดียว เมื่อคณะ
กอสรางทํางานจวนแลวเสร็จ ไดวาจางชางแกว (ญวน หรือ
เวียดนาม) 3 คน นายชางกับเมียคือคนมุงหลังคา กับทําตัวนาค
พวกเขานั่งเกวียนมา มีของกินของอยากใสเกวียนมา อีกคนเลี้ยง
งัว ใช เวลามุ งหลังคา 2 เดือน” (หลวงปูที  และพระสุ เทพ , 
สัมภาษณ:2555) 

ในปพ.ศ.2558 สํานักงานเทศบางตําบลโพนทราย อําเภอเมืองจังหวัด
มุกดาหารใหคําอธิบายที่มาของสถาปตยกรรมหลังนี้วาเปนศิลปะแบบไทย-มอญ              
มาจากจังหวัดขอนแกน (สํานักงานเทศบาลตําบลโพนทราย,Website) มีขอสังเกตวา 
จังหวัดขอนแกนมีชุมชนพอคากุลา “ตองสู” ที่ใหญในพื้นที่อําเภอชุมแพ พอคากุลาใน
พื้นที่ดังกลาวยังไดสรางวัดขนาดใหญ การเก็บขอมูลสัมภาษณกับการตรวจสอบ
ฐานขอมูลสวนราชการไดชี้ใหเห็นความไมเที่ยงตรงของขอมูล ทั้งยังแสดงใหเห็นการ       
ชวงชิงการชี้นําของภาครัฐในการเรียบเรียงประวัติศาสตรชมุชนทดแทนเจาของพื้นที่ ทีม
วิจัยเห็นวาเปนการขาดหลักขบวนการทําใหเปนประชาธิปไตย เนื่องจากประวัติศาสตร
คือสิ่งที่คนสรางรวมกัน บานคําฮีเจาของหอแจกกําลังถูกกลืนใหเปนสวนหนึ่งของ
ประวัติศาสตรทางการ เชนดัง ภารกิจของหมอมหลวงอมรวงศวิจิตรที่ไดเรงรวบรวม 
เรียงเรียงพงศาวดารอีสานดวยการเนนการใหความสําคัญกับประวัติศาสตรชนชั้นผูนํา
อีสาน เพื่อสนับสนุนการรวมศูนยอํานาจที่สวนกลาง ไพร พล ราษฎร ประชาชน             
สูญหายไปจากประวัติศาสตรชาติ 

  
ภาพถาย 1-2  : ศาลาการเปรียญ (หอแจก) ศิลปะไทใหญ วัดศรีมณฑา บานคําฮี  

ตําบลโพนทราย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ท่ีมา: สุรัชดา คนึงเพียร 
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 ในปพ.ศ.2547 กรมโบราณคดีไดขึ้นทะเบียนหอแจกวัดศรีมณฑาเปน
โบราณสถานยังความปล้ืมปติมาใหชุมชน พระสุเทพยังเฝารอการฟนขึ้นมามีชีวิตของหอ
แจกหลังนี้ หลังการลาออกจากตําแหนงเจาอาวาสวัดศรีมณฑา ทานเลาวา “...นักศึกษา
คณะถาปด ลาดกระบัง ขอนแกน มหาสารคามคือแขกขาประจําที่แวะเวียนมาเยี่ยม 
มาสเก็ตสภาพ บางกลุมคางคืน คงมาตามเสนทางทัศนศึกษา... เขาถามอาตมาวาเปน
ศิลปะกุลาใชมั๊ย เขาคิดอยางไรก็ใหเปนอยางนั้น หอแจกเกาแลว บางครั้งก็ทอใจ กลัว
พังครนืลงมา...” (พระสุเทพ, สัมภาษณ:2555)  
 
4. ประวัติศาสตรรวมสมัยบานคําฮี พ.ศ.2488-2557 
 ประวัติศาสตรรวมสมัยบานคําฮีเริ่มตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา 
ประเด็นที่นาสนใจประกอบดวย คนบานคําฮี หลวงปูดี การพัฒนากับภัยคอมมิวนิสต 
การเกษตรแบบผสมผสาน และวัดกับพระ 1 รูป 
 4.1 คนบานคําฮี 

คนบานคําฮีมีเรื่องราวทีนาสนใจของกลุมชาติพันธุไทลาว ลาวพวน และขา 
บานคําฮีเปนดังชุมชนอีสานที่นักมานุษยวิทยาไดกลาวเตือนเอาไวตั้งแตตนทศวรรษที่ 
2500 “วัฒนธรรมลมสลาย” คนหนุมสาวไมใชชีวิตในหมูบาน เหลือเพียงผูเฒากับ         
เด็กนอย คนบานคําฮีผูหนึ่งบอกอัตลักษณของบานเกิดวา “บานขี้ทุกข เมืองขี้ยาก”         
(ไพร กงนะ, สัมภาษณ) นางดร กงนะ อายุ  83 ป ใหรายละเอียดผูคนในชุมชน   

“คนดั้งเดิมคือคนลาว ปจจุบันคนใหม ผูไทย 4-5 คน 
แตงเอาผัว-เมีย มี 3 รุนแลว มาจาก ตําบลนาโสก อําเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร ตําบลดงมอญ อ.เมือง มุกดาหาร คนยอมาจาก
สกลนคร 10 กวาคน  ตั้งแตญานาหมาก ลูกปูกองมีเมียเปนยอ           
มี  3  รุนแล ว  มาจากตั วจั งหวัดสกลนคร 1  คน  พลานิ คม                    
2 ครอบครัว มาแตงงานกับคนในบาน ภาษาพูดเพี้ยนไปทางผูไทย 
โสมาใหมเปนเด็กนอยไปแตงงานกับคนดงหลวงไปอยูบานพอตา
แมยายเขา เปนคนรุนใหม คนรุนเกาเทาที่นึกไดตอนนี้ ขาอยู            
ดงหลวง อําเภอมุกดาหาร ไมมีในชุมชน ภาษาเวาแบบสวยแถว      
ศรีสะเกษ สุรินทร บุรีรัมย” (ดร กงนะ, สัมภาษณ) 
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 4.2 หลวงปูดี 
เมื่อทีมเก็บขอมูลลงพื้นที่สํารวจวัดศรีมณฑาเปนครั้งแรกไดรับรูเรื่องราวของ

พระสองพี่นองลูกหลานบานคําฮี เราไดเห็นภาพถายของทาน การเก็บขอมูลและสํารวจ
พื้นที่ครั้งตอมาชื่อพระทั้งสองรูปคือความคุนเคย ความคุนชินที่เราไดรับฟงอยูเสมอ          
พระผูสรางมีเรื่องราวที่เดนนาติดตาม 3 มุมมอง ประวัติ การพัฒนาชุมชน เรื่องราว
ปาฏิหาริย 

ประวัติ หลวงปูดีเกิดในปพ.ศ.2431 ทานละสังขารในปพ.ศ.2521 อายุ 90 
พรรษา หลวงปูดีเปนลูกศิษยญาทานบุ บานสะโน บานหวาน อําเภอหวานใหญ ทาน
บวชที่วัดตากแดด นาคํา ทานมีพี่ชาย ชื่อหลวงปูพัน กงนะ มรณภาพในป พ.ศ.2492 
หลวงปูพันบวชหลังนองชาย ตอมา ภิกษุพี่นอง 2 รูปไดเดินธุดงครวมกันไปทั่วสารทิศ 
ศรีสะเกษ มหาสารคาม รอยเอ็ด เมื่อกลับบานเกิดไดสรางวัดแลวยายวัดมายังสถานที่ต้ัง
วัดศรีมณฑาในปจจุบัน (พระสุเทพ, สัมภาษณ:2555)  

การพัฒนาชุมชน หลวงปูดีใชศาสนาพุทธเปนแกนหลักในการปลูกจิตสํานึก
รวมกันของคนในชุมชน หอแจกเปนโรงเรียนที่ “เขาบริเวณวัดตองถอดรองเทาทันที 
เด็กไมเลนในวัด” (สํานาญ (คําปน) กงนะ, สัมภาษณ) สมัยนั้น ทุกคุมบานมีหนาที่ถวาย
อาหารคณะสงฆ-สามเณร จัดเวรทําความสะอาด  

เรื่องราวปาฏิหาริย ของหลวงปูดีปรากฏในฐานขอมูลออนไลน ที่ยกยองทาน
เปน “เทพเจาแหงลุมน้ําโขง” การผลิตเหรียญรุนแรกปพ.ศ.2518 เพื่อความอยูยง             
คงกระพัน การปองกันตัวยิงไมเขา ระหวางวันที่ 19 – 22 เมษายน 2557 ทีมเก็บขอมูล
ไดเริ่มการเรียบเรียงประวัติศาสตรบานคําฮีฉบับราง การสืบคนขอมูลประวัติหลวงปูด ี     
ไดสรางความประหลาดใจในประเด็นอิทธปิาฏิหาริยของทานที่ไดกลายเปนสวนหนึ่งของ
พุทธพาณิชย ดวยคนบานคําฮีรวมถึงเพศบรรพชิตไมถายทอดเรื่องนี้ใหเราไดรับรู           
มากอนเลย ยิ่งไปกวานั้น หลวงปูดียังมีความสัมพันธทีใ่กลชิดกับจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน       
(หลวงปูดีบานคําฮี มุกดาหาร,Website) 

4.3 การพัฒนากับภัยคอมมิวนิสต 
ชวงปพ.ศ.2490-2525 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางสวน คือ พื้นที่สี

ชมพู หมายถึงพื้นที่ที่ไดรับการแทรกแซงของขบวนการเคลื่อนไหวแบบคอมมิวนิสต 
โดยเฉพาะภูพาน อําเภอเลิงนกทา อําเภอดงหลวง อําเภอนาแก อําเภอคําชะอี เสนห
อันหนึ่งของประวัติศาสตรบอกเลาชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ราชอาณาจักรไทย 
คือ การพัฒนากับภัยคอมมิวนิสต งานศึกษาและวิจัยที่ผานมาไดเนนการพัฒนาพื้นที่
ทุรกันดาร พื้นที่ชนบท เพื่อตอสูกับคอมมิวนิสต รัฐบาลกรุงเทพมหานครไดมุงการ
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เปลีย่นแปลงวิถีชีวิตของกลุมคนภาคชนบทผานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ชัยณรงค ไทยออนไดศึกษาและวิจัยนโยบายของรัฐไทยในการปองกันและปราบปราม
คอมมิวนิสตในจังหวัดนครพนมชวงปพ.ศ.2508-2522 ในชวงเวลานั้น อําเภอมุกดาหาร
ขึ้นตรงตอจังหวัดนครพนม งานวิจัยชิ้นนี้แบงภัยคอมมิวนิสตกับการปราบปรามของ
รัฐบาลไทยออกเปน 4 ชวงเวลาตามพัฒนาการประวัติศาสตรการเมือง ดวยการเนนสมัย
ของผูนํารัฐบาลเปนสําคัญ (ชัยณรงค ไทยออน, 2557) มีขอสังเกตวา การปราบปราม
คอมมิวนิสตไดเริ่มการวางแผนมาตั้งแตทศวรรษที่ 2490 ในรูปแบบความสัมพันธของ
หลวงปูดีกับจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน ชวงปพ.ศ.2507-2508 อาสาสมัครปองกันดินแดน 
(อ.ส.) ไดเขาประจําการ ณ บานคําฮี ปกหลักใชชีวิตภายในวัดศรีมณฑา หลวงปูทีให
ขอมูลชุด อ. ส. ดังนี้ “หมวดยุทธ มาจาก อ. เมืองมุกดาหาร กํานันบานโพนทราย          
ตาเจริญ บานนาคํา ครูถวิล โพเมืองเปนหัวหนาชุด” (หลวงปูที,สัมภาษณ:2556) การ
พัฒนาขั้นพื้นฐานไดเริ่มเกิดขึ้นชวง ปพ.ศ.2508-2509 สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท 
(ร.พ.ช.) จึงตัดถนนเขาบานคําฮี  

ชัยณรงค ไทยออนไดใหขอมูล ชวงปพ.ศ.2508-2516 สมัยรัฐบาลจอมพล
ถนอม กิติขจรกับการใชนโยบายการตางประเทศในการปราบปรามคอมมิวนิสต ดวย
การพึ่งพารัฐบาลสหรัฐอเมริกา ชวงปพ.ศ.2516-2518 รัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ ์              
ไดคนพบขอมูลกลุมองคกรชาวเวียดนามไดดําเนินการเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบ
คอมมิวนิสตในพื้นท่ีอําเภอมุกดาหาร (ชัยณรงค ไทยออน, 2557) ชวงที่ 3 รัฐบาลหมอม
ราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช (พ.ศ.2518-2519) ใชนโยบายการเจรจาทางการทูตเขาแกไข
ปญหาทางการเมือง จังหวัดนครพนมผูกพันกับกลุมเคลื่อนไหวทางการเมืองลาวท่ีมีสาย
สัมพันธกับคอมมิวนิสตเวียดนาม (ชัยณรงค ไทยออน,2557) ชวงรัฐบาลพลเอก           
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทพบขอมูลการปฏิบัติงานของคอมมิวนิสตเขาพบปะมวลชน            
ปลุกระดมฐานมวลชน การระดมเสบียงอาหาร กระทั่งเกิดเหตุการณปะทะกับเจาหนาที่ 
1 ครั้ ง (ชัยณรงค  ไทยออน,2557) นโยบาย 66 /2523 คือปจจัยหลักในการ
เปลี่ยนแปลงภัยคอมมิวนิสต หรือกลุมพลเมืองที่หลบหนีอํานาจรัฐไดเดินทางกลับสู
มาตุภูมิในฐานะ “ผูหลงผิดที่กลับใจ” ใหกลับสูความเปนพลเมืองไทยอีกวาระหนึ่ง           
เรารูจักกันดีในสมัยปาแตก ชวงปพ.ศ.2507–ทศวรรษที่ 2520 พื้นที่บานคําฮีคือเขตฐาน
บัญชาการหนึ่งของไทยบานอาสาภายใตการดูแลของกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดนครพนม คนบานคําฮีตองเรียนรูประสบการณในการดํารงชีวิตแบบใหม
หลังกลุมคอมมิวนิสตลดบทบาทลงไป 
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 4.4 การเกษตรแบบผสมผสาน 
 กอนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ บานคําฮีมีระบบเศรษฐกิจหลัก
ในภาคเกษตรกรรมแบบผสมผสาน ไดแก การทํานา การปลูกพืชสวนครัว ผูอพยพเชน 
คนเวียดนาม กับคนจีนมีทักษะดานงานชางฝมือ เชน การกอสราง ชางตัดผม ชางตัด
เสื้อ (สูน กงนะ,สัมภาษณ) คนไทลาวบางสายตระกูลประกอบอาชีพรองในดานการ
คาขายโค-กระบือ (หลวงปูที, สัมภาษณ:2556) การปลูกพืชเชิงเดี่ยวไดรับการสงเสริม
ในชวงป พ.ศ.2504-2509 เมื่อรัฐบาลมุงการผลิตเพื่อการสงออกในพืชเศรษฐกิจหลัก
ไดแก ขาว ขาวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว มันสําปะหลัง งา ละหุง ออย ฝาย ยาสูบ 
นุน ชุมชนตั้งอยูติดลําน้ําและใกลกับแมน้ําโขง การติดกับพื้นที่ปาเขา สงผลใหชุมชน
บานคําฮีไมพบภาวะที่อดอยากซึ่งแตกตางจากคําอธิบายของชาวบานที่บอกวาชุมชน
ขณะนั้นเปน “เมืองขี้ทุกข คนขี้ยาก” กอนทศวรรษที่ 2530 ชุมชนไดพึ่งพาทรัพยากร
ทางธรรมชาติ กลาวคือ สัตวนํ้าจืดตามลําน้ําโขง ของปาในการดํารงชีวิต ในปพ.ศ.2553 
โครงสรางหลักเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารประกอบดวย เกษตรกรรม ขายสง-ขายปลีก  
การศึกษา การอุตสาหกรรม และการขนสง คนมุกดาหารเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 
ประเภทขาว มันสําปะหลัง ออย และยางพารา การพัฒนาพื้นที่สมัยสงครามเย็น            
(พ.ศ.2488-2534) ยังสงเสริมใหบานคําฮีประสบปญหาวัฒนธรรมชนบทเสื่อมคลาย            
ลงไป เชนเดียวกับพื้นที่สวนอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การสํารวจชุมชนบาน
คําฮีในระหวางปพ.ศ.2555-2556 ไดคนพบการเกษตรแบบผสมผสานในชุมชน กลาวคือ 
การปลูกยางพารา ออย การทํานา ไรมันสําปะหลัง รอบชุมชนประกอบไปดวยโกดังรับ
ซื้อออย โรงงานผลิตน้ําตาลสหเรืองกอตั้งในปพ.ศ.2506  (โรงงานน้ําตาลสหเรือง
,Website) 

4.5 วัดกับพระ 1 รูป 
วันที่ 19 พฤษภาคม ปพ.ศ.2557 พระอธิการสุเทพ อภิญาโณไดสงจดหมาย

ชี้แนะขอสังเกตบางประการในการเรียบเรียงประวัติศาสตรบานคําฮี (ฉบับราง)             
ทานแสดงทรรศนะดังนี้ “จะไมขอวิจารณอะไรมาก เพียงแตขอตรวจแกไขคําที่ผิด"        
พระสุเทพเปนลูกหลานบานคําฮีที่ตัดสินใจบวชเรียนแตเยาววัย จบการศึกษาพุทธ
ศาสนาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงฆ ทานรับผิดชอบดูแลวัดในฐานะเจาอาวาสวัด              
ศรีมณฑา หมูที่ 7 บานคําฮี ตําบลโพนทราย จังหวัดมุกดาหาร ท้ังยังเชี่ยวชาญการสอน
วิชาสังคมศึกษา เปนพระอาจารยพิเศษโครงการยุวทูตของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษาแหงชาติในพื้นที่ตําบลโพนทราย มีขอสังเกตวา พระสุเทพเปนตัวอยางของ
พระนักพัฒนารุนใหมถือกําเนิดในชวงปลายสงครามเวียดนาม (พ.ศ.2516) การ
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ดํารงชีวิตเปนไปอยางเรียบงาย ยุติการพึ่งพาจากคนในหมูบาน พระสุเทพเลาวา “อยู        
รูปเดียว ไมอยากรบกวนชาวบานใหเขาเอาอาหารมาใหมื้อเดียวพอ ทุกคนตองทํามา         
หากิน” (พระสุเทพ, สัมภาษณ,2556) ทั้งนี้ ทานคือผูถูกกระทําจากการสรางรัฐชาติ
แบบใหม ดวยการลดทอนศักยภาพของวัดลงไป ทีมเก็บขอมูลไดปรึกษาทานเรื่องความ
แตกตางของขอมูลประวัติศาสตรหอแจก กลาวคือ ฉบับทางการใหขอมูลหอแจกเปน
ศิลปะไทย-มอญซึ่งมีตนแบบบมาจากจังหวัดขอนแกน (สํานักงานเทศบาลตําบลโพน
ทราย,2559:Website) กับประวัติศาสตรบอกเลาของหมูบานคําฮี กลาวถึงตนแบบมา
จากกัมพูชา (หลวงปูที และพระสุเทพ, สัมภาษณ:2555) พระสุเทพแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ดังนี้ “ใหตัดฉบับหมูบาน ฉบับวัดลงไป ใหเอาแบบทางการ” ทีมวิจัยไดโตแยง
ทานอยางตรงไปตรงไปวา “ขอเท็จจริงควรไดรับการถายทอดสูสาธารณชน ในบางครั้ง 
ชุมชนโลกเกิดปญหาเพราะคนบางกลุมคิดแบบทาน” (พระสุเทพ, สัมภาษณ,2556) 
พรอมกับการใหกําลังใจทานไมควรวิตกกังวลในบทเรียนทางประวัติศาสตร  วัดกับพระ 
1 รูปไดสรางบทเรียนใหมใหกับทีมวิจัยในเรื่องการรื้อฟนจิตสํานึกดานภูมิหลังที่มาของ
ตนเองดวยความตองการของชุมชน กลาวคือ พระสุเทพกับกลุมนักเรียนโรงเรียนบาน
คําฮีลวนตองการสรางประวัติศาสตรใหกับตนเอง ท้ังนี้ ทีมวิจัย คือ ตัวแทนของพวกเขา
ในการถายทอดเรื่องราวชีวิตของคนสองฝงแมนํ้าโขง  
 
คําสงทาย 
 ขอสังเกตพัฒนาการทางประวัติศาสตรบานคําฮีมีดวยกัน 3 ประการ 
ประการแรก บรรพบุรุษบานคําฮีรุนแรกเปนกลุมชาติพันธุไทลาวที่อพยพมาจากเมือง
กองแกวมหาไชย (มหาชัย) ทางฝงซายแมน้ําโขง คราวสงครามจาอนุวงศ คนกลุมแรกได
อพยพมาตั้งรกรากอยางถาวรบนฝงขวาแมน้ําโขงประวัติแรกเริ่มของชุมชนชื่อบาน          
หนองโป (ใหญ) ตอมา สมัยรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร คนบานหนองโปบางสวนมี
ทุงนาในพื้นที่บานคําฮี ไดตัดสินใจตั้งรกรากอยางถาวร ณ ทุงนาแหงนี้ เพื่อความสะดวก
ในการดํารงชีวิต อันเปนจุดกําเนิดของบานคําฮี ประการที่ 2 ศาลาการเปรียญ ศาลา          
โรงธรรม หรือหอแจกวัดศรีมณฑาในรูปแบบสถาปตยกรรมไทใหญที่ไดรับการออกแบบ
โดยหลวงปูดี ประการที่ 3 ชุมชนชายแดนที่ผานประสบการณสงครามเย็นกับการ
ปรับเปล่ียนสูเสนทางการคาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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