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บทคัดยอ 
ความรับรูเกี่ยวกับอดีตของชุมชนลุมนํ้าโขงไดถูกสรางใหรูถึงอดีตท่ีมีความ

แตกตางกันขึ้นอยูกับศูนยกลางอํานาจทางการเมืองท่ีตนสังกัด ยกตัวอยาง ชวงกลาง
คริสตศตวรรษท่ี 18 พระวอและพระตาคือกลุมชาติพันธุไตลาว ผูปฏิเสธอํานาจกรุง
เวียงจันทนและหลบหนีออกมาจากอาณาจักรลานชาง พวกเขาไดขามฝงตะวันตก           
ลํานํ้าโขงเพ่ือ ต้ังถิ่นฐานยังบริ เวณหนองบัวลุมภู  จําปาศัก ด์ิ  ดอนมดแดงและ                
หวยแจระแม ตามลําดับ ประวิศาสตรนิพนธลาวฉบับสิลา วีระวงส มองวา พระวอและ
พระตาคือคนอื่น ท่ีแตกตางจากหลวงพระบาง เวียงจันทน และจําปาศักด์ิ ในมุมมอง
ตรงขาม ประวัติศาสตรเมืองอุบลบนฝงตะวันตกแมนํ้าโขงไดยอมรับพระวอและพระตา
ในฐานะผูสถาปนาเมืองและเปนบรรพบุรุษของเจาเมืองอุบลคนแรก (เจาคําผง) ประเด็น
น้ีคือตัวอยางการความทางประวัติศาสตรท่ีขัดแยงกัน ปจจบัุน ทายาทอาญาส่ีเมืองอุบล
กับคนเมืองอุบลเห็นวาพระวอและพระตาเปนเรื่องตํานานเมืองอุบลท่ีเช่ือมโยงกับ
อาณาจักรลานชาง  

 

คําสําคัญ :  ประวัติศาสตรนิพนธ  พระวอและพระตา  คนเมืองอุบล   
 ทายาทอาญาส่ีเมืองอุบล 
 

Abstract 
Perception of the past among people in the Mekong 

communities is constructed differently by political views. For instance, in 
the mid-18th century, Pra Wor and Pra Taa were Laotians who refused to 
obey the power of the King of Vientiane and escaped from Lanxang 
Kingdom. They crossed the west bank of the Mekong River and settled 
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down in Noong Bua Laam Poo, Champassak, Don Mod Daeng, and Huy 
Jae Ra Mae respectively. The Sila Viravong version of Lao historiography 
perceived Por Wor and Por Taa as different from the people of Luang Pra 
Bang, Vientiane and Champassak. On the other hand, the history of 
Mueang Ubon on the west bank of the Mekong River considered Por Wor 
and Por Taa to be the founders of this town, and ancestors of the first 
governor (Jao Khampoong). This account is an example of conflicting 
historical interpretations. At the present day, the descendants of Ayasee 
of Mueang Ubon and the locals   recognize Pra Wor and Pra Taa the 
founders of Mueang Ubon, whose ancestry traces back to Lanxang 
Kingdom. 

 

Keywords:  Historiography; Pra Wo and Pra Taa; the Ubonian; the 
Descendant of Ayasee of Mueang Ubon 

 

คํานํา  

บทความน้ีใชมุมมองทางประวัติศาสตรในการศึกษาและวิเคราะหเอกสาร       
ชั้นรองจํานวน 6 ชุด ไดแก พงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับเจิม พันทุมาศ (2008) พงศาวดาร
เมืองจําปาศักด์ิของพระยามหาอํามาตยาธิบดี (2006) พงศาวดารหัวเมืองอีสาน (1904; 
1928; 2006)  ฉบับหมอมอมรวงษวิจิตร (ม.ร.ว.ปฐม คเนจร) ประวัติศาสตรลาวฉบับ
มหาสิลา วี ระวงส  (1996 ) ป ระ วั ติศ าสตรอี ส านของ เติม  วิภ าคย พจนกิ จ 
(1970;1987;1990;2003;2014) และตํานานเมืองอุบลของบําเพ็ญ ณ อุบล (2004) เปน
ท่ีนาสังเกตวา เน้ือหาบางสวนของพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับเจิม พันทุมาศ (2008) 
พงศาวดารเมืองจําปาศักด์ิของพระยามหาอํามาตยาธิบดี (2006) และพงศาวดารหัว
เมืองอีสาน (2006) ฉบับหมอมอมรวงษ วิจิตร ท่ี เกี่ยวของกับเมืองอุบลถือเปน
ประวัติศาสตรนิพนธกระแสหลักเมืองอุบล เน่ืองจาก ราชวงศจักรีสงเสริมใหผลิตงาน
เขียนดังกลาว หลักฐานจํานวน 3 ชุด เปนขอมูลท่ีนักประวัติศาสตรใชเปนขอมูลหลักใน
การประกอบงานเขียนประวัติศาสตรเมืองอุบล ซ่ึงประวัติศาสตรนิพนธเหลาน้ีให
ความสําคัญและเชิดชูบทบาทของราชวงศจักรี ดังน้ัน บทความน้ี จึงตองการศึกษางาน
เขียนของทายาทอาญาส่ีเมืองอุบลท่ีมีตอพระวอพระตา หลักฐานท้ัง 6 เลมมีประเด็นท่ี
เกี่ยวของกับพระวอพระตาและประวัติศาสตรเมืองอุบลดังน้ี 
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1. พงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับเจิม พันทุมาศ (2008)  ประเด็นการขยาย
อํานาจของกรุงธนบุรีสูดินแดนฝงตะวันตก หรือฝงขวาแมนํ้าโขง 

2. พงศาวดารเมืองจําปาศักด์ิของพระยามหาอํามาตยาธิบดี (2006) ใหขอมูล
การเดินทางลงมาคลองชาง ณ นครจําปาศักด์ิของเจาปางคําแหงเมืองหนองบัวลุมภู
เอาไวในป ค.ศ. 1641  

3. พงศาวดารหัวเมืองอีสาน (2006)  ฉบับหมอมอมรวงษวิจิตร ความสําคัญ
ของเอกสารช้ินน้ี คือ การรวบรวมตํานาน เอกสารทองถิ่นท่ีเกี่ยวของกับหัวเมืองอีสานใน
รูปแบบลายลักษณอักษรไทยอยางเปนทางการจํานวนไมนอยกวา 25 ยก ดวยการ
สนับสนุนของขาหลวงตางพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ในป ค.ศ. 
1900 พระองคไดทรงรับส่ังใหหมอมอมรวงษวิจิตรเปนผูเรียบเรียงพงศาวดารอีสาน ดวย
ความชวยเหลือของเลขานุการ คือ หลวงอุปลานุการวัฒน (หลวงวิภาคยพจนกิจ, เล็ก 
สิงหัษฐิต) บิดาของเติม วิภาคยพจนกิจ (เติม วิภาคยพจนกิจ, 2014) 

4. ประวัติศาสตรลาวฉบับมหาสิลา วีระวงส (1996) แปลโดยสมหมาย เปรม
จิตตของสํานักศิลปวัฒนธรรม คือแบบเรียนประวัติศาสตรลาวของกระทรวงศึกษาธิการ 
พระราชอาณาจักรลาว ฉบับแรกตีพิมพในป ค.ศ. 1956 จุดกําเนิดของหนังสือเลมน้ีได
เริ่มขึ้นคราวมหาสิลา วีระวงส ไดล้ีภัยทางการเมืองในกลุมขบวนการลาวอิสระท่ี
ดําเนินการเคล่ือนไหวตอตานการครอบครองของญ่ีปุนในดินแดนไทยสมัยสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 มหาสิลา วีระวงส ไดทํางานในกองจดหมายเหตุแหงชาติ ทาวาสุกรี รวมกับพระ
ยาอนุมานราชทน ประสบการณ น้ีคือโอกาสในการเสาะแสวงหาคลังความรูดาน
ประวัติศาสตรจากหลักฐานประเภทสมุดขอย ใบลานและอื่น ๆ ทายท่ีสุด งานเขียนของ
มหาสิลา วีระวงส ไดกลายเปนตนแบบของการเรียบเรียงประวัติศาสตรชาติใหกับพระ
ราชอาณาจักรลาวสืบเทาปจจุบันน้ี เขามีความวิริยะอุตสาหะในการนําเรื่องราวของ
บรรพชนเมืองอุบลเขาสูประวัติศาสตรลาว ซ่ึงมีเน้ือหาท่ีครบถวนเปนครั้งแรกในเรื่องภูมิ
หลังท่ีมาของบรรพชนเมืองอุบล 

5. ในชวงปลายทศวรรษท่ี 1940 เติม (สิงหัษฐิต) วิภาคยพจนกิจ ไดเริ่มแตง
ประวัติศาสตรอีสาน (2014)  จากการคนพบบันทึกการปกครองหัวเมืองมณฑลอีสานใน
สภาพสมุดใหญ เกาคร่ําคราของบิดาในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1947 เน้ือหาคํานํา
ประวัติศาสตรอีสานคือประจักษพยานในการอธิบายจุดกําเนิดประวัติศาสตรอีสานจาก
ดํารัสของพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค เติม วิภาคยพจนกิจ ไดอาง
ถึงแหลงขอมูลท่ีใชประกอบงานเขียนไดแก พงศาวดารหัวเมืองอีสานในประชุม
พงศาวดาร ภาค 4 บันทึกการปกครองหัวเมืองมณฑลอีสาน กลุมลูกหลานและทายาท
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อาญาส่ีด้ังเดิมเมืองอุบลบางสายตระกูลใหความสําคัญกับงานเขียนชุดน้ีเปรียบดัง
ประวัติศาสตรบอกเลา (พลา (สิงหัษฐิต) ณ อุบล, การสัมภาษณ: ผองศรี สุวรรณกูฎ, 
ก าร สัมภ าษ ณ ) มู ล นิ ธิ โครงก ารผ ลิต ตํ ารา สั งคมศาสตร และม นุษ ยศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คือ ผูครอบครองลิขสิท ธ์ิของงาน น้ี  ถือ เปนหนังสือ
ประวัติศาสตรมียอดจําหนายท่ีครองตลาด เน่ืองจากชวงป ค.ศ. 1970-2014 ไดรับการ
ตีพิมพถึง 5 ครั้งดวยกัน การตีพิมพครั้งลาสุดจํานวน 699 หนา เน้ือหาครึ่งหน่ึงเปนเรื่อง
ท่ีเกี่ยวของกับเมืองอุบล 

6. เลาเรื่องเมืองอุบลของบําเพ็ญ ณ อุบล (2004) มีวัตถุประสงคเพ่ือการ
ชําระประวัติศาสตรเมืองอุบลท่ีปรากฏตอสาธารณชนหลายฉบับมีความคลาดเคล่ือน
จากประวัติศาสตรบอกเลาท่ีบําเพ็ญ ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ เขาไดยอน
ความถึงการเรียบเรียงประวัติศาสตรเมืองอุบลของกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ดวย
การทํางานของ หมอมอมรวงษวิจิตร ผูยืมเอกสาร 4 ชุดพรอมหนังสือปลงศพแบบเมรุ
นกหัสดีลิงคไปจากครอบครัวของเขา (บําเพ็ญ ณ อุบล, 2004) งานของบําเพ็ญ ณ อุบล 
ในหนา 1- 62 มีเน้ือหาท่ีเกี่ยวของกับงานศึกษาน้ี โดยเฉพาะอยางยิ่งประวัติบรรพชน
เมืองอุบลท่ีมีอยางครบถวน อยางไรก็ตาม เลาเรื่องเมืองอุบลเปนประวัติศาสตรเมือง
อุบลฉบับพิสดารท่ีเราตองต้ังคําถามกับความนาเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร
ชุดน้ี เน่ืองจาก บําเพ็ญ ณ อุบล ไดถูกหลอหลอมในดานการรับรูประวัติศาสตรแบบ
ชาตินิยม เขาเช่ือวา เมืองอุบลผูกพันกับตํานานนาค ผาแดงนางไอ อาณาจักรอายลาว 
อาณาจักรฟูนัน พรอมการเช่ือมการเติบโตของเมืองอุบลเขาสูการเปนสวนหน่ึงของ
อาณาจักรสุโขทัย (บําเพ็ญ ณ อุบล, 2004: 1-18) ยิ่งไปกวาน้ัน ความยุงยากทาง
การเมือง ความขัดแยงทางการเมืองของกลุมบรรพชนเมืองอุบลกับเจาสิริบุญสารไดถูก
รจนาเรื่องอยางละเอียด (บําเพ็ญ ณ อุบล, 2004: 21-37) รายละเอียดปลีกยอยในการ
จัดทัพ การจัดอาวุธ ความรูสึกของผูตอสูไดถูกเรียบเรียงเอาไวประหน่ึงบทละครพูด 
(บําเพ็ญ ณ อุบล, 2004: 39-62) ดวยเหตุน้ี งานวิจัยรุนหลังไดวิเคราะหบทบาทของ
บําเพ็ญ ณ อุบลในการรื้อฟนอัตลักษณความศักด์ิสิทธของสายตระกูลของเขามากกวา
การนําเสนองานทางวิชาการ   

หลักฐานท้ังหมดไดนํามาสูการสังเคราะหประเด็นศึกษา 6 เรื่อง ดังน้ี คํานํา 
ทายาทอาญาส่ี ลุมนํ้าโขงชวงป ค.ศ. 1644-1792 ใครคือพระวอและพระตา ความรับรู
เกี่ยวกับพระวอและพระตาในงานเขียนของทายาทอาญาส่ีเมืองอุบลและคําสรุป เน้ือหา
เหลาน้ีมุงการนําเสนอเชิงพรรณาวิเคราะหเพ่ือเปดประเด็นขอสังเกตบางประการ
เกี่ยวกับความรับรูของคนเมืองอุบลท่ีมีตอพระวอและพระตาในชุมชนลุมนํ้าโขง 
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ทายาทอาญาส่ี  
 ในชวงปค.ศ.1782 – 1882 รัฐบาลกรุงเทพมหานครกําหนดรูปแบบ
ความสัมพันธกับเมืองอุบลในฐานะเมืองประเทศราช รูปแบบความสัมพันธของเมืองอุบล
ตอสยามจึงอยูในรูปแบบรัฐบรรณาการ ท้ังน้ี กรุงเทพมหานครใหอิสระตอเมืองอุบลใน
การจัดรูปแบบการเมืองการปกครองกับระบบสังคมอยางเปนอิสระ เมืองอุบลใชรูปแบบ
การเมืองการปกครองแบบลานชาง ในชื่อ ระบบอาญาส่ี หมายถึง การปกครองท่ีขึ้นตรง
ตอกลุมผูนําทางการเมืองระดับสูง 4 ตําแหนง กลาวคือ เจาเมือง อุปราช ราชวงศกับ
ราชบุตร (เติม วิภาคยพจนกิจ, 2014; บําเพ็ญ ณ อุบล,2004)  ดังน้ัน ผูเขียนได
แบงแยกกลุมอาญาส่ีเมืองอุบลออกเปนสองกลุม กลาวคือ กลุมอาญาส่ีเมืองอุบลสาย
ด้ังเดิมท่ีสืบเชื้อสายโดยตรงจากกลุมพระวอพระตา ประกอบดวยเจาเมืองคนท่ี 1 – 3 
คือ เจาประทุมวรราชสุริยวงศ (เจาคําผง ณ อุบล) พระพรหมวรราชสุริยวงศ (ทิดพรหม) 
และ พระพรหมราชวงศา (กุทอง สุวรรณกูฎ) กับกลุมอาญาส่ีเมืองอุบลท่ีสืบเชื้อสายมา
จากราชวงศเวียงจันทน  หมายถึง เจาเมืองอุบลคนสุดทาย คือ เจาพรหมเทวานุเคราะห
วงษ  (เจาหนอคํา พรหมเทพ)  ในลําดับตอไป บทความน้ี จะเรียกทายาทกลุมอาญาส่ี
สายด้ังเดิมวา ทายาทอาญาส่ีเมืองอบุล 

ผูเขียนไดเลือกศึกษาและวิเคราะหความรับรูเกี่ยวกับพระวอและพระตาใน
งานเขียนทายาทอาญาส่ีเมืองอุบลประกอบดวยบุคคล 2 ทาน กลาวคือ เติม วิภาคย-
พจนกิจ และบําเพ็ญ ณ อุบล เน่ืองจาก ท้ังสองทานไดยกระดับประวัติศาสตรบอกเลา
ของสายตระกูลไปสูการถายทอดเรื่องราวของบรรพชนในรูปแบบลายลักษณอักษร เติม             
วิภาคยพจนกิจ เรียบเรียงประวัติศาสตรอีสาน (1970)  ในขณะท่ี บําเพ็ญ ณ อุบล เรียบ
เรียงเลาเรื่องตํานานเมืองอุบล (2004) ท้ังน้ี บุคคลท้ังสองยังมีภูมิหลังกับอัตลักษณท่ี
ใกลเคียงกันอยางนอย 4 ประการ ดังน้ี ประการท่ี 1 สืบเชื้อสายมาจากกลุมพระวอพระ
ตา ซ่ึงมีจุดกําเนิดรวมกันในสายของพระตาท่ีสมรสกับนางผุสดีมีบุตรธิดารวมท้ังส้ิน 12 
คน (บําเพ็ญ ณ อุบล, 2004) ประการท่ี 2 ผูนํารุนใหมท่ีไดรับการศึกษาแบบตะวันตก 
ประการท่ี 3 ประกอบอาชีพรับราชการ ประการท่ี 4 ความภาคภูมิใจในความเปนคน
เมืองอุบลดวยการสืบคนและเรียบเรียงประวัติศาสตรบานเกิดเมืองนอนจากความทรงจํา 
เอกสารรวมสมัยและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  ชีวประวัติของพวกเขาคือขอมูลพ้ืนฐานท่ีสราง
ความกระจางใหกับขอเสนอน้ี  

เติม วิภาคยพจนกิจ นามเดิม เติมใจ สิงหัษฐิต เกิดในป ค.ศ.1906 ณ คุมวัด
ปานอย เมืองอุบล เปนบุตรพระวิภาคยพจนกิจ กับนางคูณ พรหมวงศานนท สําเร็จ
การศึกษาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ศึกษาตอท่ีเมืองไซงอน ในปค.ศ.1925 ไดรับ
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ประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอัลแบรตซาโรต กรุงฮานอย 
(พลา (สิงหัษฐิต) ณ อุบล, สัมภาษณ) ในป ค.ศ.1929 สําเร็จการศึกษาสูงสุดจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอินโดจีน ท้ังยังไดรับประกาศนียบัตรการพาณิชยพิเศษ 
ในป ค.ศ.1932 เดินทางกลับประเทศไทยเขารับราชการท่ีกองกํากับการบินพลเรือน 
กระทรวงพาณิชยและคมนาคม และโอนยายสังกัดกองวิศวกรรมโยธา สังกัดโยธา
เทศบาล กระทรวงมหาดไทยในปค.ศ.1933 (เอี่ยมกมล จันทะประเทศ,1995: 127-8) 
พระวิภาคยพจนกิจสืบเชื้อสายมาจากเจาราชบุตรสุย ซ่ึงบิดาเปนบุตรชายคนสุดทองของ
พระตากับนางผุสดี นามวา เจาสีหราชพลสุข  

บําเพ็ญ ณ อุบล หรือทาวดอกหมาก เกิดวันท่ี 8 ตุลาคม ป ค.ศ.1924 ณ 
บานคุมหลวง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี บุตรของปรางและพริก ณ อุบล ถึง            
แกกรรม ในวันท่ี 20 เมษายน ค.ศ. 2011 จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง เนติบัณฑิต
รุนท่ี 15 ประกอบอาชีพอัยการ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดมอบ
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิแกทานในป ค.ศ.1994 ยิ่งไปกวาน้ัน บําเพ็ญ ณ อุบลไดรับการ
ยกยองวาเปนเจาโคตรเมืองอุบล ดวยการการรื้อฟนขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิมของ
เมืองอุบล จนไดรับรางวัลนักอนุรักษมรดกไทยดีเดน สาขาผาโบราณ (จังหวัดยโสธร) 
(บําเพ็ญ ณ อุบล, 2007; ปญญา แพงเหลา,1994) บรรพบุรุษของบําเพ็ญ ณ อุบลสืบ
เชื้อสายมาจากเจาหนา (เจาพระยาวิชัยราชขัติยวงศ) ผูปราบกบฏองคเชียงแกว ไดเปน
เจานครจําปาศักด์ิ ท้ังยังผูกอต้ังเมืองสิงหทา  
 

ลุมน้ําโขงกับลานชางชวงป ค.ศ. 1644-1782 
กอนการปรากฏตัวของรัฐชาติแบบใหมในชวงปลายคริสตศตวรรษท่ี 19 

ชุมชนลุมนํ้าโขงมีความสัมพันธกับชุมชนทางตอนใตของจีนและภาคตะวันออกเฉียงใต
ของอินเดีย สถานการณท่ัวไปของพ้ืนท่ีศึกษาและลานชางในชวงป ค.ศ. 1644 -1782 
จึงเปนเงื่อนไขพ้ืนฐานในการเขาใจบริบทของงานศึกษาน้ี เริ่มตนปการศึกษาในป ค.ศ. 
1644 เปนปท่ีพระวอพระตาไดปรากฏในประวัติศาสตรลาว ส้ินสุดป ค.ศ. 1782 เม่ือ
ทายาทพระตา คือ เจาคําผงไดรับการแตงต้ังจากพระเจาตากสิน แหงกรุงธนบุรีใหดํารง
ตําแหนง พระปทุมสรราช นายกองคุมไพรพลเมืองเวียงดอนกอง เมืองอุบลหรือพ้ืนท่ี
ศึกษาต้ังอยูในบริเวณลุมนํ้าโขง 
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1. สถานการณท่ัวไปของลุมน้ําโขงชวงป ค.ศ. 1644-1782 
กลุมอํานาจทางการเมืองลุมนํ้าโขงท่ีเกี่ยวพันกับงานศึกษาน้ีไดแก จีน พมา 

สยาม กับลานชาง การส้ินสุดราชวงศหมิง เม่ือป ค.ศ. 1644 สงผลให กลุมตอตาน
อํานาจราชวงศ ชิงหรือแมนจูบางกลุมไดหลบหนีมายังพ้ืนท่ียูนาน เมืองคุนหมิง 
นักวิชาการไดเรียก ดินแดนน้ี Somia คือเขตปลอดอํานาจรัฐ ครอบคลุมภาคตะวันตก
เฉียงใตของจีน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียและตอนเหนือของพมา เวียดนาม 
สยาม และลานชาง (Scot, 2009) เราคนพบการอพยพลงใตของกลุมคนแควนรัฐไตลาว
บริเวณสิบสองปนนาลงมาตามลํานํ้าโขง หรือแมกระท่ัง กลุมคนจีนยูนนานเขาสูเขต
ปกครองของพมา เน่ืองจาก พ้ืนท่ีทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาณาจักรตองอู 
โดยเฉพาะเมือง Mubang (Hsenwi) เปนแหลงผลิตฝายท่ีสําคัญ ท้ังน้ี ราชสํานักชิงได
คนพบแรเงินและแรทองแดงในบริเวณรอยตอยูนนานกับเมียนมา สถานการณทาง
การเมืองในเมืองเชียงรุงยังคงตึงเครียด พระเจาอลองพญาแหงพมาไดโจมตีเมืองเชียงรุง 
2 ครั้ง ระหวางป ค.ศ. 1764-1765 สงผลใหราชวงศชิงไดประกาศสงครามกับพมา 
(Zhuang, 1982) สองปถัดมา ในป ค.ศ. 1767 สยามหรืออยุธยาไดพายแพแกพมา 
สงครามครั้งน้ีสําคัญตองานศึกษาน้ี เน่ืองจากเปนเวลาของการสืบคนบรรพชนใน
ประวัติศาสตรเมืองอุบล หรือการต้ังม่ันของกลุมพระวอพระตาและทายาทเชนเจาคําผง
ในบริเวณท่ีราบลุมแมนํ้ามูลตอนลางอยางเปนทางการ ท้ังยังเปนการต้ังขอสังเกต
ความสัมพันธของเจาศิริ บุญสารกับพระวอพระตาอันเปนความขัดแยงหลักใน
ประวัติศาสตรลานชางชวงปลายคริสตศตวรรษท่ี 19  

2. สถานการณท่ัวไปในลานชาง ชวงป ค.ศ. 1644-1782 
ชวงเวลาน้ีตรงกับรัชสมัยของเจาสุริยวงศาธรรรมิกราชแหงลานชาง (ค.ศ. 

1637-1694) เหตุการณท่ีเกี่ยวพันกับเมืองเชียงรุง คือ เจาอินทกุมารพรอมนองสาว ช่ือ
เจาจันทกุมารีไดอยพยหนีฮอเขามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารของกษัตริยลานชาง (สิลา วี
ระวงส, 1996) การส้ินสุดอํานาจของพระสุริยวงศาธรรมิกราชสงผลใหลานชางแตกแยก
ออกเปน 3 อาณาจักร อาณาจักรเวียงจันทนมีพระเจาไชยเชษฐาธิราชท่ี 2 (ไชยองคเว) 
ครองราชยบัลลังกชวงป ค.ศ. 1705-1730 พระเจาศิริบุญสาร (1730-1781) คือ
ผูปกครองกรุงเวียงจันทนในสมัยตอมา  

ลานชางมีศูนยอํานาจการปกครองหลัก 3 แหง ไดแก หลวงพระบาง 
เวียงจันทน และจําปาศักด์ิ ในระยะเวลาเดียวกัน ปรากฏศูนยอํานาจขนาดเล็กท่ีกระจัด
กระจายบริเวณตอนในฝงตะวันตกแมนํ้าโขง ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ราชอาณาจักรไทยในปจจุบัน เปนท่ีนาสังเกตวา กอนป ค.ศ. 1776 พ้ืนท่ีบางสวนคือ
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ดินแดนท่ีปลอดอํานาจรัฐแหงหน่ึงของชุมชนลุมนํ้าโขง เน่ืองจาก เม่ือคนลานชางเกิด
ความบาดหมางระหวางกัน หรือเกิดความวุนวายทางการเมือง พวกเขาไดแกไขปญหา
ความขัดแยงดวยการ ดวยการอพยพหรือขามมาอาศัยในดินแดนฝงตะวันตกลํานํ้าโขง 
อาทิเชน กบฏเจาชายมุย (สิลา วีระวงส, 1996) การอพยพของผูคนสมัยพระหมอนแกว 
(สิลา วีระวงส, 1996) การอพยพลงใตของพระครูโพนสะเม็ก (สิลา วีระวงส, 1996) 
อยางไรก็ตาม ประเด็นควาขัดแยงของเจาศิริบุญสารกับพระวอพระตาไดปรากฎในงาน
เขียนของมหาสิลา วีระวงสหัวขอเรื่อง “พระวรปตาเปนกบฏ” เน้ือความท่ีนาสนใจสรุป
ไดวา พระวอพระตาไดใหการชวยเหลือพระเจาศิริบุญสาร (1730-1781) ขึ้นปกครอง
กรุงวียงจันทน ตอมา ใน ป ค.ศ. 1759 ขุนนางกลุมน้ีไดขอตําแหนงมหาอุปราชจากเจา
กรุงเวียงจันทน แตถูกปฎิเสธเพราะเปนคนนอกสายราชวงศลานชาง (สิลา วีระวงส, 
1996) สิลา วีระวงสไดใหขอมูลพระวรปตาเปนกบฏเอาไวในป ค.ศ. 1759 พรอมการ
โยกยายไปต้ังถิ่นฐานบนฝงตะวันตกลํานํ้าโขงในพ้ืนท่ีเมืองหนองบัวลุมภู (สิลา วีระวงส, 
1996) 

 

ใครคือพระวอและพระตา 
 พระวอและพระตาคือบรรพบุรุษของคนเมืองอุบลท่ียังมิอาจสรุปไดอยางแน
ชัดในหลายประเด็น ประเด็นท่ีนาสนใจมีดังน้ี บรรพชนเมืองอุบล ภูมิลํานําเดิม กลุมชาติ
พันธุ: ไตลาวหรือไตล้ือและมูลเหตุท่ีเขามาต้ังถิ่นฐานในเมืองอุบล 

1. บรรพชนเมืองอุบล: เจาปางคํา 
คนเมืองอุบลรับรูเรื่องราวบรรพชนพระวอและพระตาในช่ือเจาปางคํา เปน

กลุมคนไตลาว ไดอพยพล้ีภัยทางการเมืองจากเมืองเชียงรุง สิบสองปนนา (เมืองล้ือ) 
คราวศึกฮอ ตอมาไดเขามาพ่ึงพาพระราชบิดาของพระเจาศิริบุญสาร หรือพระเจาไชย
เชษฐาธิราชท่ี 2 (พระเจาไชยองคเว) ท้ังน้ี เจาปางคําไดต้ังม่ัน ณ เมืองหนองบัวลุมภูฝง
ตะวันตกแมนํ้าโขง (บําเพ็ญ ณ อุบล, 2004) ยิ่งไปกวาน้ัน เรื่องราวของเจาปางคําได
ปรากฏตัวอยางเปนทางการในประวัติศาสตรลาวสมัยเจาสุริยวงศาธรรมมิกราช            
เม่ือเดือนสาม ปฉลู ตรงกับป ค.ศ. 1650 ในฐานะผูแตงวรรณกรรมสังขศิลปชัยขึ้น        
(ม่ัน จงเรียน, ม.ป.ท.)  

เอกสารสยามไดใชขอมูลราชสํานักบางกอก สมัยรัชกาลท่ี 4 แหงกรุง
รัตนโกสินทรไดทรงรับส่ังใหมีการรวบรวมเรื่องราวในพระราชอาณาเขต ในป ค.ศ. 
1900 รัชกาลถัดมา ขาหลวงตางพระองค พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิ
ประสงคไดทรงรับส่ังใหหมอมอมรวงษวิจิตรเปนผูเรียบเรียงพงศาวดารอีสาน ชวงปลาย
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ทศวรรษท่ี 1900 พระยาอํามาตยาธิบดีไดเริ่มเปดประเด็นเจาปางคําแหงหนองบัวลุมภู
ในตํานานนครจําปาศักด์ิ ความวา  

“ ตอมาในศักราชได  1003  ปมะเส็งตรีศก เจาปางคํา
บานหนองบัวลําภู เดินชางพลายพังหมอควาญพรอมทาวเพล้ียไพร
พลยกลงมาเท่ียวโพนแซกคลองชางตามอรัญราวปาประเทศ ก็ถึง
เขตแดนจําปากนาคบุรีศรีหยุดพักอาศัยในนครไดหลายวัน เจาปาง
คําเห็นนางเภามีสิริรูปอันงาม เจาปางคําพูดจาลอบรักรวมสังวาส
ดวยนางเภาจนมีครรภ แลวเจาปางคําพรอมดวยทาวเพล้ียไพรพล
ชางตอหมอควาญยกกลับไปบานหนองบัวลําภู...” (พระยาอํามต
ยาธิบดี, 2002)   

พระยามหาอํามาตยธิบดีไดอธิบาย เรื่อง เจาปางคําไดเดินทางไปคลองชางยัง
นครจําปาศักด์ิเอาไวในป ค.ศ. 1641 (พระยาอํามตยาธิบดี, 2002) สังขศิลปชัยของเจา
ปางคําไดถูกแตงขึ้นใน ป ค.ศ. 1650 เวลาหางกัน 9 ป ในป ค.ศ. 1949 สิลา วีระวงส
เสนอประเด็นเจาปางคําคือพระเจาตอนคํา ขอเสนอของเขานํามาจากหนังสืออุรังคธาตุ 
ซ่ึงใหขอมูลบิดาของพระเจาสุริยวงศาธรรมิกราช คือ พระโพธิวรวงศธรรมิกราช
ครองราชยชวงป ค.ศ. 1630-1655 ตรงกับรัชสมัยพระเจาปราสาททองแหงกรุงศรี
อยุธยา คําวาปราสาททองแปลวาปรางคคํา ดังน้ัน สิลา วีระวงสไดเช่ือมโยงตอนคําอาจ
เปนคนเดียวกับเจาปางคําผูแตงสังขศิลปชัยในป ค.ศ. 1649 หลังการเดินทางกลับจาก
จําปาศักด์ิ (สิลา วีระวงส, 1990) 

เติม วิภาคยพจนกิจและบําเพ็ญ ณ อุบลไดอธิบายบรรพชนของพระวอและ
พระตาคือเจาปางคําแหงเมืองหนองบัวลุมภู (เติม วิภาคยพจนกิจ, 1970) บําเพ็ญ ณ 
อุบลไดเสนอสายตระกูลของเจาปางคํา คือ ราชวงศนานเจาแหงเมืองเชียงรุง ผูล้ีภัยทาง
การเมืองมายังกรุงเวียงจันทนคราวเดียวกับเจาอินทกุมารและเจาจันทกุมารี (บําเพ็ญ ณ 
อุบล, 2004) เหตุการณเหลาน้ียอมเกิดขึ้นในชวงป ค.ศ. 1637 -1694 ตรงกับรัชกาล
พระสุริยวงศาธรรมิกราชแหงกรุงเวียงจันทน เจาปางคํานักวรรณกรรมแหงราชสํานัก
ลานชาง กรุงเวียงจันทน คือ บุคคลเดียวกับเจาปางคําท่ีปรากฏในตํานานนครจําปาศักด์ิ 
ฉบับพระยามาหอํามาตยธิบดีหรือไม เปนประเด็นท่ีควรไดรับการศึกษาและวิเคราะห
ตอไป เน่ืองจากพงศาวดารลานชาง หรือประวัติศาสตรลาวไมมีการกลาวถึงเจาปางคําได
อพยพมายังกรุงเวียงจันทนคราวเดียวกับเจาอินทกุมารกับเจาจันทกุมารี บรรพชนเมือง
อุบลมีภูมิลําเนามาจากท่ีใด 
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2. ภูมิลําเนาเดิม  
เปนท่ีนาสังเกตวา  เจาพรหมาเทวานุเคราะหวงษ พ่ีชายเจานางดวงคําใน

รัชกาลท่ี 4 ตําแหนงเจาราวงศจําปาศักด์ิ ผูเปนหลานชายของเจาอนุวงศ เจาพรหม ฯ 
ไดดํารงตําแหนงเจาเมืองอุบล (ค.ศ. 1861-1882) ในระบบกินเมืองคนสุดทาย ในป ค.ศ. 
1861 เจาพรหม ฯ เปนบุคคลแรกท่ีเขียนและไดใหขอมูลการอพยพของผูคนจากเมือง
เชียงแสน เชียงรุงลงมายังตอนใตอาณาจักรลานชาง (เจาพรหมาเทวานุเคราะหวงษ, 
2002: 246)  ประวัติศาสตรบอกเลาของทายาทกลุมอาญาส่ีเมืองอุบล (บําเพ็ญ ณ อุบล, 
2004; ผองศรี สุวรรณกูฎ,2012; พลา (สิงหัษฐิต) ณ อุบล,2012) และสามัญชนบางกลุม 
(บุญชู ตันเลิศ, สัมภาษณ)  ไดใหขอมูลภูมิลําเนาเดิมของบรรพชนเมืองอุบล คือ เมือง
เชียงรุง (บําเพ็ญ ณ อุบล, 2004; ผองศรี สุวรรณกูฎ,สัมภาษณ; พลา ณ อุบล,สัมภาษณ;
บุญชู ตันเลิศ, สัมภาษณ) 

ในป ค.ศ. 1981  บุญชู (สายสิทธิ) ตันเลิศ อายุ 60 ป อาชีพชาวนา อาศัยท่ี
บานกุงใหญ ตําบลกุศกร อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ถิ่นอาศัยน้ีเคยเปน
พ้ืนท่ีสวนหน่ึงของฐานกําลังของขบวนการผูมีบุญ หรือ “กบฎผีบาผีบุญ” มีขอสังเกตวา 
บุญชู ตันเลิศ จึงเปนตัวแทนสามัญชนในพ้ืนท่ีชายขอบศูนยอํานาจเมืองอุบล ไมไดรับ
การศึกษาอยางเปนระบบในโรงเรียนภาคบังคับ ถือเปนสตรีพ้ืนเมืองอุบลท่ีไมรูหนังสือ  
ท้ังยังเติบโตขึ้นมาทามกลางความรับรูอดีตท่ีแตกตางจากบทเรียนประวัติศาสตรของ
ทายาทอาญาส่ีเมืองอุบล  บุญชู ตันเลิศ ไดตอบขอซักถามของผูเขียนเรื่องบรรพบุรุษ
ของพวกเรามาจากไหน โดยเลาวา “เฮามาจากเซียงฮุง”  (บุญชู ตันเลิศ, สัมภาษณ) 
อยางไรก็ตาม  คนเมืองอุบลบางกลุมไมถือวา พระวอพระตาเปนบรรพชนของตนเอง  
บรรพชนของพวกเขามีภูมิลําเนาเดิมมาจากจําปาศักด์ิ อาทิ ในปค.ศ.2013 พระอธิการ
บุญมาก จารุวัณโณ วัดเกาบานแค ตําบลคําขวาง อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ใหขอมูลการเขามาต้ังรกรากของบรรพบุรุษน้ันมาจากจําปาศักด์ิ (พระ
อธิการบุญมาก จารุวัณโณ, สัมภาษณ) 

  มีขอสังเกตวา ชวงกลางถึงปลายคริสตศตวรรษท่ี 12 หลักฐานจีนไดเรียก
บรรดารัฐของกลุมคนทางตอนใตในภาษาจีนวา meng ความหมายเทากับ เมือง 
(meaung) และ mong ในภาษาพมา ยกตัวอยาง เชียงรุง เซียงฮุง (Cheli) หรือเมืองล้ือ
ไดถูกสถาปนาขึ้นโดยขุนนางไต ตอมารูจักกันท่ัวไปวา สิบสองปนนา หมายถึงพ้ืนท่ี
ปกครอง 12 ตําบลท่ีประกอบอาชีพการเพาะปลูกขาวแบบนาดํา ชุมชนน้ีปจจุบันคือเขต
ปกครองตนเองของกลุมชาติพันธุ ไตทางตอนใตของมณฑลยูนาน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน (เจีย แยนจอง,2004) เอกสารใบลานของไตล้ือกับ
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พงศาวดารสิบสองปนนา  ไดอธิบายประวัติศาสตร ชวงปคริสตศตวรรษท่ี 12 – 20 ของ
ชาวไตล้ือท่ีไดต้ังถิ่นฐานในเขตภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน ซ่ึงมีสายสัมพันธกับชุมชนใน 
4 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน สหภาพเมียนมา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรไทย (Liew-Harres, Grabowsky, 
Wichasin, 2012) หากบรรพชนเมืองอุบล คือเจาปางคํามีถิ่นกําเนิดท่ีเชียงรุง นามเดิม
คือเมืองล้ือ เพราะเปนถิ่นฐานของคนล้ือ เจาปางคําคือคนกลุมใด 

3. กลุมชาติพันธุ: ไตลาวหรือไตล้ือ 
 กลุมอาญาส่ีสายด้ังเดิมเมืองอุบลอธิบายอัตลักษณของกลุมตนวาเปน กลุมคน
ไตลาวท่ีมีภูมิลําเนาเดิมมาจากเมืองเชียงรุง อยางไรก็ตาม ประชากรสวนใหญของเมือง
เชียงรุง คือ ไตล้ือ ในป ค.ศ. 2012 เมธี เมธาสิทธิ สุขสําเร็จ  นักโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดต้ังขอสังเกต ลวดลายของ
ผาทอเมืองอุบลกับประเพณีศพแบบนกหัสดีลิงคของกลุมอาญาส่ีเมืองอุบลกับพระเถระ
ช้ันผูใหญท่ีจัดในมืองอุบลน้ันเปนวัฒนธรรมรวมของกลุมไตลาวในบริเวณยูนาน ขอมูล
ท้ัง 2 ชุดแสดงใหเห็นเรื่องราวของบรรพชนเมืองอุบล คือ ตัวอยางของกลุมคนท่ีสราง
ตัวตนทางประวัติศาสตรดัวยการประสมประสานวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของพ้ืนท่ี       
ลุมนํ้าโขง 

ทายาทอาญาส่ีเมืองอุบลและกลุมคนเมืองอุบลโดยรวมไมนิยมการต้ังคําถาม
เรื่องราวของบรรพชน  สํานึกรวมของประวัติชาติไดบดบังขอเท็จจริงท่ีมีตอภูมิหลังท่ีมา
ของบรรพชน พวกเขารับรูเรื่องราวพระวอและพระตาวาเปนกลุมคนไตลาวท่ีไดอพยพล้ี
ภัยทางการเมืองจากเมืองเชียงรุง สิบสองปนนา (เมืองล้ือ) (บําเพ็ญ ณ อุบล, 2004; ผอง
ศรี สุวรรณกูฎ,สัมภาษณ; พลา ณ อุบล,สัมภาษณ;บุญชู ตันเลิศ, สัมภาษณ) ความรับรู
ของทายาทอาญาส่ีเมืองอุบลไดต้ังประเด็นขอสงสัยอัตลักษณด้ังเดิมของกลุมพระวอพระ
ตาคือกลุมชาติพันธุใด ในขณะเดียวกัน ขอเสนอของ เมธี เมธาสิทธิ สุขสําเร็จ                
ในประเด็นวัตถุทางวัฒนธรรม ไดอธิบายรูปแบบการแลกเปล่ียนดานวัฒนธรรมของผูคน
ในพ้ืนท่ีลุมนํ้าโขง  หรือ กลาวอีกนัยหน่ึง หากบรรพชนเมืองอุบลอยพยมาจากเชียงรุง 
บริเวณน้ันเปนถิ่นฐานของกลุมคนไตล้ือ ดังน้ัน กลุมอาญาส่ีเมืองอุบลอาจเปนคนไตล้ือ 
(เมธี เมธาสิทธิ สุขสําเร็จ, สัมภาษณ) ปจจัยดานเศรษฐิจการเมือง คือ สาเหตุหลักในการ
เขามาอาศัยในเมืองอุบล  
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4. มูลเหตุท่ีเขามาตั้งถ่ินฐานในเมืองอุบล 
กอนการต้ังถิ่นฐานในนบริเวณเมืองอุบล กลุมพระวอพระตาไดใชเสนทางการ

อพยพลงทางใตเริ่มจากเวียงจันทน ดวยการขามลํานํ้าโขงสูหนองบัวลุมภูบนฝงตะวันตก
แมนํ้าโขง ปจจุบันคือพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี ราชอาณาจักรไทย พวกเขาไดหลบหนีการจู
โจมของกองกําลังลานชางมายัง เวียงดอนกอง หรือบานดูบานแก ปจจุบันต้ังอยูในแขวง
จําปาศักด์ิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เม่ือมีเรื่องบาดหมางกับเจาเมือง
จําปาศักด์ิไดเดินทางไปยังดอนมดแดง ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีในบริเวณท่ีราบลุมแมนํ้ามูลตอนลาง 
แลวเดินทางกลับไปยังเวียงดอนกองเพ่ือหลบหนีการโจมตีของกองกําลังลานชาง ราวป 
ค.ศ. 1778 พวกเขาไดส้ินสุดการเดินทาง ณ หวยแจระแม ในบริเวณดงอูผ้ึง มูลเหตุของ
การต้ังถิ่นฐานในเมืองอุบลของทายาทกลุมพระวอพระตามีปจจัยหลักดวยกัน 3 
ประการคือ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดท่ีนาสนใจมีดังน้ี 

ประเด็นการเมือง หากบรรพชนพระวอพระตามาจากเมืองเชียงรุง พวกเขา
คือกลุมอํานาจการเมืองนอกสายราชวงศลานชาง ดวยเหตุน้ี พระเจาศิริบุญสาร พระ
ราชบิดาของเจาอนุวงศไดสงกองกําลังโจมตีกลุมพระวอพระตาในพ้ืนท่ีฝงตะวันตกแมนํ้า
โขงอยางสมํ่าเสมอจํานวน 3 ครั้ง ดังน้ี  

สมรภูมิท่ี 1 หนองบัวลําภูรวมระยะเวลา 3 ป สงครามครั้งน้ีทําใหพระตา
เสียชีวิต (เติม วิภาคยพจนกิจ, 1970)  

สมรภูมิท่ี 2 พ้ืนท่ีนครจําปาศักด์ิ กองทัพเวียงจันทนไดยกทัพกลับไมมีการสู
รบ (เติม วิภาคยพจนกิจ, 1970: 122)  

สมรภูมิท่ี 3 ป ค.ศ. 1777 บานเวียงดอนกอง จําปาศักด์ิ ผล พระวอเสียชีวิต 
(เติม วิภาคยพจนกิจ, 1970: 123) สมรภูมิครั้งสุดทายไดกําหนดทิศทางดานการเมือง
ของบรรพชนเมืองอุบลดวยการยินยอมอยูภายใตการอารักขาของกรุงธนบุรี พรอมการ
ต้ังม่ันในบริเวณหวยแจระแม พ้ืนท่ีเมืองอุบลในปจจุบัน 

ประเด็นเศรษฐกิจ ไมปรากฏหลักฐานดานการประกอบอาชีพของกลุมบรรพ
ชนเมืองอุบล เน่ืองจากการอพยพหนีการโจมตีของกองกําลังลานชางสงผลในดานการ
ประกอบอาชีพแบบไมอยูติดกับท่ี ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีน้ี ไดแก เกลือ 
ขี้ผ้ึง ซ่ึงตอมาไดปรากฏในรายนามบรรณาการท่ีตองสงใหราชสํานักกรุงเทพ ฯ ใน ป 
ค.ศ. 1792 บอเกลือท่ีสําคัญไดแก พ้ืนท่ีหวยแจละแม บานสะพือ  อรรถ นันทจักร 
(1986) ไดวิเคราะหกฎหมายโบราณหนองบัวลําภู ฉบับบานเหลาหมี อําเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหารในการสะทอนภาพเศรษฐกิจของชุมชนหนองบัวลําภูของพระวอพระ
ตาเอาไวในบทลงโทษของการลักสมหวาน  เรือ พริก มะพราว ตุม ไซ พืนซะอากร 
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กระบือกินขาวในนาทาน (กฎหมายหนองบัวลําภู ฉบับบานเหลาหมีอางถึงในอรรถ นันท
จักร,1986:  287-300)   

ประเด็นสังคม เมืองอุบลดํารงฐานะเปนดินแดนชายขอบยึดโยงกับสังคม
การเกษตรของกลุมพหุสังคมไดแก มอญขะแมร ไตลาว จีน สงผลใหสังคมเมืองอุบลมี
ความอะลุมอลวยบนหลักการความเช่ือวิญญาณนิยม พุทธศาสนาเถรวาท พุทธมหายาน 
ระบบชนชั้น ประกอบดวยชนชั้นผูปกครอง ประกอบดวยนักบวช กลุมอาญาส่ี กับชนชั้น
ผูอยูใตการปกครองไดแกประชาชนและทาส ในขณะเดียวกันกลุมคนจีนถือเปนคนนอก
สังคมเมืองอุบล สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย  

 

ความรับรูเก่ียวกับพระวอและพระตาในงานเขียนของทายาทอาญาส่ีเมืองอุบล 
ชนชั้นนําเมืองอุบล 2 สายตระกูลไดแก สิงหัษฐิต หรือ วิภาคยพจนกิจ กับ ณ 

อุบลไดอธิบายถึงพระวอพระตาใน 3 ประเด็น ไดแก บรรพชน มูลเหตุความขัดแยงกับ
พระเจาศิริบุญสารและการสวามิภักด์ิตอกรุงธนบุรี 
 1. บรรพชนเมืองอุบลเจาปางคํา 

เติม วิภาคยพจนกิจไดอธิบายบรรพชนเมืองอุบลคือเจาปางคําแหงเมืองหนอง
บัวลุมภู ซ่ึงมีบุตรชาย 2 คนไดแก เจาพระตา และเจาพระวอราชภักดี ซ่ึงคนเรียกกันวา 
พระวอ ท้ังสองคนเปนเสนาบดีกรุงศรีสัตนาคนหุตเวียงจันทน (เติม วิภาคยพจนกิจ, 
1970: 119-120) 
 
ตารางท่ี 1 แผนผังรายละเอียดบรรพชนเมืองอุบล 5 สํานวนแก พระยาอํามาตยธิบดี, 

หมอมหลวงอมร วงศวิจิตร, มหาสิลา วีระวงส, และเติม วิภาคยพจนกิจ 
 

แผนผัง 1 
บรรพชนเมืองอุบล 

แผนผัง 2  
บรรพชนเมืองอุบล 

แผนผัง 3  
บรรพชนเมืองอุบล 

แผนผัง 4  
บรรพชนเมืองอุบล 

              + 

เจาปางคํา   

  

 

พระวอ           พระตา 

             + 

 

 

 

 พระวอ          พระตา 

 

พระวอพระตา 

พระวรปตา 

              + 

 เจาปางคํา 

 

 

  พระวอ          พระตา 

ที่มา:พระยาอํามาตยาธิ
บดี, 2002. 

ที่มา:หมอมหลวงอมร
วงศวิจิตร, 2002. 

ที่ ม า :สิ ล า  วี ร ะ ว ง ส , 
1996. 

ที่มา:เติม วิภาคยพจนกิจ 
, 2014. 
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บําเพ็ญ ณ อุบล ใหขอมูลเจาปางคําในภาคพิสดารในประเด็นจุดกําเนิดของ
สายตระกูลจากราชวงศเชียงรุง การอพยพลงใตคราวศึกฮอ การสวามิภักด์ิตอเจาไชย
องคเว การต้ังถิ่นฐานในฝงตะวันตกแมนํ้าโขง ณ หนองบัวลุมภู ท้ังน้ี บําเพ็ญ ณ อุบลได
ระบุความสัมพันธเจาปางคํากับพระวอพระตาเอาไววา พระตาเปนบุตรเจาปางคํา พระ
ตามีบุตรชายช่ือพระวอ ดังแผนผังสายตระกูล 
 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 สายตระกูลอาญาส่ีเมืองอุบล ปรับปรุงจาก สกุลวงศเจานายเกาเมือง

อุบลราชธานี 
ท่ีมา : บําเพ็ญ ณ อุบล. 2004. เลาเร่ืองเมืองอุบล. อุบลราชธาน ีมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี.  

2. มูลเหตุความขัดเเยงกับพระเจาศิริบุญสาร 
เติม วิภาคยพจนกิจกับบําเพ็ญ ณ อุบล ไดใหรายละเอียดความขัดแยงของ

พระวอพระตากับเจาศิริบุญสารเอาไวตรงกันเพียงประด็นเดียวคือ ความไมพอใจคําส่ัง
ของเจาศิริบุญสารในการตองการธิดาของพวกเขาไปเปนนางหาม (เติม วิภาคยพจนกิจ, 
1987: 119) เติมวิภาคยพจนกิจ ใหความสําคัญกับ ขอกลาวหาของเจาศิริบุญสารท่ีใส
รายพระวอพระตาในขอหาตองการแยงชิงราชบัลลังก (เติม วิภาคยพจนกิจ, 1978: 
119) และความไมพึงพอใจตอคําส่ังของพระเจาศิริบุญสารใหนําลูกหลานของพวกตนเขา
ไปไวในราชสํานัก (เติม วิภาคยพจนกิจ, 1987: 119) ในป ค.ศ. 2004 บําเพ็ญ ณ อุบล 
ไดนําเสนอความขัดแยงของพระวอพระตากับพระเจาศิริบุญสาร ซ่ึงเปนการอธิบาย
ประเด็นความขัดแยงเพ่ิมเติมท่ีมีทรรศนะท่ีตางจาก เติม วิภาคยพจนกิจ เอาไวอยาง
นาสนใจ ดวยการตอยอดขอเสนอของ เติม วิภาคยพจนกิจ พรอมการแกตางใหกับพระ
วอพระตา 
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นับเปนเวลา 245 ป (1759-2004) ทายาทผู ล้ีภัยทางการเมืองจากรุง
เวียงจันทน เชน บําเพ็ญ ณ อุบลไดวิพากษสายราชวงศเวียงจันทนผูเปนเจานายของ
พระตา พระวอและเจาคําผง วา พระเจาศิริบุญสาร หรือเจาองคบุญไดหลบหนีกลุม
อํานาจกรุงเวียงจันทนเขาสูเมืองหนองบัวลุมภู เจาชายเวียงจันทนพระองคน้ีไดพ่ึงพาเจา
ปางคํา พรอมบุตรชาย 2 คน คือพระวอพระตาจนไดขึ้นครองราชยบัลลังก เม่ือ           
พระเจาศิริบุญสารครองกรุงเวียงจันทนไดมีคําส่ังใหนําลูกหลานของพระวอพระตาเขาไป
ไวในราชสํานัก การขอธิดาเปนนางหาม ถือเปนการผิดลูกผิดเมียผูอื่น ท้ังน้ี พระเจาศิริ
บุญสารไดแตงต้ังใหพระวอพระตาเปนนายดานควบคุมบานหินโงม เพราะกังวลวาพวก
เขาจะกอการใหญในอนาคต การกระทําของเจากรุงเวียงจันทนถือเปนเรื่องอกตัญูตอ
สายตระกูลเจาปางคํา (บําเพ็ญ ณ อุบล, 2004) ทายท่ีสุดพระวอพระตาไดขอสวามิภักด์ิ
ตอกรุงธนบุรี 

3. การขอสวามิภักดิ์ตอกรุงธนบุรี 
เกร็ดการขอสวามิภักด์ิตอกรุงธนบุรีมีเน้ือหาท่ีตรงกัน คือ การขอขึ้นตรงตอ

พระเจาตากสินผานเมืองนครราชสีมา ผูแสดงเจตจํานงในการขึ้นตรงตอกรุงธนบุรีมี
ความแตกตางกัน เติม วิภาคยพจนกิจ ไดใหความสําคัญกับพระวอดังน้ี “ครั้งอยูมาได
ประมาณ 4 ป เจาพระวอ ฯ เกิดอริขัดใจกับพระเจานครจําปาศักด์ิ จึงยกมาต้ังสองสุม
กําลังผูคนอยูดอนมดแดงอีก แลวจึงแตงใหทาวเพียถือศุภอักษรคุมเครื่องราชบรรณาการ 
มายังเมืองนครราชสีมา ขอเปนเมืองขึ้นกรุงธนบุรีสืบไป” (เติม วิภาคยพจนกิจ, 1987) 

บําเพ็ญ ณ อุบล ไดอธิบายบทบาทของเจาคําผงเอาไววา “เจาคําผงจึงใหเก็บ
ศพเจาพระวอไวในท่ีอันสมควร...เหลานายทัพนายกองท้ังปวง ท่ีประชุมและญาติวงศา
ไดพรอมกันลงความเห็นวาสมควรท่ีจะไดไปขอพ่ึงพระบรมโพธิสมภารพระเจากรุงธนบุรี 
ขอกองทัพมาชวยและขอเปนขอบขาขัณฑสีมาสืบไป...” (บําเพ็ญ ณ อุบล, 2004) 
ภายหลังการส้ินชีพของเจาพระวอ ณ สมรภูมิเมืองจําปาศักด์ิ เน้ือหาบทความน้ีส้ินสุดลง
ในป ค.ศ. 1780 เม่ือเจาคําผงไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงพระปทุมสุรราชนายกอง
ควบคุมเลกเมืองเวียงดอนกองจากกรุงธนบุรี ตอมาเจาคําผงไดทําการยกไพรพลมาต้ังม่ัน
ในดอนมดแดง เหตุการณต้ังแตป ค.ศ. 1780 เปนตนมาอยูนอกเหนือการศึกษาและ
วิเคราะห  

 

คําสรุป 
 ความรับรูเกี่ยวกับพระวอและพระตาในงานเขียนของทายาทอาญาส่ีเมือง
อุบลคือความพยายามในการตีความประวัติศาสตรเมืองอุบลใหม ดวยการมุงประเด็น
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วิเคราะหสถานภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของลุมนํ้าโขง ชวงป ค.ศ. 1644-
1780 สงผลตอการสรางประวัติศาสตรของพระวอพระตาในบริเวณท่ีราบลุมแมนํ้ามูล
ตอนลาง ความระสํ่าระสายในระบบการเมืองจีน ชวงพลัดราชวงศหมิงกับชิงสงผลให
กลุมรัฐไต-ลาวเขตเมืองยูนาน เชียงรุง ไดอพยพลงใตมีประเด็นท่ีควรไดรบัการศึกษาและ
วิเคราะหเพ่ิมเติมอยางนอย 3 เรื่อง 

ประเด็นท่ี 1 ใครคือบรรพชนเมืองอุบล ประวัติศาสตรบอกเลากลุมอาญาส่ี
เมืองอุบลกับประวัติศาสตรประแสหลัก 2 ฉบับ ไดแก ฉบับพระยาอํามาตยาธิบดี กับ
ฉบับหมอมอมรวงษวิจิตรใหขอมูลบรรพชนเมืองอุบลมีนามวาเจาปางคํา ไดอพยพลงใต
พรอมกลุมราชวงศเชียงรุงมาสูราชสํานักเวียงจันทน ชวงรัชกาลพระเจาสุริยวงศาธรรมิก
ราช ปรากฏหลักฐานเจาปางคําในป ค.ศ. 1649-1650 ในนามของผูประพันธเรื่อง สังข
ศิลปไชย มหากวีเอกท่ีรอบรูสมัยพระเจาสุริยวงศาธรรมิกราช เน้ือหาของพระยาอํา
มาตยาธิบดีไดกลาวถึงเจาปางคําเมืองหนองบัวลุมภูเดินทางมาคลองชางท่ีจําปาศักด์ิ 
ตอมาสิลา วีระวงศไดเช่ือมประเด็นเจาปางคํา คือ บุคคลเดียวกับเจาตอนคํา เม่ือเสร็จ
ส้ินการเดินทางมายังจําปาศักด์ิ แลวไดเดินทางกลับสูเวียงจันทน พรอมการแตงสังขศิลป
ไชย ทายาทอาญาส่ีเมืองอุบลอยางนอย 2 ครอบครัว กลาวคือ บําเพ็ญ ณ อุบล กับ       
ผองศรี สุวรรณกูฎ ไดเขียนสาแหรกสายตระกูลท่ีมีจุดเริ่มท่ีเจาปางคํา 

ประเด็นท่ี 2 การคนควาเรื่องประวัติศาสตรชาติพันธุในระยะหลังไดช้ีใหเห็น
คนไต-ลาวแหงเมืองเชียงรุง คือ กลุมคนไตล้ือ แตอยางไรก็ตาม ประวัติศาสตรบอกเลา
เมืองอุบลไดยืนยันอัตลักษณของกลุมคนไต-ลาว ดังน้ัน เมืองอุบล คือ กรณีศึกษาของ
ภาษากับประวัติศาสตร เรื่องการสรางบรรพชนรวมกันของชุมชนเพ่ือเปาประสงคใดหน่ึง 

ประเด็นท่ี 3 บทบาทของพระวอพระตามีผลตอการขยายอํานาจของกรุง
ธนบุรีกับกรุงรัตนโกสินทรในบริเวณท่ีราบลุมแมนํ้าโขงตอนกลางกับตอนลาง ถือเปน
เน้ือหาท่ีควรไดรับการพิจารณาอยางเรงดวน เน่ืองจากเปนขอมูลพ้ืนฐานในการทําความ
เขาใจตอประวัติศาสตรภู มิภาคลุมนํ้าโขงในชวงปลายคริสตศตวรรษท่ี 18 – ตน
คริสตศตวรรษท่ี 19 เพ่ือตอยอดการศึกษาประวัติศาสตรรวมสมัย 

กลาวอยางสรุป ความรับรูเกี่ยวกับพระวอและพระตาในงานเขียนของทายาท
อาญาส่ีเมืองอุบลมีเน้ือหาท่ีปรากฏอยางจํากัด รับรูกันท่ัวไปในกลุมชาติพันธุไต-ลาว มี
ขอสังเกตวา ชุมชนเมืองอุบลไดกอตัวขึ้นมาจากกลุมชาติพันธุอันหลากหลาย เชน มอญ-
ขะแมร จีน ตองสู เวียด ด้ังน้ัน ประวัติศาสตรแรกเริ่มของเมืองอุบลกําลังถูกทาทายจาก
คนรุนหลังวามีตนเคาความจริงแทมากนอยเพียงใด พัฒนาการประวัติศาสตรเมืองอุบล
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เปนเรื่องหน่ึงท่ีควรไดรับการตีความแบบใหม เน่ืองจากความหลากหลายของผูคนคือจุด
กําเนิดของการสรางประวัติศาสตรประชาชน 
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