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บทคัดย่อ

ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 พระสงฆ์เถรวาทนามว่าพระครูโพนสะเม็กเป็นหนึ่ง

ในแกนน�าการอพยพไพร่พลลงสู่ภาคใต้พร้อมการอุทิศตนในการสถาปนา

อาณาจักรจ�าปาศักดิแ์ละชมุชนในพืน้ทีฝ่ั่งขวาแม่น�า้โขงรวมถงึแม่น�า้ในสาขา

ของแม่น�า้โขงตอนกลาง ได้แก่ ร้อยเอด็ ท่านเป็นตวัอย่างของผูน้�าทางศาสนา

ทีข่ึน้สูต่�าแหน่งทางการเมอืง-การปกครองสงูสดุ บทความนีต้้องการศกึษาและ

วิเคราะห์การสร้างประวัติศาสตร์พระครูโพนสะเม็กในพ้ืนที่ฝั่งขวาแม่น�้าโขง

จากมุมมองทางประวัติศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหา 4 ภาคส่วน ส่วนแรก การ

วพิากษ์หลกัฐาน เนือ้หาส่วนทีส่องขบวนการสร้างประวติัศาสตร์พระครูโพน

บทความนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของโครงการท�านบุ�ารงุศิลปวัฒนธรรมเร่ืองการเกบ็รวบรวมข้อมลูกลุม่

ชาติพันธุ์กุลาในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร เงินสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจ�าปีงบประมาณ 2556 จ�านวน 100,000 บาท
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การสร้างประวัติศาสตร์ 
พระครูโพนสะเม็ก 
ในดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำาโขง

สะเม็ก เนื้อหาส่วนที่สามคือผลกระทบต่อประชาชนสองฝั่งโขงในการรื้อฟื้น

ประวัติศาสตร์พระครูโพนสะเม็ก และเนื้อหาส่วนสุดท้ายคือบทสรุป ผลการ

ศกึษาได้ค้นพบว่า ขบวนการสร้างประวตัศิาสตร์พระครโูพนสะเมก็ได้เกดิขึน้

เป็นครั้งแรกสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยการเขียนพงศาวดาร 

ต�านาน บทความ และหนังสือ 4 ช่วง ช่วงที่หนึ่ง ต�านานจ�าปาศักดิ์ของเจ้า

เมืองอุบลราชธานีคนสุดท้าย ช่วงที่สอง ภายหลังการลงนามอนุสัญญาสยาม

ฝรัง่เศส ในวนัที ่3 ตลุาคม ค.ศ.1893 คือ ต�านานจ�าปาศกัด์ิ พงศาวดารอสิาน 

และหนังสือช่วงที่สามได้เกิดขึ้นในกลางทศวรรษที่ 1950 - 1991ช่วงสุดท้าย 

ค.ศ.1992 - 2013 ชมุชนท้องถ่ินลุม่แม่น�า้มลูและสาขาได้เริม่สบืค้นและสร้าง

ประวัติศาสตร์ชุมชนด้วยการเช่ือมโยงกับพระครูโพนสะเม็กการผลิตหลัก

ฐานทั้ง 4 ชุดเป็นไปอย่างจ�ากัดในพื้นที่ฝั่งขวาแม่น�้าโขง คนฝั่งขวาแม่น�้าโขง

มีความศรัทธาต่อพระครูโพนสะเม็กในฐานะผู้สร้างบ้านแปงเมืองและศูนย์

รวมทางจิตใจ

ค�าส�าคัญ: พระครูโพนสะเม็ก, การสร้างประวัติศาสตร์, ฝั่งขวาแม่น�้าโขง
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The Reconstruction  
Pra Kru Ponsamek History  
on the right bank  
of the Mekong River.

ABSTRACT

In the early of 18th centuries, Pra Kru Ponsamek a Theravada 

Buddhist monk, was a migration leader southward. He dedicated his 

life to establish Champassak and the central Mekong community 

(Roi Et). He was a religious leader, who attained the highest 

political position. This article aims to analyticaly reconstruct  

Pra Kru Ponsamek 's history on the right bank of the Mekong river. 

The content classifies in  4 parts; the analysis of evidence and 

documentaries, the reconstruction of PraKruponsamek History 

on the right bank of the Mekong river process, the impact of 
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reconstruct Pra Kru Ponsamek 's history toward  Mekong People, 

and the conclusion. 

The study shown that reconstruct Pra Kru Ponsamek history 

process had occurred in the reign of King Rama IV of Siam in 

four periods on legends, chronicles, and books. The Champasak 

chronicle was produced by the last King of Ubonratchathani 

before 1893 A.D.  The story of Pra Kru Ponsamek had written after 

3 October 1893 A.D. in Isan Chronicles. From 1955 to 1991 A.D., 

Pra Kru Ponsamek story produced in the lower Mun valley and 

its tributaries. Between 1992 and 2013 A.D., local communities 

of the Mun Valley begin to reconstruct its history annex to Pra 

Kru Ponsamek. All four versions produced on the right bank of 

the Mekong River. In the nutshell, the Mekong people respect  

Pra Kru Ponsamek as a communities builder and spiritual guardian.

Keywords: Pra Kru Ponsamek, Reconstruction History, the Right 

Bank of Mekong River
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รูปปั้นพระครูโพนสะเม็กสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1936 หน้าประตูทิศเหนือทางเข้าก�าแพงแก้ววัดพระ
ธาตพุนม ท่านเป็นผูส้ร้างประวัตศิาสตร์ให้กับคนสองฝ่ังแม่น�า้โขง ซึง่ต่างเลือ่มใส ศรทัธา และเทดิทนู
ท่านเป็นอย่างยิ่ง ในปี ค.ศ.1698 - 1702 ท่านได้แวะพักที่เมืองธาตุพนม พร้อมการปฏิสังขรณ์ยอด
พระธาตุพนม (ที่มา: สุธิดา ตันเลิศ บันทึกภาพ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2013)



310

บทน�า

เม่ือมีการน�าประวัติศาสตร์มารับใช้การเมือง ประวัติศาสตร์ได้กลายเป็น

องค์ความรู ้พื้นฐานในการสร้างชาติ การก่อตัวของนานาประเทศตาม

แนวคดิตะวนัตก หรือรูจ้กักนัท่ัวไปว่า รฐัชาตแิบบใหม่ได้เกิดขึน้ด้วยปัจจยัที่

คล้ายคลงึกนั คอื การรวมตวัของกลุม่คนทีม่ภีาษาพดูเดียวกนั มดิีนแดน และ

อ�านาจอธิปไตย ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 สังคมตะวันตกได้ผ่านขบวนการ

สร้างรัฐชาติแบบใหม่อย่างโชกโชน ประวัติศาสตร์ชาติในสมัยแรกล้วน

เจือปนไปด้วยแนวคิดเหนือธรรมชาติ เทพนิยายต�านานเพื่อพรรณนาความ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับสังคมโดยรวม 

ในปี ค.ศ.1850 รฐับาลสยามได้เริม่เลง็เหน็ความจ�าเป็นในการสร้างความเป็น

ปึกแผ่นให้กับสังคมโดยรวมตามแนวคิดตะวันตก การสร้างประวัติศาสตร์

พระครูโพนสะเม็กในดินแดนฝั่งขวาแม่น�้าโขง คือ กลยุทธ์หนึ่งที่สยามได้ใช้

ในขบวนการ-สร้างชาตเิพยีรพยามในการดงึดนิแดนฝ่ังขวาแม่น�า้โขงของกลุม่

คนที่มีวัฒนธรรมมอญ-เขมรและลาวให้เป็นส่วนหนึ่งกับสยามบทความนี้มี

การสะกดชื่อท่านพระครูโพนสะเม็ก 2 รูปแบบ คนพื้นถิ่นสองฝั่งแม่น�้าโขง

เรยีกวรีบรุษุท้องถ่ินว่าพระครูโพนสะเมก็ เอกสารของราชส�านกับางกอกและ

เอกสารทางการใช้ค�าเรียกท่านว่าพระครูโพนสะเม็ด 

บทความนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกการวิพากษ์หลักฐาน

เป็นพืน้ฐานในการสร้างความเข้าใจให้กบังานชิน้นี ้ส่วนท่ีสองขบวนการสร้าง

ประวตัศิาสตร์พระครูโพนสะเมก็ ส่วนทีส่ามคอืผลกระทบต่อประชาชนสอง
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1.การวิพากษ์หลักฐาน

เอกสารและวรรณกรรมที่ใช้ในการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

ได้แก่ จารึก ต�านาน พระราชพงศาวดาร และหนังสือ

1.1 จารึก

ในปี ค.ศ.1975 คราวพระธาตุพนมล่มนั้น วัชรินทร์ (ปฏิพัทธ์) พุ่มพงษ์แพทย์ 

และพระเทพรัตนโมลี (แก้ว กันโตภาโส) ได้ศึกษาจารึกกรุพระธาตุพนม 

ประกอบด้วยจารกึฐานพระพทุธรปู 1,015 องค์ และแผ่นจารึก 46 ชิน้  จารกึ

ฐานพระพุทธรูปองค์หนึ่งมีอายุช่วงปี ค.ศ.1648 - 1701 ในล�าดับต่อไป ธวัช 

ปุณโณทกได้ตั้งข้อสังเกตงานศึกษาจารึกแผ่นลานทองแดงเลขทะเบียน ช.

1720/96 เป็นหนึง่ในงานศกึษาจารกึกรุพระธาตพุนมของวชัรนิทร์ และพระ

เทพรัตนโมลี กล่าวถึงการบูรณะพระธาตุพนมสมัย ค.ศ.1693 - 1702 (ธวัช 

ม.ป.ป., 333) หลักฐานลายลักษณ์อักษรช้ินนี้ ได้เชื่อมโยงการเดินทางมา

พ�านัก ณ เมืองพระธาตุพนมของพระครูโพนสะเม็กที่ปรากฏในต�านานพระ

ธาตพุนมได้ระบวุ่าในปี ค.ศ.1690 เจ้าราชครหูลวงโพนสะเมก็ได้มาสร้างยอด

พระธาตุพนม 3 ปีจึงแล้วเสร็จ (เติม 2546, 36)

ฝั่งโขงในการรื้อฟื้นประวัติศาสตร์พระครูโพนสะเม็ก และส่วนสุดท้ายคือบท

สรุป ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้



312

จารึกอนุสาวรีย ์อัฐิธาตุพระครูโพนสะเม็ก วัดพระธาตุพนม (ท่ีมา:เมธี เมธาสิทธิ สุขส�าเร็จ  
บันทึกภาพ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2013)
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1.2 ต�านาน

ต�านานจ�าปาศักดิท์ีเ่ก่าแก่นัน้ได้ถกูเรยีบเรยีงขึน้ในสมยัราชวงศ์จกัรมีด้ีวยกนั 

3 ส�านวน ส�านวนแรก นิพนธ์ขึ้นโดยเจ้าราชวงศ์จ�าปาศักดิ์ (เจ้าพรหมเทวา

นุเคราะห์) ส�านวนที่สอง ฉบับพระยาอ�ามาตยธิบดี (หรุ่น ศรีเพ็ญ) ส�านวนที่

สาม เรียบเรียงโดยหม่อมหลวงอมรวงษ์วิจิตร (ม.ร.ว. ปฐม คเนจร) 

ต�านานจ�าปาศักดิ์ ฉบับเจ้าพรหมเทวานุเคราะห์ รัชกาลที่ 4 แห่งกรุง

รัตนโกสินทร์มีพระบรมราชโองการให้พระศรีสุนทรโวหาร เจ้ากรมพระ

อาลักษณ์ และเจ้าพรหมเทวานุเคราะห์เรียบเรียงต�านานจ�าปาศักดิ์ ซึ่งเป็น

ฉบับที่เก่าแก่ที่สุด ประวัติเจ้าพรหมเทวานุเคราะห์เป็นหลานชายของเจ้า

อนุวงศ์เคยด�ารงต�าแหน่งเจ้าราชวงศ์จ�าปาศักดิ์เจ้าเมืองอุบลราชธานีคน

สดุท้ายในระบบกินเมอืง และยงัมคีวามสมัพันธ์ในระบบเครอืญาตกัิบรชักาล 

ที่ 4 ในฐานะพี่ชายเจ้านางดวงค�าปีที่เรียบเรียง คือ ปี ค.ศ.1861 คราวเจ้า

พรหมเทวานุเคราะห์ถูกพักราชการและพ�านักท่ีบางกอก เจ้าพรหมเทวา

นุเคราะห์มีความส�าคัญต่อประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานีในฐานะผู้น�า

คนนอกสายตระกูลอาญาสี่เมืองอุบลราชธานีท่ีได้รับการสนับสนุนจากราช

ส�านักบางกอก

ธนัญชัย รสจันทร์ (2552, 119) ได้อธิบายว่า สยามได้พยายามควบคุมเมือง

อุบลราชธานีด้วยการสลายอิทธิพลของกลุ่มอาญาส่ีเดิม ในเหตุการณ์ปีค.ศ.

1863 พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้แต่งต้ังพ่ีชายของเจ้านางดวง

ค�าพระชายาในพระองค์ คอื เจ้าพรมเทวานเุคราะห์ไปด�ารงต�าแหน่งเจ้าเมอืง

อุบลราชธานไีด้สร้างความไม่พงึพอใจแก่สายตระกลูอาญาส่ีเมืองอบุลราชธานี 
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ผู้น�าดั้งเดิมเมืองอุบลราชธานีได้ต่อต้านค�าสั่งราชการของเจ้าพรหมเทวานุ

เคราะห์ อันน�ามาซึ่งกรณีพิพาทระหว่างผู้น�าท้ังสองกลุ่ม สองปีถัดมาในป ี

ค.ศ.1865 ราชส�านกับางกอกต้องรบัพิจารณาคดีความของกลุม่ผูน้�าดงักล่าว 

ณ บางกอก รชักาลที ่4 แห่งกรงุรัตนโกสนิทร์ได้แสดงศกัยภาพให้กลุม่อาญาสี่ 

ดั้งเดิมเมืองอุบลราชธานีได้เล็งเห็นว่า ราชส�านักบางกอกได้เลือกตัวละคร

ใหม่ให้ปกครองทีร่าบลุม่แม่น�า้มลูตอนล่าง ท้ายท่ีสดุผูน้�าราชวงศ์จกัรปีระสบ

ความส�าเรจ็ในการลดอ�านาจกลุม่อาญาสีเ่มืองอุบลราชธาน ีหน้าทีก่ารนพินธ์

ประวัติศาสตร์อีสานโดยรวมเป็นภารกิจของข้าราชส�านักบางกอกเป็นหลัก

การเรยีบเรยีงในคร้ังนีใ้ช้หลกัฐานพงศาวดารเก่าเมอืงจ�าปาศกัดิ ์และคดัสรร

จดหมายเหตุเก่าของรัชกาลท่ี 1 - 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จุดประสงค์ใน

การเรียบเรียงเพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้เรื่องประวัติศาสตร์ เน้นต�านานพระแก้ว

บษุย์น�า้ขาว นัยแฝงคอืการอ้างความชอบธรรมและการสนบัสนนุอ�านาจของ

สยามในดนิแดนจ�าปาศกัดิ ์เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าต�านานจ�าปาศกัด์ิฉบบัเจ้าพรหม 

เทวานุเคราะห์ (2545, 245 - 257) ให้ความส�าคญักบัพระครโูพนสะเมก็น้อย

มากกล่าวถึงเพียง 2 หน้าเท่านั้น

เนือ้หาทีเ่กีย่วกบัพระครโูพนสะเมก็มปีระเดน็ท่ีส�าคญั ดังนี ้1) เจ้าเวยีงจันทน์

ไม่ระบุนามถึงแก่พิราลัยท�าให้บ้านเมืองวุ่นวาย พระครูโพนสะเม็กจึงได้

รวบรวมไพร่พลอพยพลงใต้สู ่แดนกัมพูชา เมืองพนมเป็ญ2 2) เจ้านาย

กัมพูชาได้เก็บภาษีคนต่างภาษาที่อาศัยในอาณาเขตและใช้งานอย่างหนัก 

ปรากฏการสะกดชื่อเมืองเมืองพนมเป็ญ พนมเปญ พนมเบ็ญ หรือพนมเพ็ญในบทความนี้แตก

ต่างกัน ผู้เขียนยึดหลักการสะกดตามส�านวนของผู้แต่งหรือผู้เรียบเรียงเป็นส�าคัญ

2
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ปรากฏการสะกดชือ่เมืองนีแ้ตกต่างตามส�านวนของผู้แต่งหรอืเรยีบเรยีง ได้แก่ อตัปือ อดัตะปือ3

3) การหลบหนีอ�านาจพระเจ้ากรุงกัมพูชาสู่เชียงแตงหรือสตรึงเตรง โขง  

อัตปือ3  ทองค�าน้อย ทองค�าใหญ่ ต�าบลเจียม และต�าบลจ�าปะ 4) การสร้าง

พระแสนที่เชียงแตง ต่อมาพระปิ่นเกล้าอัญเชิญมาประดิษฐานที่อุโบสถวัด

หงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร 5) พระครูโพนสะเม็กได้อาศัย ณ ต�าบลจ�า

ปะ ในต�าแหน่งผู้น�าชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวและชาวป่าชาวดอน 6) 

เจ้านายเวียงจันทน์นามว่าเจ้าสร้อยศรีสมุทพุทธางกูรวิวาทกับบรรดาคณา

ญาติ จึงล่องเรือพร้อมครอบครัวและบ่าวไพร่มาถึงต�าบลจ�าปะ พระองค์

ได้พบกับพระครูโพนสะเม็ก ต่อมาพระครูกับนายครัวต้ังเจ้าสร้อยศรีสมุท 

พทุธางกรูเป็นเจ้าชวีติ พร้อมตัง้ต�าบลจ�าปะเป็นเมืองหลวงให้ชือ่ใหม่ว่าเมอืง

นครจ�าปาศักดิ์ 7) รายชื่อเมืองทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ โขง เชียงแตง อัตปือ ค�าทอง

น้อย ค�าทองใหญ่  มั่น (สาระวัน)  เจียม และ นครจ�าปาศักดิ์ (พรหมเทวานุ

เคราะห์  2002, 247 - 248)

ต�านานเมืองนครจ�าปาศักดิ์ ฉบับพระยาอ�ามาตยาธิบดี (หรุ่น ศรีเพ็ญ) 

เกิดในสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และถึงแก่อนิจกรรมในปี ค.ศ. 

1903 ต�านานเมืองนครจ�าปาศักดิ์ฉบับพระยาอ�ามาตยาธิบดีอาจถูกสร้าง

ขึ้นช่วงปี ค.ศ. 1890 - 1903 ช่วงระยะเวลาที่ท่านได้เข้ารับราชการต�าแหน่ง

ข้าหลวงประจ�าเมืองจ�าปาศักดิถ์งึการด�ารงต�าแหน่งข้าหลวงประจ�ากรงุพนม

เป็ญผูแ้ต่งได้ระบจุุดประสงค์การเรยีบเรยีงต�านานจ�าปาศกัดิเ์พ่ือถวายรชักาล

ที ่5   สบืเนือ่งมาจากคราวเสดจ็ขึน้ครองราชย์ในปี ค.ศ.1868 พระองค์ได้ทรง

พระราชด�ารัสให้รวบรวมพระราชพงษาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีพระยา

ทิพากรวงศ์ (ข�า บุนนาค) เป็นผู้รับผิดชอบการแต่งและเรียบเรียงนัยแฝงใน
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การแต่งต�านานจ�าปาศักดิ์ เพื่อการรวบรวมประวัติศาสตร์ชุมชนในพระราช

อาณาเขตซึ่งเป็นงานที่สืบเนื่องจากรัชกาลที่ 4 

พระยาอ�ามาตยธิบดี (2545, 211 - 224) เป็นผู้ขยายความต�านานจ�าปา

ศักดิ์ เพิ่มเติมจากส�านวนแรก 5 ประเด็น ได้แก่ ต�านานจ�าปากนาคบุรีศรี  

การอธบิายเรือ่งของพระนางสมัุงคลากับพระราชโอรสจ�านวนไพร่พลทีอ่พยพ

ลงใต้พร้อมพระครูโพนสะเม็ก ต�านานพระธาตุพนมเป็ญและการเสียชีวิต

พระครูโพนสะเม็ก ขยายเนื้อหาได้ 8 เรื่อง 1) ต�านานจามปานาคบุรีอย่าง

ละเอียด 2) พธิบีชูายญักระบือ ข่าส ูและเรอืผมีเหสกัข์ 3) ประวตัพิระครโูพน

สะเม็กตัง้แต่วยัเยาว์ถงึการมรณภาพ ทีเ่ด่นคอืการให้ข้อมลูภมูลิ�าเนาเดิมเมอืง 

กะลึม เมืองพาน 4) พระนางสุมังคลากับพระโอรส พระราชินีเวียงจันทน์กับ

การอพยพลงทางตอนใต้พร้อมไพร่พลจ�านวน 3,333 คน 5) ต�านานพระธาตุ

พนมเป็ญ 6) ประวัติศาสตร์เชียงแตง 7) เรื่องพรานทึง พรานเทือง กับพระ

แก้วขาวและ 8) ผู้ปกครองจ�าปาศักดิ์และการรับพระราชธิดากรุงกัมพูชา

เป็นพระชายา 

ในปี ค.ศ.1941 ต�านานจ�าปาศักด์ิ ฉบับนี้ได้ถูกตีพิมพ์เพื่อเป็นหนังสือแจก

ในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าหญิงคอยท่า ปราโมช (อ�ามาตย 

ธิบดี 2545, 213 - 222) เรื่องราวประวัติปลีกย่อยโดยละเอียดของ พระครู

โพนสะเม็กรวมถึงอิทธิปาฏิหาริย์ได้ปรากฏในงานชิ้นนี้เพราะผู้ประพันธ์มี

ความช�านาญในการแต่งโคลงอธิบายภาพรามเกียรติ์ในวัดพระแก้วการแต่ง

เสภา และการบอกสักวาต่อหน้าพระพักตร์ 
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ต�านานนครจ�าปาศกัดิ ์ฉบบัหม่อมหลวงอมรวงษ์วจิติร (ม.ร.ว.ปฐม คเนจร) 

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพได้เกริ่นน�าประวัติ ม.ร.ว.ปฐม คเนจร 

ในพงษาวดารอิสาน ฉบับตีพิมพ์ปีค.ศ. 1915 (หลังการเสียชีวิตของท่าน 7 

ปี)ปรากฎในประชุมพงศาวดารภาคที่ 4 เอาไว้อย่างน่าสนใจสรุปความดังนี้ 

ท่านเป็นนักเรียนโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบรุ่นแรก ผู้มีความสนใจ

ประวัติศาสตร์ รวบรวมเรียบเรียงประวัติศาสตร์มณฑลอุบลราชธานีร้อยเอ็ด 

และอ่ืนๆ พร้อมน�าส�าเนาเอกสารทีร่วบรวมนัน้ส่งมอบให้กบักรมพระยาด�ารง

ราชานุภาพ ท่านแต่งพงศาวดารอิสาน ขึ้นขณะรับราชการเป็นผู้ช่วยพระเจ้า

บรมวงษ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ขณะด�ารงต�าแหน่งปลัดมณฑล

ประจ�าจังหวัดอุบลราชธานี ม.ร.ว.ปฐมคเนจรรับหน้าที่ประสานงานราชการ

เกี่ยวเน่ืองกับชายแดนตามสัญญาทางพระราชไมตรีสยาม-ฝร่ังเศส ฉบับวัน

ที่ 3 ตุลาคม ค.ศ.1893 ตามข้อตกลงที่ 6 และฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ.

1903 ตามข้อตกลงที่ 8 เรื่องรัฐบาลฝรั่งเศสเช่าที่ดินฝั่งขวาแม่น�้าโขงจาก

รฐับาลสยาม เมอืงอบุลราชธานมีพีืน้ท่ีให้ฝรัง่เศสเช่า 2 แห่ง คอื บ้านด่านปาก

มูลและอ�าเภอเขมราฐการเดินทางส�ารวจพืน้ทีอ่ย่างต่อเนือ่งท�าให้ท่านได้เสีย

ชีวิตขณะปฏิบัติราชการ ในวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ.1908 (ประชุมพงศาวดาร

ฉบับกาญจนาภิเษกเล่ม 9 2545, 288 - 289)

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพอธิบายจุดประสงค์การแต่งพงษาว 

ดารอสิานนัน้ “ไม่มผีูใ้ดสัง่สอนให้หม่อมหลวงอมรวงษ์วจิติรแต่ง...” (ประชมุ

พงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษกเล่ม 9 2545, 289) เติม (2546, 13) ได้แสดง

ทรรศนะทีแ่ตกต่างออกไป ระบุถึงปี ค.ศ. 1900 กรมหลวงสรรพสทิธปิระสงค์

ได้มีรับสั่งให้ ม.ร.ว.ปฐม คเนจร เป็นแม่กองรวบรวมเรื่องราวหัวเมืองตะวัน



318

ออกเฉียงเหนือขึ้น ด้วยการเรียกเก็บสมุดข่อย เอกสารส�าคัญ สัญญาบัตร

ของกลุ่มอาญาสี่ข้อมูลข้างต้นอธิบายได้ว่า ม.ร.ว.ปฐม คเนจร มีหน้าที่เรียบ

เรียงเนื้อหาประวัติศาสตร์พื้นเมืองอีสาน ด้วยการวางรากฐานประวัติศาสตร์

ชาติเป็นกรอบแนวคิดหลัก เมืองอุบลราชธานีคือบททดลองในการเรียบ

เรียงประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยใหม่ พร้อมได้รับการคัดสรรจากศูนย์อ�านาจ

บางกอกให้ช�าระประวัติศาสตร์ เพื่อเตรียมการเรียบเรียงประวัติศาสตร์ชาติ 

ในการรองรับรัฐประชาชาติสยาม

ต�านานนครจ�าปาศกัดิ ์ฉบบัม.ร.ว.ปฐม คเนจร (2545, 277 - 241) ได้อธบิาย

เรื่องพระครูโพนสะเม็กตามส�านวนพระยาอ�ามาตยาธิบดี รวม 12 ประเด็น

ดังนี้ 1) ในปี ค.ศ. 1643 ในรัชกาลพระสรรเพ็ชญที่ 5 หรือพระเจ้าปราสาท

ทอง มีภิกษุรูปหนึ่งอาศัยที่วัดโพนสะเม็กต่อมาสานุศิษย์เรียกว่าพระครูโพน

สะเม็ก  2) ในปี ค.ศ.1688 ในรัชกาลสมเด็จพระมหาบุรุษพระเพทราชานั้น 

ผู้ครองเมืองศรีสัตนาคนหุตถึงแก่พิราลัย พระองค์มีพระราชโอรสชื่อเจ้าองค์

หล่ออายุ 3 ปี และพระมเหสีทรงพระครรภ์ 3) พระยาเมืองแสนต้องการ

พระมารดาเจ้าองค์หล่อเป็นมเหสีเอกพระนางและพระโอรสทรงหลบหนีไป

กับขบวนอพยพลงใต้ของพระครูโพนสะเม็ก ท้ังสองพระองค์ได้ทรงพ�านักที่

ต�าบลฉะง้อหอค�า ณ ที่นี้ พระนางมีพระประสูติกาลพระโอรสล�าดับที่ 2 ต่าง

ให้นามว่าเจ้าหน่อกษัตริย์ พระยาเมืองแสนต้องการขจัดพระครูโพนสะเม็ก 

4) เจ้าองค์หล่อทรงหลบหนีไปเมืองญวณ 5) พระครูโพนสะเม็ก พระมเหสี

และเจ้าหน่อกษัตริย์หลบหนีลงมาทางใต้เดินทางเข้าสู่ต�าบลง้ิวพันล�าน�้าโสม

สนุก ทั้งสองพระองค์ประทับที่นี่ 6) พระครูโพนสะเม็กเดินทางต่อไปยังเมือง

บันทายเพ็ชร4 และตั้งถ่ินฐานในแดนกัมพูชา เจ้ากัมพูชาเก็บภาษีครัวลาว  
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7) พระครูโพนสะเม็กเดินทางกลับขึ้นไปยังเมืองจ�าบากนาคบุรีศรีสานุศิษย์

แยกย้ายตั้งบ้านเรือน 8) นางแพงนางเพายกเมืองให้พระครูโพนสะเม็กดูแล 

9) ปี ค.ศ.1709 บ้านเมืองเกิดการทะเลาะวิวาทพระครูโพนสะเม็กอัญเชิญ

เจ้าสร้อยศรีสมุทพุธางกูรครองเมือง 10) ตั้งนามเมืองใหม่จัดค่าธรรมเนียม

ภาษีอากรแบบล้านช้าง 11) สร้างวดัหลวงใหม่ให้พระครูโพนสะเมก็และในปี 

ค.ศ.1720 การมรณภาพของท่านพระครูโพนสะเม็กรวมอายุ 90 ปี 12) เมื่อ

จัดการฌาปนกิจศพท่านพระครูแล้วเสร็จ ได้สร้างเจดีย์ที่ตรงหอศพ 3 องค์ 

สร้างเจดีย์ใหญ่ที่ปลงศพเรียกว่าพระธาตุฝุ่น ต่อมาสร้างวิหารขึ้นครอบพระ

ธาตุฝุ่นปรากฏเป็นวัดพระธาตุฝุ่นจนบัดนี้ (ปฐม 2545, 227 - 230)

วรรณกรรมประเภทที่สองได้ชี้ให้เห็นพัฒนาการการสร้างประวัติศาสตร์

พระครโูพนสะเมก็ข้ึนเป็นอย่างเป็นขัน้ตอน ฉบับเจ้าพรหมเทวานเุคราะห์ไม่มี

การกล่าวถงึอทิธปิาฏหิารย์ิหรอืร่องรอยความสมัพนัธ์ของพระครูโพนสะเมก็

กับต้นราชวงศ์จ�าปาศักดิ์ เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์ไม่มีความทรงจ�ารายนาม

ของเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชแต่ประการใด การผูกเรื่องหลังรัชสมัยพระสุริย

วงศาธรรมิกราชได้เร่ิมเติมแต่งในต�านานจ�าปาศักดิ์ภาคพิสดารได้เกิดขึ้นใน

ฉบับพระยาอ�ามาตยาธิบดี และฉบับ ม.ร.ว.ปฐม คเนจร 

1.3 พงศาวดาร

วรรณกรรมประเภทที่ 3 ประกอบไปด้วยพงศาวดารอิสานจ�านวน 2 ส�านวน

ได้แก่ ม.ร.ว.ปฐม คเนจร และพระยาขัติยวงษา (เหลา ณ ร้อยเอ็ด)

ปรากฏการสะกดชื่อเมืองเมืองบรรทายเพ็ชร์ ประทายเพ็ชร บันทายเพ็ชร หรือบรรทายเพชร

แตกต่างกันตามส�านวนผู้แต่งและเรียบเรียง

4
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พงศาวดารอิสาน ฉบับ ม.ร.ว.ปฐม คเนจร เนื้อหารวมท้ังส้ิน 20 หน้า  

ปรากฏเรื่องพระครูโพนสะเม็ก 4 หน้า  ลักษณะเค้าโครงเรื่องแบบเดียวกับ

ต�านานนครจ�าปาศักดิ์ ฉบับม.ร.ว.ปฐม คเนจร ประกอบด้วยประเด็นที่น่า

สนใจ 3 เรื่อง 1) ปรากฏการสะกดชื่อเมืองแตกต่างกันได้แก่บันทายเพ็ชรกับ

บรรทายเพ็ชร์ 2) การขยายความการตั้งถิ่นฐานกลุ่มผู้อพยพลงใต้ที่ประกอบ

ด้วยไทยฝ่ายเหนือ เขมรต่างแยกย้ายกันปะปนกับข่าและกวย (ปฐม 2545, 

292 - 295) และ 3) การอธิบายเหตุการณ์ ในปี ค.ศ.1720 พระครูโพนสะ

เม็กอาพาธและถึงแก่มรณภาพที่วัดหลวงใหม่ เจ้าสร้อยศรีสมุทพุทธางกูรได้

สร้างพระเจดย์ีทีต่รงหอไว้ศพสามองค์ และเจดย์ีองค์ใหญ่เป็นทีป่ลงศพพระคร ู

โพนสะเม็ก เรียกว่า พระธาตุฝุ่น ต่อมาได้สร้างวิหารขึ้นและเรียกว่าวัดธาตุ

ฝุ่น (ปฐม 2545, 264 - 296)

พงศาวดารอีสาน ฉบับพระยาขัติยวงษา (เหลา ณ ร้อยเอ็ด) ช่วงปี ค.ศ.

1903-1911 เหลา ณ ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าเมืองร้อยเอ็ดในระบบกินเมืองคน

สุดท้าย (ระบบอาญาสี่) ด�ารงต�าแหน่งพระยาขัติยวงษาท่านมีความดีความ

ชอบในการปราบปรามกบฏผู้มีบุญ เสียชีวิตปี ค.ศ. 1934 พงศาวดารอีสาน

ฉบับพระยาขัติยวงษาตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ.1929 ตีพิมพ์ครั้งที่ 2 ปี ค.ศ. 

1966 ฉบับที่ศึกษานี้มีส�านวนเดียวกับฉบับที่ 2 แต่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ.2002 มี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระครูโพนสะเม็กรวม 3 หน้าครึ่ง รวม 7 ประเด็นดังนี้

1) ในปี ค.ศ.1643 การนิมิตของพระครูยอดเเก้วเวียงจันทน์น�ามาซึ่งการ

ปรากฏตวัของลกูศษิย์พระครลูมืบองสามเณรอาย ุ13 - 14 ปี 2) เมือ่สามเณร

อายคุรบ 21 ปีขณะท�าพิธีอุปสมบทได้เกดิอัศจรรย์ขึน้ พระเจ้ากรงุเวียงจนัทน์
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ทรงอปุถมัภ์พระภกิษนุี ้ในปีถดัไปได้รบัฉายาใหม่ว่าพระครูโพนสะเมก็ 3) ใน

ปี ค.ศ.1689 พระเจ้าเวียงจันทน์ถึงแก่พิราลัย เหลา ณ ร้อยเอ็ด ด�าเนินเรื่อง

สาเหตุการอพยลงใต้ของพระครูโพนสะเม็กกับพระชายาและพระโอรสทั้ง

สองแบบเดียวกับส�านวน ม.ร.ว.ปฐม คเนจร แต่ได้เพิ่มจ�านวนไพร่พลเอาไว้ 

3,333 คน 4) ต่อมาได้กล่าวถึงการตั้งรกรากท่ีกรุงอินทปัต การสร้างเจดีย์

พนมเป็ญ การหล่อพระปฏิมากรทองเหลอืงแต่ยงัไม่แล้วเสรจ็ เพราะต้องหลบ

หนีการเก็บภาษีของเจ้ากรุงกัมพูชา การเดินทางสู่นครกาลจ�าบากนาคบุรีศรี 

5) ผู้ครองนครกาลจ�าบากนาคบุรีศรีชื่อนางแพงมีจิตศรัทธาต่อพระภิกษุได้

มอบพุทธจักรอาณาจักรให้ดูแล 6) ในปี ค.ศ.1713 พระครูมิอาจลงโทษกลุ่ม

อันธพาลที่ก่อเหตุในเมืองจ�าปาศักดิ์ จึงอัญเชิญเจ้าหน่อกษัตริย์เข้าปกครอง

เมอืง ทรงพระนามว่าเจ้าสร้อยศรสีมทุพทุธางกูร ครองกรงุกาลจ�าบากนาคบรีุ

ศร ีเจ้าสร้อยศรสีมทุพุทธางกรูได้ตัง้นามเมอืงใหม่ว่านครจ�าปาศกัด์ินาคบุรีศรี 

(เหลา 2545, 423 - 426) 7) เหลา ณ ร้อยเอ็ด ได้เพิ่มประเด็นพระครูโพนสะ

เมก็กบัเจ้าสร้อยศรสีมทุพทุธางกรูท�าการสร้างบ้านแปงเมอืงพร้อมการแต่งตัง้

เจ้าเมืองทั้ง 4 แห่งได้แก่ จารหวดเป็นผู้ปกครองบ้านโขง (เมืองโขง) พ่อเชียง

แปลงปกครองหางโขง (เชยีงแตง) เสยีงสาดแูลเมอืงศรีนครเตา หรือเมอืงรัตน

บุรีจารย์แก้วดูแลเมืองทุ่งหรือเมืองสุวรรณภูมิ (เหลา 2545, 426) เป็นที่น่า

สงัเกตว่าประเดน็อาณาเขตการตัง้เมอืงอาจเป็นโครงเรือ่งการตัง้เมอืงโบราณ

ทั้ง 7 ในต�านานทุ่งกุลาร้องไห้

1.4 หนังสือ

วรรณกรรมประเภทที่ 4 ประกอบด้วยหนังสือ 4 เล่ม คือ ประวัติศาสตร์ลาว

ของมหาสลิา วรีะวงส์ ประวตัศิาสตร์อสีาน ฉบับเตมิ วิภาคย์พจนกจิ History 
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of Laos ฉบับ ม.ล.มานิจ ชุมสาย และราชวงศ์จ�าปาศักดิ์ ประวัติศาสตร์ใน

ราชส�านัก ฉบับศิริกาญจน์ ดุจจานุทัศน์และนนทลี พรธาดาวิทย์

ประวัติศาสตร์ลาว ฉบับมหาสิลา วีระวงส์ ภูมิล�าเนาเดิมมาจากจังหวัด

ร้อยเอ็ด ท่านได้รับการยกย่องจากรัฐบาล ส.ป.ป.ลาว ให้เป็นปราชญ์ลาวผู้

สร้างประวตัศิาสตร์ชาต ิเมือ่เตบิโตขึน้ได้บวชเรยีน ประสบการณ์การเล่าเรยีน

แบบเถรวาทสร้างโอกาสให้มหาสิลาสามารถอ่านจารึก และ คัมภีร์ใบลานได้

อย่างช�านิช�านาญ ต่อมาท่านได้เดินทางไปใช้ชีวิตที่ฝั่งซ้ายแม่น�้าโขง คราว

สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้หลบหนีออกจากพระราชอาณาจักรลาว โดยเข้าร่วม

กบัขบวนการลาวอิสระเพือ่ท�าการจดัตัง้รฐับาลพลดัถิน่ขึน้ทีก่รงุเทพมหานคร

ระยะเวลานี้ มหาสิลามีได้ท�างานในหอวชิรญาณประจ�าหน่วยงานของหลวง

อนมุานราชธน กระท่ังในปี ค.ศ. 1953 ท่านได้นพินธ์พงศาวดารลาวตพีมิพ์ครัง้

ที่ 2 ในปี ค.ศ. 1985 และฉบับตีพิมพ์ปี ค.ศ.1996 หลังการเสียชีวิตของท่าน

ประวัติศาสตร์ลาว ที่ใช้ศึกษานี้เป็นฉบับปรับปรุงแปลจากส�านวนภาษาลาว

เป็นภาษาไทยจุดประสงค์การเขียนงาน คือ การผลิตประวัติศาสตร์นิพนธ์

ลาวฉบับมาตรฐานให้กับพระราชอาณาจักรลาว (ค.ศ.1954 - 1975) เนื้อหา

กล่าวถึงพระครูโพนสะเม็ก 2 หน้าครึ่ง ประกอบด้วย 5 ประเด็นที่ส�าคัญดังนี้ 

1) ยกย่องท่านเป็นผู้น�าไพร่พลอพยพลงใต้ 3,000 คน 2) ไม่ระบุสถานภาพ

ทีแ่น่ชัดของพระนางสมุงัคลา 3) กล่าวถึงนางแพงยกบ้านเมอืงให้พระครโูพน

สะเม็กดูแล 4) การปรากฏตัวของราชวงศ์จ�าปาศักดิ์ภายใต้การอุปถัมภ์ของ

พระครูโพนสะเม็ก 5) การตั้งเมืองและรายนามผู้ปกครองทั้ง 11 หัวเมือง 

(สิลา 2539, 162 - 164)
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ประวัติศาสตร์อีสาน ฉบับเติม วิภาคย์พจนกิจ นามเดิมเติม (ใจ) สิงหัษฐิต 

(เติม 2546, 31 - 32) เป็นบุตรชายของพระวิภาคย์พจนกิจ (เล็ก สิงหัษฐิต) 

เกดิปี ค.ศ. 1906 ส�าเรจ็การศกึษาระดับมธัยมศกึษาปีที ่6 จากโรงเรียนเบ็ญจะ

มะมหาราช ส�าเรจ็การศึกษาระดบัมธัยมปลายจากลเิซอลัแบรท์ซาโรท์ เมอืงไซ

ง่อน ในปี ค.ศ.1925 ส�าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์

จากมหาวิทยาลัยอินโดจีน ในปี ค.ศ.1929 ก่อนเดินทางกลับมาตุภูมิได้เข้า

เรียนหลกัสตูรการพาณชิย์พเิศษ ในปี ค.ศ.1932 เตมิเข้ารบัราชการประจ�ากอง

ก�ากับการบนิพลเรอืน และโอนไปสงักดักองวศิวกรรมโยธาด�ารงต�าแหน่งนาย

ตรวจทางหลวงแผ่นดิน (เอี่ยมกมล 2525, 128) ในปี ค.ศ.1947 เติมได้แวะ

เยีย่มบ้านเกิดและได้ค้นพบเอกสารใบบอกในห้องท�างานของบดิา ซึง่เป็นแรง

บันดาลใจให้เขาเขียนประวัติศาสตร์อีสาน ขึ้น หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์

เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1970 เค้าโครงเรื่องเรียบเรียงมาจากเอกสาร 3 ชุด 1) 

รับสั่งเจ้ายุติธรรมธร (1924) 2) ส�าเนาประวัติเมืองจ�าปาศักดิ์ฉบับพญาเมือง

ขวา 3) พงศาวดารภาคภาษาไทยฉบับต่าง ๆ (เติม 2546)

เตมิเรยีบเรยีงเนือ้หาพระครโูพนสะเมก็ให้สมัพนัธ์กับประวตัศิาสตร์จ�าปาศกัดิ์

และเขตพื้นเมืองอีสาน 10 หน้า ครอบคลุม  14 ประเด็น คือ 1) นิมิตพระครู

ยอดแก้ว 2) การอุปสมบทและการรบัต�าแหน่งพระครูโพนสะเม็ก ฉายาพระยา

ครูขี้หอม 3) พระยาสุริยวงศาธรรมมิกราชสวรรคต 4) ในปี ค.ศ.1694 พญา

เมืองจันต้องการพระราชธิดาสุมังคลาเป็นพระมเหสี 5) การอพยพลงใต้กับ

พระครโูพนสะเม็ก 6) ในปี ค.ศ.1689 - 1692 การบรูณะพระธาตพุนม 7) การ

เดินทางสู่เมืองอินทปัตนคร 8) เจดีย์พนมเปญ 9) การตั้งบ้านเรือน หมู่บ้าน

ตามเส้นทางเดินทางขึ้นแม่น�้าโขงสู่เมืองจ�าปาศักดิ์ 10) การดูแลอาณาจักร
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และการมอบอาณาจักรแด่เจ้าสร้อยศรีสมุทพุทธากูร 11) การขอพระราช

ธิดากัมพูชาเป็นพระชายา 12) จัดการสร้างเมืองและผู้ปกครอง 6 หัวเมือง 

13) ปีค.ศ. 1720 พระครูโพนสะเม็กมรณภาพ 14) การบรรจุอัฐิที่วัดธาตุฝุ่น 

และพระธาตุพนม (เติม  2546, 33 - 43) 

ในปัจจุบันประวัติศาสตร์อีสาน ฉบับเติม วิภาคย์พจนกิจมีคุณค่าต่อมโน

ทัศน์ทางประวัติศาสตร์ของลูกหลานราชวงศ์จ�าปาศักดิ์และลูกหลานอาญา

สี่เมืองอุบลราชธานีเป็นอย่างยิ่ง ทายาทสองสายตระกูลต่างท้าวความเร่ือง

ราวบรรพบุรุษจากประวัติศาสตร์อีสาน พร้อมการระบายความรู้สึกเศร้าใจ

ที่เอกสารต้นฉบับได้สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอย (อรอินทร์และพลา 2556, 

สัมภาษณ์)

History of Laos (1971) ฉบับ ม.ล. มานิจ ชุมสาย วิกิพีเดียให้ข้อมูล

ว่า ม.ล.มานิจ ชุมสาย ด�ารงชีวิตช่วงปี ค.ศ.1908 - 2009 ได้รับทุนเล่าเรียน

หลวงให้ไปศึกษาวชิาอกัษรศาสตร์ทีว่ทิยาลยัทรนิติีม้หาวทิยาลยัเคมบรดิจ์ใน

ปี ค.ศ.1933 ส�าเรจ็การศกึษาและเดนิทางกลบัไทยได้อทุศิชวีติให้กบังานด้าน

การศกึษา การเขยีน การผลติงานประวตัศิาสตร์ ท่านยงัด�ารงต�าแหน่งนายพล

ต�ารวจจัตวาอีกด้วย (หม่อมหลวงมานิจ, ออนไลน์) เนื้อหา History of Laos 

กล่าวถึงพระครูโพนสะเม็ก 10 หน้า มีเนื้อความและมีโครงเรื่องแบบเดียวกับ

ต�านานจ�าปาศักดิ์ ฉบับพระยาอ�ามาตยธิบดีแต่มีการตีความและวิเคราะห์

เหตุการณ์เพิ่มเติม เช่น ใคร คือ พระนางสุมังคลา (Manich 1971, 91)
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ราชวงศ์จ�าปาศักดิ์ ประวัติศาสตร์ในราชส�านัก ฉบับศิริกาญจน์ ดุจจานุ

ทัศน์และนนทลี พรธาดาวิทย์ (2553, 20 - 22) จุดประสงค์การผลิตงาน

ชิ้นนี้ คือ การสดุดีราชวงศ์จ�าปาศักดิ์ เนื่องจากศิริกาญจน์ผู้แต่งเป็นลูกหลาน

ในสายตระกูลข้าราชบริพารราชวงศ์จ�าปาศักดิ์ ผู้แต่งเรียบเรียงเนื้อหาเก่ียว

กับพระครูโพนสะเม็กราว 2 หน้ากระดาษ กล่าวเพียงประเด็นการอพยพ

ลงใต้เนื่องจากสิ้นรัชกาลของพระสุริยวงศาธรรมิกราช บทบาทพระครูโพน 

สะเมก็กบัการช่วยเหลอืราชวงศ์จ�าปาศกัดิใ์นอนาคต เมอืงบนัทายเพช็ร ระบบ

การปกครองจ�าปาศกัดิ ์เมือ่บ้านเมอืงวุน่วาย พระครูโพนสะเมก็ได้อญัเชญิเจ้า

สร้อยศรสีมทุพทุธางกรูขึน้เสวยราชสมบตั ิด้วยการยกข้อความมาจากหนงัสือ

ประวัติศาสตร์ลาว (1996) ฉบับหมาค�าจ�าปามณีแก้ว แปลเป็นภาษาไทยโดย

สุวิทย์ ธีรศาศวัต (ศิริกาญจน์และนนทลี 2553, 20 - 23)

2. การสร้างประวัติศาสตร์พระครูโพนสะเม็ก

การสร้างประวัติศาสตร์พระครูโพนสะเม็กเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรัฐ

ชาติสยาม ด้วยการสร้างประวัติศาสตร์ชาติ รัฐบาลสยามได้เร่ิมการนิพนธ์

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขึ้น 4 ช่วงเวลาด้วยกัน ช่วงที่ 1 ก่อนปี ค.ศ.1893 

ช่วงที่ 2 ปี ค.ศ.1893 - 1954 สองช่วงแรกนี้เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้กับ

การขยายอ�านาจของตะวันตก ช่วงที่ 3 ปี ค.ศ.1955 - 1991 และช่วงที่ 4 

ปี ค.ศ.1992 - 2013 



326

2.1 การสร้างประวัติศาสตร์พระครูโพนสะเม็กช่วงที่ 1 ก่อนปี ค.ศ.1893

จุดประสงค์การสร้างประวัติศาสตร์พระครูโพนสะเม็กก่อนค.ศ.1893 

พจิารณาได้ 2 ประเดน็ ประเดน็แรก การสร้างองค์ความรูป้ระวตัศิาสตร์ศนูย์

อ�านาจเมืองในพระราชอาณาเขต อนึง่ คนทีร่บัรูเ้รือ่งราวดงักล่าวยงัจ�ากดัตวั

ในกลุม่ชนชัน้น�า ประเดน็ทีส่อง การสร้างมโนทศัน์ทางประวัติศาสตร์แบบใหม่

ให้กับกลุ่มราชวงศ์จ�าปาศักดิ์ให้จงรักภักดีกับราชส�านักบางกอก 

เมื่อขึ้นครองราชย์ในปี ค.ศ.1851 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ได้ทรงเปลี่ยนชื่อประเทศ จากกรุงศรีอยุธยาเป็นประเทศสยาม (ด�ารงราชา

นุภาพ 2496, 5) อธิบายได้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้วางรากฐานรัฐประชาชาติ

แบบใหม่ให้กับสยาม พระราชสาสน์ที่ส่งไปยังนานาประเทศ คือหลักฐาน

ที่อธิบายเรื่องสยามประเทศกลุ่มชาติพันธุ์ในพระราชอาณาจักร และพระ

ราชอาณาเขต ในปี ค.ศ.1855 รัชกาลที่ 4 ได้ส่งพระราชสาสน์ก�ากับพระ

สุพรรณบัฏไปถวายสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอริยาฯ (รวมพระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง พระราชหัตถเลขาในพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ม.ป.ป., 392) พบหลักฐานในปี ค.ศ. 1857 

เร่ืองรชักาลที ่4 รับสัง่การเรยีบเรยีงพงศาวดารล้านช้างฉบับพระยาประกจิกร

จักร (แช่ม บุนนาค) (ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 9 2545, 8)

เป็นทีน่่าสงัเกตว่าคราวพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระผนวช 

พระองค์ได้สนพระราชหฤทยัรวบรวมต�านาน พระราชพงศาวดารมาล่วงหน้า

แล้ว เล่ากันว่าทรงเข้าพระทัยถึงการขยายอ�านาจของตะวันตก บทความนี้

ยกย่องให้รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นผู้วางรากฐานระบบรัฐชาติ
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แบบใหม่ ระยะแรกช่วงปี ค.ศ.1851 - 1860 เริ่มด้วยการสร้างความเข้าใจ

ประวัติศาสตร์ของพระราชาอาณาเขต ในปี ค.ศ.1861 พระองค์ได้สนับสนุน

การผลติประวตัศิาสตร์นพินธ์เพือ่แบ่งแยกหวัเมอืงลาวสายสัมพันธ์ทีแ่น่นแฟ้น

ของพระองค์กับราชวงศ์จ�าปาศักดิ์ดังปรากฏในภารกิจของเจ้าพรหมเทวา

นุเคราะห์ ท่ีส�าคัญคือการเล่าประวัติจ�าปาศักดิ์ด้วยการหลบหนีอ�านาจกรุง

เวยีงจนัทน์ พร้อมการอธบิายหนึง่ในผูน้�าการอพยพคอืพระครโูพนสะเมก็ นบั

เป็นการเริม่ต้นประวตัศิาสตร์เขตพืน้เมอืงอีสานภายใต้การก�ากบัของราส�านกั

บางกอกอย่างเป็นทางการ เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์ได้อธิบายความเป็นมา

ของเมืองตนเองอย่างน่าสนใจดังนี้ “...เมืองนครจ�าปาศักดิ์ เป็นเมืองลาวขึ้น

กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ฝั่งแม่น�้าโขง...” (พรหมเทวานุเคราะห์  2545, 246) 

คณุค่าทีป่รากฏในต�านานจ�าปาศกัดิ ์ฉบบัเจ้าพรหมเทวานเุคราะห์ถือเป็นการ

รื้อฟื้นและสร้างเรื่องราวพระครูโพนสะเม็กขึ้นเป็นครั้งแรก เจ้าพรหมเทวานุ

เคราะห์ได้อธิบายว่าเจ้าสร้อยศรสีมทุพทุธางกรูได้ขดัแย้งกบัเครอืญาตทิีเ่วยีง

จันทน์จงึอพยลงใต้ การเดนิทางครัง้นีส้ิน้สดุลงเมือ่พบกับพระครูโพนสะเมก็ผู้

ยกเมืองให้ปกครอง ประเด็นท่ีน่าสนใจคือกลุ่มเจ้าเมืองจ�าปาศักด์ิได้ปฏิเสธ

อ�านาจกรงุเวยีงจันทน์ด้วยการยอมรบัความช่วยเหลอืจากพระครโูพนสะเมก็

ยิ่งไปกว่านั้นปี ค.ศ.1867 ตรงกับปลายรัชกาลที่ 4 สยามเสียเขมรส่วนนอก

ให้กับฝรั่งเศส การรวบรวมประวัติศาสตร์ของแผ่นดินสยามและหัวเมืองใกล้

เคียงเป็นหนึ่งในขบวนการสร้างชาติ ด้วยจุดเริ่มต้นของการใช้ประวัติศาสตร์

นพินธ์เพือ่ผลประโยชน์ทางการเมอืง ในระยะเวลานีอ้าจไม่มผู้ีใดล่วงรู้อนาคต

มากไปกว่าพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทีไ่ด้ตระหนกัถงึการขยาย
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อทิธิพลของตะวันตกสูภ่าคพืน้ทวปีเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ต�าราเรยีนตะวนั

ตกยกย่องพระองค์ว่า 

“เป็นศาสนิกชนที่ดี ร�่าเรียนและช�านาญวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ

ภาษาละติน ปกครองพระราชอาณาจักรได้เป็นอย่างดีเท่าๆ กับการถ่วงดุล 

อ�านาจบริเทนกับฝรั่งเศส เพื่อรักษาเอกราช ทั้งยังสนับสนุนการเรียนรู้

เทคโนโลยีตะวันตก อาทิเช่น การพิมพ์ การฉีดวัคซีน และการศึกษาแบบ

ตะวันตก....” (Hanes 2542, 584)

ช่วงปี ค.ศ.1867 - 1892 เวลา 24 ปี หลงัการเสยีพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของกมัพูชาให้

กับฝรั่งเศสไม่ปรากฏงานเขียนเกี่ยวกับพระครูโพนสะเม็กบรรดาหัวเมืองขึ้น

สยามล้วนถกูลดทอนมโนทัศน์ทางประวัตศิาสตร์ ดงับนัทกึของเอเจยีน ฟรอง

ซัวร์ แอมอนิเยร์ (Étienne François Aymonier) ที่ได้เดินทางมายังพื้นที่ฝั่ง

ขวาแม่น�า้โขงช่วงปี ค.ศ.1882 - 1883 ความว่า “เมอืงจ�าปาศกัด์ิ (Moeuong 

Bassak) ลักษณะทั่วไป (อาจเป็นร่องรอยแห่งการปกครองโดยเขมรมาก่อน 

ปัจจุบันตกอยู่ในเงื้อมมือของชาวสยาม เริ่มตั้งแต่ครั้งเมื่อเวียงจันทน์ถูก

รุกรานในปี 1828 ตามค�ากล่าวของเจ้าเมืองว่าสมุดบันทึกเหตุการณ์อันเป็น

เอกสารที่มีคุณค่าทั้งหมดได้ถูกน�าไปรวบรวมไว้ที่บางกอก...” (แอมอนิเยร์ 

1996, 34) เจ้ายั่งขหม่อมเจ้าองค์ครองเมืองจ�าปาศักดิ์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 

“...พงศาวดารเมืองจ�าปาศักดิ์นั้นได้สูญหายแต่ครั้งบ้านเมืองเป็นจลาจลมา

หลายครั้ง ที่มีอยู่บ้างเวลานี้ก็เป็นจดหมายเหตุได้มาจากวัดเก่าๆ บ้าง เป็น

ตัวอักษรไทยน้อย...” (เติม 2546, 31)
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2.2 การสร้างประวตัศิาสตร์พระครูโพนสะเมก็ช่วงท่ี 2 (ค.ศ.1893 - 1954)

จุดประสงค์ของการผลิตงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับพระครูโพนสะเม็กในช่วง

ที่ 2 มีด้วยกัน 3 ประการ ประการแรก การสร้างชาติไทยได้รับการถกเถียง

อย่างไม่มีข้อยุติว่าเกิดข้ึนเมื่อใด งานศึกษาและวิจัยที่ผ่านได้ให้ความส�าคัญ

แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สานต่อขบวนการสร้างชาติ

แบบใหม่อย่างเป็นรูปธรรมจากพระราชบิดา พระองค์ได้ทรงรับสั่งให้สมเด็จ

กรมพระยาด�ารงราชานุภาพรวบรวมประวัติศาสตร์ของชุมชนทั่วพระราช

อาณาจักรเพื่อสร้างความเข้าใจต่อพื้นที่การปกครอง ช่วงปี ค.ศ.1897 - 

1899 การสร้างประวัติศาสตร์ชาติแบบใหม่เป็นไปอย่างเร่งรัดพระเจ้าบรม

วงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิ์ประสงค์ได้ท�าการปลูกฝังคติรัฐชาติในพ้ืนท่ีฝั่ง

ขวาแม่น�้าโขง ความว่า

“...แต่นีส้บืไปให้เจ้าหน้าทีแ่ต่ละแผนกการทกุหวัเมอืงน้อยใหญ่ เมือ่จะมีการ

ส�ารวจส�ามะโนครัว หรอืหากมรีาษฎรมาตดิต่อท่ีจะต้องใช้แบบพมิพ์ของทาง

ราชการ ให้ปฏิบัติใหม่โดยกรอกในช่องสัญชาตินั้นว่าชาติไทยบังคับสยามทั้ง

สิ้น ห้ามมิให้ลงหรือเขียนในช่องสัญชาติว่า ชาติลาว ชาติเขมร ส่วย ผู้ไทย 

ฯลฯ...” (เติม 2546, 408)

ประการที่สอง คือการสร้างมโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์แบบใหม่หลัง

การปราบปรามขบวนการผู้มีบุญ ด้วยการหยิบยกประวัติศาสตร์พระคร ู

โพนสะเม็กมาเป็นกรณีตัวอย่าง ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์

ทางประวัติศาสตร์ระยะนี้จ�ากัดในชนชั้นผู้น�าเป็นหลัก ประชาชนระดับล่าง

หรือประชาชนทั่วไปยังไม่มีโอกาสได้ร�่าเรียนระบบการศึกษาแบบสยาม  
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ต้นทศวรรษที่ 1900 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ยังได้

มรีบัสัง่ให้เรยีกเก็บเอกสารบนัทกึประเภทต่างๆ จากบรรดาหวัเมอืงในมณฑล

อีสาน ช่วงปีค.ศ.1901-1902 เกิดความวุ่นวายทางการเมืองในเหตุการณ์ผู้

มีบุญจึงปรากฏงานเรียบเรียงที่เกี่ยวข้องกับพระครูโพนสะเม็กที่ได้รับการ

สนับสนนุจากราชส�านักบางกอก4 ฉบับ ล้วนสรปุเนือ้หาไปในทศิทางเดยีวกนั 

คือการมอบอ�านาจอาณาจกัรให้กบักษตัรย์ิดแูล พระภกิษสุงฆ์ควรปล่อยวาง

เรือ่งทางโลกมุง่ปฏบิตัธิรรมอย่างสนัโดษได้แก่ ต�านานจ�าปาศกัด์ิ ฉบบัพระยา

อ�ามาตยธิบดี พงษาวดารอิสาน และต�านานนครจ�าปาศักดิ์ ฉบับ ม.ร.ว.ปฐม 

คเนจร พงศาวดารอิสาน ฉบับเหลา ณ ร้อยเอ็ด

พร้อมกันนี้ไพทูรย์ มีกุศล (2518, 211 - 212) ได้อธิบายว่าหลังเหตุการณ์

ปราบปรามผูม้บีญุ ในปี ค.ศ.1902 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิ

ประสงค์และเจ้าหน้าท่ีชั้นผู้ใหญ่ประจ�ามณฑลอีสานเชื่อว่าประชาชนส่วน

ใหญ่เป็นผู้ไม่รู้หนังสือจึงเป็นอุปสรรคในการปรับปรุงประเทศตามแบบแผน

ใหม่ การป้องกันแก้ไขควรด�าเนินการผ่านระบบการศึกษามีพระราชาคณะ

ประจ�ามณฑลในฐานะผู้อ�านวยการศึกษาในมณฑลดูแลรับผิดชอบผ่านพระ

ราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ฉบับปี ค.ศ.1902 ในปี ค.ศ.1903  

พระยาขัติยวงษา (เหลา ณ ร้อยเอ็ด) ผู้มีส่วนในการปราบกบฏผู้มีบุญได้

ท�าการควบคุมนักโทษ 300 คนเศษลงไปพิจารณาโทษที่เมืองอุบลราชธานี 

เป็นที่น่าสังเกตว่าพงศาวดารอิสาน อาจได้รับการแต่งขึ้นหลังการพิจารณา

โทษผู้มีบุญ 
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ประการที่สาม การสร้างประวัติศาสตร์พระครูโพนสะเม็กเพื่อป้องกันการ

หลงเชื่อในสิ่งที่ผิด พระครูโพนสะเม็กเป็นตัวอย่างผู้มีบุญแห่งอาณาจักรล้าน

ช้างได้หรอืไม่ บทบาทของท่านมลัีกษณะท่ีเหมอืนและแตกต่างจากผบีญุสมยั

รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อย่างไร ลักษณะร่วมกันของพระครูโพน 

สะเม็กกับผูม้ีบญุสมัยรัชกาลที่ 5 คือ การเสนอทางเลอืกใหม่ใหก้บัประชาชน

ด้วยการปฏเิสธอ�านาจรัฐ พระครโูพนสะเมก็ปฏเิสธอ�านาจเวยีงจนัทน์และกรงุ

กมัพชูา อย่างไรก็ตาม พระครโูพนสะเมก็ไม่ได้ปฏเิสธระบบกษตัรย์ิ เนือ่งจาก

เวยีงจนัทน์ในช่วงนัน้มขีนุนางปกครองท่านพระครยูงัปฏิเสธระบบการจดัเกบ็

ภาษีของกรุงกัมพูชาและกรุงเวียงจันทน์ 

ผูม้บีญุสมยัรชักาลท่ี 5 ปฏิเสธการจัดเกบ็ภาษขีองฝรัง่เศส Lan Baird (2013)

เสนอมุมมองใหม่ว่าผู้มีบุญต้องการรักษาระบบการเก็บส่วยของสยามสิ่งที่

แตกต่างกัน คือ พระครูโพนสะเม็กไม่มีแนวทางการต่อสู้ด้วยอาวุธและเวทย์

มนตร์คาถา ภาพลักษณ์ของพระครูโพนสะเม็ก คือ แบบอย่างของพระภิกษุ

ที่รักความสงบ เทิดทูนเสรีภาพไม่ต้องการเสียภาษีให้กับผู้ใด สิ่งท่ีเด่นที่สุด 

คือ การยกอาณาจักรให้กับเชื้อสายกษัตริย์ปกครอง ผู้มีบุญสมัยรัชกาลที่ 5 

ต่อสู้อ�านาจรัฐด้วยการปลุกระดมแนวร่วมผ่านกลอนล�า ด้วยการสะสมอาวุธ

ซึ่ง Baird ได้อธิบายว่าได้รับการสนับสนุนจากสายราชวงศ์จ�าปาศักดิ์ (Baird 

2005) และด้วยการอาศัยเวทย์มนตร์คาถาพร้อมกับการเดินทางเข้าแย่งชิง

ศูนย์อ�านาจทางการเมืองของสยาม (เมืองอุบลราชธานี) ตามล�าดับ

ช่วงปี ค.ศ.1900 - 1920 หลกัฐานลายลกัษณ์อกัษร 4 ส�านวน ได้แก่ ต�านานจ�าปา

ศักดิ์ ฉบับพระยาอ�ามาตยธิบดี พงษาวดารอิสาน และต�านานนครจ�าปาศักดิ์ 
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ฉบับ ม.ร.ว.ปฐม คเนจร พงศาวดารอิสาน ฉบับเหลา ณ ร้อยเอ็ด น�าไปสู่

การวิเคราะห์และอธิบายการสร้างประวัติศาสตร์พระครูโพนสะเม็กสมัยที่ 

2 ครอบคลุมประเด็นหลัก 5 เรื่องหนึ่งชีวประวัติพระครูโพนสะเม็ก สอง 

สาเหตุการอพยพลงทางตอนใต้ สาม การก่อสร้างชุมชนในเส้นทางอพยพลง

ใต้ สี่ อิทธิปาฏิหาริย์ และ ห้า เจ้าสร้อยศรีสมุทพุทธางกูรเน้นการวิเคราะห์

เปรยีบเทียบประเดน็หลกั 5 เรือ่งกบัส�านวนเจ้าพรหมเทวานเุคราะห์เนือ่งจาก

เป็นฉบบัทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุเพือ่อธบิายการสร้างมโนทศัน์ทางประวตัศิาสตร์ให้กับ

ชุมชนฝั่งขวาแม่น�้าโขงอย่างเป็นรูปธรรม

2.2.1 ชีวประวัติพระครูโพนสะเม็ก

ชีวประวัติพระครูโพนสะเม็กแบ่งออกเป็น 3 ช่วงอายุ วัยเยาว์ วัยกลางคน 

และวัยชรา ชีวิตวัยเยาว์ได้รับการอธิบายเอาไว้อย่างละเอียดในต�านานจ�าปา

ศักดิ์ ฉบับพระยาอ�ามาตยาธิบดี (1941) ได้กล่าวถึงพระครูโพนสะเม็กเอาไว้

อย่างน่าสนใจดังนี้ 

“และเมื่อศักราชได้ 1005 ปีมะแมเบญจศกนั้น ว่ายังมีท่านพระครูยอดแก้ว

อยู่เมืองเวียงจันทน์ ในเวลากลางคืนจ�าวัดอยู่นิมิตฝันว่า เห็นมีคชสารพลาย

ตัวใหญ่เข้ามาในอารามท�าลายพระวิหารขึ้นไปบนกุฏิแล้วแทงหอไตรท�าลาย

ลง ช้างจึงจับเอาหนังสือกลืนเป็นอาหารหมดท้ังหีบ พอรุ่งสว่างก็ตกใจตื่น

ขึ้น แล้วท่านพระครูยอดแก้วก็เล่านิมิตให้สงฆ์ทั้งปวงฟังๆ แล้วก็พากันไป

บิณฑบาต พอเวลาสายพระสงฆ์ท้ังปวงพบสามเณรจึงถามสามเณรว่ามาแต่

แห่งใด สามเณรจึงบอกแก่พระสงฆ์ว่ามาแต่เมืองกะลืมเมืองพาน ข้าพเจ้า
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การสร้างความทรงจ�าเก่ียวกับพระครูโพนสะเม็กของคนฝั่งขวาแม่น�้าโขงได้เกิดขึ้น 2 ระยะด้วยกัน 
ช่วงปี ค.ศ.1921 การสร้างอัฐิธาตุ ช่วงปี ค.ศ. 1936 การสร้างรูปปั้น (ที่มา: เมธี เมธาสิทธิ สุขส�าเร็จ 
บันทึกภาพ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2013)
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เป็นสานุศิษย์พระครูลืมบองเที่ยวมาหาที่เล่าเรียน พระสงฆ์ทั้งปวงจึงไปแจ้ง

ความแก่พระครยูอดแก้ว พระครยูอดเเก้วจงึนมินต์สามเณรข้ึนไปบนกฎุ ีแล้ว

พระครูยอดแก้วก็ท�านุบ�ารุงสามเณรนั้นไว้ แล้วพระครูยอดแก้วก็ให้สามเณร

เล่าสวดมนต์จนถึงพระปาฏิโมกข์ สามเณรเล่าเรียนแม่นย�าจนช�านิช�านาญ 

พระครยูอดแก้วจงึให้สามเณรเล่าสตูรจ�าได้จนจบ แล้วพระครูยอดแก้วกบ็อก

หนงัสอืพระไตรปิฎกตัง้แต่ธรรมบทบ้ันต้นบ้ันปลายและเล่าเรยีนในคมัภร์ีใดๆ 

สามเณรก็เล่าเรียนได้หมดสิ้น จึงเอาหนังสือในหีบอยู่ในหอไตรมาให้สาม

เณรๆ ก็รอบรู้ทุกคัมภีร์ไม่มีผู้ใดเปรียบได้ กิติศัพท์ได้ยินเลื่องลือถึงพระเจ้า

เมอืงเวยีงจันทน์ๆ กย็นิดมีจีติเลือ่มใสในพระพทุธศาสนาจึงจัดผ้าไตรมาถวาย

ยกชือ่ขึน้เป็นราชาจัว่ แต่นัน้มาก็ลอืชาทัว่ไปทัง้อาณาเขตเมอืงเวยีงจันทน์...” 

(อ�ามาตยาธิบดี 2546, 213 - 214) 

เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์ไม่ให้รายละเอยีดชวีประวตัพิระครโูพนสะเมก็ เพยีง

กล่าวว่า “...ครั้งหนึ่งมีพระครูอยู่วัดโพนสะเม็กเป็นอาจารย์บอกพระกรรม

ฐานเป็นที่นับถือของคนเป็นอันมาก...” (พรหมเทวานุเคราะห์  2545, 246 - 

247) เป็นทีน่่าสงัเกตว่าต�านานจ�าปาศกัดิฉ์บบัแรกยกย่องพระครูโพนสะเมก็

เป็นเถระฝ่ายกรรมฐานหรือวัดป่า ระยะเวลาต่อมา พระเถระฝ่ายกรรมฐาน

เป็นแบบอย่างทีด่ใีนเขตพืน้เมอืงอีสานท้ังยงัได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวาง

โครงเรื่องนี้เป็นที่มาของประวัติวัดบ้านโนนเก่า บ้านโนนใหญ่ ต�าบลก่อเอ้ 

อ�าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ “... กลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งได้อพยพไป

พ่ึงใบบุญของพระอาจารย์สายกรรมฐานองค์หนึ่ง ซึ่งจ�าวัดอยู่ในบริเวณป่า

รกชฏัและเป็นเนนิสงูเป็นทีต่ัง้ของบ้านโนนใหญ่ในปัจจุบนัต่อมาได้สร้างเป็น
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วดัช่ือศรชุีมพล ชาวบ้านได้ให้ความเคารพนบัถอืพระอาจารย์องค์นีม้าก...ยดึ

เอาพระสงฆ์สายกรรมฐานเป็นที่พึ่ง...” (สมครามชัย 2553, 2) 

ชีวประวัติวัยเยาว์ของพระครูโพนสะเม็กอาจมีภูมิล�าเนาเดิมมาจากเมือ

งกะลึมเมืองพาน เมื่อปี ค.ศ. 1643 อายุราว 12 - 13 ปี ได้เดินทางมาถึง

กรุงเวียงจันทน์ ต�านานจ�าปาศักดิ์ ฉบับพระยาอ�ามาตยธิบดี ได้อธิบายปีเกิด

เอาไว้ที่ปี ค.ศ.1631 (อ�ามาตยาธิบดี 2545, 213) ระยะเวลานั้นพระเจ้าสุริย

วงศาธรรมกิราชสริริวมอายไุด้ 29 ชนัษา ช่วงปี ค.ศ.1641- 1642   เป็นระยะ

เวลาที่ใกล้เคียงกับการเดินทางมาถึงกรุงเวียงจันทน์ของวานวุสตอบ (Van 

Wusthof) คณะพ่อค้าชาวฮอลันดา ช่วงปี ค.ศ.1643 - 1651 สามเณรรูปนี้

ได้อาศัย ณ กรุงเวียงจันทน์ นักบวชเยซูอิต บาทหลวงเด เลรีอา ชาวอิตาลี

ผู้พ�านักในกรุงเวียงจันทน์ช่วงปี ค.ศ.1642 - 1647 ได้วิจารณ์พระภิกษุสงฆ์

เถรวาทในแง่ลบว่าเป็นกาฝากของสังคม มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

“พวกนกับวชในประเทศลาว ซ่ึงผมจะเรยีกว่า “ตาละปอย”. ซ่ึงไม่ใช่ค�าศพัท์

ภาษาลาว แต่เป็นภาษาพม่า ถ้าจะเรียกแบบลาว ต้องออกเสียงว่า “พระ” 

คนจ�าพวกน้ีคือเศษเดนหรือกาฝากสังคม เกียจคร้าน เป็นศัตรูกับการงาน. 

วิหารของพวกเขาเป็นที่อยู่ของพวกพเนจรและพวกเกียจคร้าน ภายในวัด

นั้น สั่งสอนแต่ความชั่วร้าย ยิ่งไปกว่านั้นพระสงฆ์เป็นคนโอหัง ชอบขูดรีด ที่

แสนต�า่ช้าโหดเหีย้ม ไม่มคีวามกรณุาปราณ.ี.. บวชต้ังแต่วยัเยาว์ เรียกว่าเณร 

จนอายุครบ 23 ปี จึงตระเตรียมสอบเข้าสู่คณะสงฆ์...” (หุมพัน ม.ป.ป, 71)

กระนั้นก็ตามพงศาวดารล้านช้าง และพงศาวดารไทยกลับยกย่องรัชสมัย

ของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชว่าเป็นยุคทองของแผ่นดิน วานวุสตอบ
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แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากนักบวชเยซูอิตความว่า “ศาสนาพุทธลาว

นั้นรุ่งเรือง พระสงฆ์ มีจ�านวนเท่ากับฆารวาสเสียงสวดมนตร์ที่มีเสน่ห์ เป็น

ดินแดนแห่งพุทธศาสนา พระสงฆ์จากกัมพูชาและสยามมาร�่าเรียนราว 10 - 

12 ปีจึงเดินทางกลับเมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้ว...” (Boulanger 1931, 105)

ชีวิตวัยกลางคนของพระครูโพนสะเม็กนั้นราบรื่น มุ่งการปฏิบัติธรรม ด้วย

การอุปถัมภ์จากพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช (ค.ศ.1637 - 1694) ซึ่งถือเป็น

ยุคทองของอาณาจักรล้านช้าง ผู้ปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรม กล่าวกัน

ว่าพระองค์ได้ลงโทษประหารชีวิตพระราชโอรสอันเกิดแก่พระมเหสีเอก ใน

กรณีชู้สาวเหตดุงักล่าวได้น�ามาสูค่วามยุง่ยากทางการเมอืงปลายรชักาล ยงัมี

ข้อมลูทีไ่ม่แน่ชดัในปีเสดจ็สวรรคตของพระเจ้าสริุยวงศาธรรมกิราชว่าเป็นปี

ใดระหว่างปี ค.ศ.1688, 1690 (Manich 1971, 80) หรือ 1694 (Boulanger 

1931, 180) แต่อย่างไรก็ตามเจ้าพรหมเทวานุเคราะห์ไม่เสนอภาพชีวิตวัย

กลางคนของพระครโูพนสะเมก็หรอืการได้รบัอปุถมัภ์จากกษตัรย์ิเวยีงจนัทน์ 

บูลองเจอย์กลับไม่กล่าวพาดพิงถึงพระครูโพนสะเม็กแต่ประการใด 

เจ้าพรหมเทวานเุคราะห์ไม่ระบชุือ่กษตัรย์ิกรงุศรศีตันาคนหตุทีถ่งึแก่พิราลัย

แต่เอกสารฉบบัหลงั ได้ระบุว่า พระองค์ทรงมพีระราชโอรสวยัเยาว์ 2 พระองค์

ทรงพระนามว่าเจ้ากิง่กสริาชกบัเจ้าอนิทโสมอนัถอืก�าเนดิจากพระมเหสีนาง

หนึง่พระราชธดิาของพระเจ้าสริุยวงศาธรรมกิราชมพีระโอรสนามว่าเจ้าองค์

หล่ออายุ 13 ชันษา พร้อมกันนั้นพระนางทรงพระครรภ์ได้ 6 - 7 เดือนซึ่ง

พระโอรสพระองค์เลก็นีต่้อมาได้รบัการพระราชทานนามว่า เจ้าหน่อกษตัรย์ิ 

หรือเจ้าสร้อยศรีสมุทรหน่อพุทธางกูร ต้นราชวงศ์จ�าปาศักดิ์ เป็นที่น่าสังเกต
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ว่าความระส�า่ระสายของบ้านเมอืงเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อการเดนิทางอพยพลง

สู่ดินแดนทางตอนใต้ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว ม.ร.ว.ปฐม คเนจร ได้อธิบายผู้

ปกครองสายราชวงศ์จ�าปาศักดิ์แตกต่างออกไป ความว่า

“พระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุต มีโอรสองค์หนึ่งชื่อว่าเจ้าองค์หล่อ อายุได้ 3 ปี 

มารดาเจ้าองค์หล่อผู้เป็นชายาพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตนั้นยังมีพระครรภ์

ค้างอยู่ ฝ่ายพญาเมืองแสน ผู้ครองกรุงศรีสัตนาคนหุตจะรับเอามารดาเจ้า

องค์หล่อ ไปเป็นภรรยา นางหายนิดไีม่ จึง่พาเจ้าองค์หล่อหนมีาอยูก่บัพระครู

โพนสะเม็ด” (ปฐม 2545, 293)

บัน้ปลายชีวิตสูว่ยัชราคอืห้วงเวลาในการจาริกแสวงบญุสูด่นิแดนตอนใต้การ

รวบรวมไพร่พลราว 3,333 คน ลงสู่อาณาเขตกัมพูชา ในปี ค.ศ.1708 หวน

คืนสูด่อนโขง ปีถดัไปนางเพาผูน้�าสตรพีืน้เมอืงได้สิน้ชพี ภารกจิทางการเมอืง

ของท่านมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้ 

“...ถึงนครกาลจ�าบากนาคบุรีศรีขณะนั้นนางเพาแม่นางแพงบุตร กับพระยา

ค�ายาด พระยาสองฮาตไปนิมนต์ท่านพระครูให้อยู่รักษาศาสนาให้รุ่งเรือง

ถาวร อนุญาตทั้งพุทธจักรอาณาจักรให้แก่ท่านพระครูปกครองรักษาต่อๆมา

ประชาชนพลเมืองมีน�้าใจวิหิงสา...” (ปฐม 2545, 425) 

พระครูโพนสะเม็กได้เป็นผู้น�าทางการเมืองการปกครองในจ�าปาศักดิ์ เจ้า

พรหมเทวานเุคราะห์ยกย่องพระครโูพนสะเมก็มภีาวะผู้น�าสูงในการไกล่เกล่ีย

เรื่องต่าง ๆ  ให้ส�าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี ไม่มีการกล่าวถึงการตัดสินคดีความ

อาญาแต่ประการใดว่า
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“...พระครูโพนสะเม็ดได้ลงไปกับครอบครัวลาวเหล่านั้นด้วย เมื่อยกพวก

ครอบครัวเหล่านั้น จะมีการขุ่นข้องหมองหมางไม่สมัครสโมสรประการใด 

พระครูโพนสะเม็กช่วยกล่าวไกล่เกลี่ย ชักโยงให้สมัครสโมสรพร้อมเพรียง

กัน...” (พรหมเทวานุเคราะห์  2545, 247)

อาณาจักรจ�าปาศักดิ์ได้เข้าสู่ภาวะแห่งความยุ่งยากเกิดการโจรกรรมปล้นชิง 

ปล้นสะดมวัดวาอาราม และบ้านเรือนฆราวาส ปวงชนเรียกร้องให้พระครู

โพนสะเมก็เข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านีใ้นฐานะผูน้�าทางการเมืองสงูสดุ สามารถ

กระท�าการลงโทษเอาผิดเหล่าอาชญากรได้ทันที แต่อย่างไรก็ตามพระยา 

อ�ามาตยธิบดีได้อธิบายว่า 

“พระครโูพนสะเมด็จะช�าระว่ากล่าวตามอาญา กก็ลัวจะผดิด้วยวนิยัสกิขาบท 

ครั้นจะนิ่งเสียไม่ปราบปรามให้ราบคาบสมณพราหมณาจารย์ราษฎรก็จะ

เดือดร้อนยิ่งขึ้นไป พระครูโพนสะเม็ดจึงเห็นว่าเจ้าหน่อกษัตริย์ซึ่งเป็นโอรส

พระเจ้าเวียงจันทน์จะปกครองประชาราษฎรต่อไปได้ พระครูโพนสะเม็ดจึง

ให้จารียแก้วจารัยเสียงช้างกับท้าวเยไพร่พลไปอัญเชิญเจ้าหน่อกษัตริย์ซึ่ง

ตัง้อยูบ้่านงิว้ล�าโสมสนกุลงมาเมอืงนครจ�าปากนาคบรีุศรี...” (อ�ามาตยาธบิดี 

2545, 218) 

ในปี ค.ศ.1713 ท่านถ่ายโอนอ�านาจให้แก่เจ้าสร้อยศรีสมุทพุทธางกูร  

(อ�ามาตยาธิบดี 2545, 213 - 218) 
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2.2.2 สาเหตุการอพยพลงใต้ 

มูลเหตุการอพยพลงทางตอนใต้ 3 สาเหตุได้แก่ 1) การพิราลัยของเจ้ากรุง

เวียงจันทน์ (พระสุริยวงศาธรรมิกราช) น�ามาซึ่งความวุ่นวายทางการเมือง 

2) พระยาเมืองแสนตัง้ตนเป็นใหญ่ และต้องการรบัเอาพระมเหสพีระเจ้าสรุยิ

วงศาธรรมิกราชมาเป็นชายา (ปฐม 2545, 227) 3) พระยาเมืองแสนต้องการ

ลอบสงัหารพระครโูพนสะเมก็ (อ�ามาตยาธบิด ี2545, 214) เป็นทีน่่าสงัเกตเจ้า

พรหมเทวานเุคราะห์ ได้ให้น�า้หนกัสาเหตกุารอพยพลงใต้เอาไว้ทีส่าเหตุทีห่นึง่

เท่านั้น (พรหมเทวานุเคราะห์ 2002, 247 - 248) ม.ร.ว. ปฐมอธิบายสาเหตุ

การอพยพลงใต้เอาไว้ที่สาเหตุที่หนึ่งและสอง ในขณะที่พระยาอ�ามาตยธิบดี

ให้ความส�าคัญกับสาเหตุที่ 3

2.2.3 การสร้างชุมชนระหว่างการอพยพลงใต้

การก่อสร้างชุมชนในเส้นทางอพยพลงใต้ แสดงให้เห็นการประสมประสาน

ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไทลาว และกลุ่มคนท่ี

พูดภาษามอญ-เขมร ชุมชนที่ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางการปกครองที่ได้

รับการสร้างขึ้นโดยพระครูโพนสะเม็กมีด้วยกันอย่างน้อย 2 แห่ง คือ บ้าน

ลาวเกิมหรือบ้านทะลาย และเกาะชัย ทั้งยังสร้างเจดีย์พนมเปญ (อ�ามาตยา 

ธิบดี 2545, 215)

เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์ไม่กล่าวพาดพิงเรื่องต�านานเจดีย์พนมเบ็ญความว่า 

“... แล้วพากันล่องไปจนถึงเขาลี่ผี แล้วยังกลัวว่าจะหนีนายฝ่ายเวียงจันทน์

ไม่พ้นพากันล่องข้ามเข้าลี่ผีผูกพ่วงแพหนีต่อๆ ไป เข้าอาศัยอยู่ ณ เมืองพนม
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เพญ็...” (พรหมเทวานเุคราะห์ 2545, 247) เส้นทางการเดินทางของท่านจาก

ส�านวนเจ้าพรหมเทวานุเคราะห์ล่องล�าน�า้โขงสูล่ีผ่ ีเข้าเมอืงพนมเบญ็ กลบัขึน้

เชียงแตง สู่เมืองโขงอัดตะปือค�าทองน้อย ค�าทองใหญ่ ต�าบลเจียม ต�าบลจ�า

ปะและนครจ�าปาศักดิ์ ซึ่งประกอบด้วยเมืองทั้ง 7 ได้แก่ เชียงแตง อัดตะปือ 

ทองค�าน้อย ทองค�าใหญ่ มั่น และเจียม (โขงเจียม) (พรหมเทวานุเคราะห์ 

2545, 247 - 248) พระยาอ�ามตยธบิดีให้รายละเอยีดเส้นทางการอพยพและ

การก่อสร้างชุมชนเอาไว้มากที่สุด ดังนี้ บ้านงิ้วพันล�าโสมสนุก ล�าน�้าชี กรุง 

อินทปัตมหานคร (กรงุกมัพชูา) ลาวเดมิ หางตยุจงัวะสดุแดนหรอืจะโรยจงัวา 

(พนมเปญ) ประทายเพ็ชร เมืองสมบูรณ์ เกาะพาดเกาะทราย หางโคปากน�้า

เซกองฝั่งตะวันออก เชียงแปง ดอนสี่ผี (หลี่ผี) ดอนโขง (สีทันดร หรือสี่พัน

ดอน) และนครจ�าปากนาคบุรีศรี (อ�ามาตยาธิบดี 2545, 215 - 217) ฉบับ 

ม.ร.ว.ปฐม  คเนจรเริ่มเส้นทางการอพยพจากกรุงเวียงจันทน์การตั้งถิ่นฐาน

ต�าบลงิ้วพันล�าน�้าโสมสนุกแขวงบันทายเพ็ชร สู่นครจ�าบากนาคบุรีศรี (นคร

จ�าปาศักดิ์นาคบุรีศรี) และดอนโขง (ปฐม 2545, 227 - 228)

เป็นที่น่าสังเกตว่า ต�านานจ�าปาศักดิ์ ฉบับพระยาอ�ามาตยธิบดีได้กล่าวถึง

ชุมชนที่สร้างขึ้นระหว่างเส้นทางการอพยพลงใต้ เริ่มการเดินทางที่ฝั่งซ้าย

แม่น�า้โขงและข้ามฝ่ังแม่น�า้โขงเข้าสูด่นิแดนตอนในฝ่ังขวาล่องมาตามล�าน�า้ชี 

เค้าโครงเรือ่งนีไ้ด้กลายเป็นจดุก�าเนดิต�านานท้องถิน่ของชมุชนไทลาวบรเิวณ

ลุ่มแม่น�้าชี ซึ่งจะถูกวิเคราะห์ในภาคส่วนที่ 3 
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2.2.4 อิทธิปาฏิหาริย์

อิทธิปาฏิหาริย์ปรากฏในต�านานจ�าปาศักดิ์ ฉบับพระยาอ�ามาตยธิบดีใน

เหตุการณ์ 3 ครั้ง ได้แก่ การอุปสมบทการอพยพออกจากกรุงพนมเปญ และ

การก่อตัวของเกาะหาดทรายกลางน�้าโขง (อ�ามาตยธิบดี 2545, 213 - 217)

พระโสภณวิหารการได้วิเคราะห์บทบาทของพระครูโพนสะเม็กด้านพุทธ

ศาสนาเอาไว้ 2 ประเด็นแต่ไม่มีการพาดพิงถึงอิทธิปาฏิหาริย์ ได้แก่ ประเด็น

แรก ผู้น�าทางศาสนาในต�าแหน่งพระราชครูซึ่งเทียบเท่ากับพระสังฆราช 

ประเดน็ทีส่อง ด้านการประกาศศาสนา 4 ลกัษณะ ได้แก่ ประกาศศาสนาโดย

บุคลิกพิเศษ โดยธรรม โดยการใช้ศาสนวัตถุหรือศาสนาสถาน และโดยภาวะ

ผูน้�า (2554, 83) เจ้าพรหมเทวานเุคราะห์ ไม่กล่าวถงึประเด็นอทิธปิาฏหิาริย์

ของพระครูโพนสะเม็กเสนอเพียงภาพของพระภิกษุรูปหนึ่งที่มีคุณลักษณะ

แบบปุถุชน คราวสร้างพระแสนที่เมืองเชียงแตงนั้นมีมูลเหตุมาจากการเรี่ย

ไร่ประมวลทองแดง ทองเหลือง เพื่อหล่อเป็นพระพุทธรูปไม่ได้เกิดจากนิมิต

หรืออิทธิปาฏิหาริย์ใดๆ คราวอพยพไปยังเมืองโขงไม่ได้เกิดจากการหลบหนี

อ�านาจกรุงกัมพูชาแต่เพราะท่านพระครูอยู่ท่ีเชียงแตงแล้วไม่สบาย (พรหม

เทวานุเคราะห์ 2545, 247)

2.2.5 เจ้าสร้อยศรีสมุทพุทธางกูร

ต�านานจ�าปาศักดิ์ทั้ง3 ส�านวนระบุว่าเจ้าสร้อยศรีสมุทพุทธางกูรมีพระนาม

เดิมว่าเจ้าหน่อกษัตริย์เป็นกษัตริย์พระองค์แรกของจ�าปาศักดิ์ (ครอง 

ราชย์ ค.ศ.1713 - 1738) เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์ไม่ให้รายละเอียดพระ

ประวัติกล่าวเพียงว่าพระองค์ทะเลาะกับบรรดาญาติวงศ์เวียงจันทน์จึงล่อง
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เรือตามล�าน�้าโขงถึงต�าบลจ�าปะซึ่งพระครูโพนสะเม็กและนายครัวลาวได้ต้ัง

มั่นอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อพบเจ้าสร้อยศรีสมุทพุทธางกูรและทราบว่าเป็น

เชือ้สายกษตัรย์ิพระครโูพนสะเมก็และนายครวัลาวได้ยกเมอืงให้เจ้าสร้อยศรี

สมุทพุทธางกูรปกครอง พระยาอ�ามาตยาธิบดีได้ขยายความพระราชประวัติ

เจ้าสร้อยศรีสมุทพุทธางกูรอย่างเป็นรูปธรรมว่าเป็นพระโอรสของพระธิดา 

สุมังคลาในรัชกาลพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช พระเชษฐาของเจ้าสร้อยศรี

สมุทพุทธางกูร คือ เจ้าองค์หล่อ ม.ร.ว.ปฐม คเนจร ให้รายละเอียดว่าพระ

นางสมัุงคลาเป็นพระมเหสพีระองค์หนึง่ของเจ้าสรุยิวงศาธรรมกิราช พระยา

อ�ามาตยาธิบดี และม.ร.ว.ปฐม คเนจรอธิบายขบวนอยพยลงใต้ของพระครู

โพนสะเม็กประกอบด้วยไพร่พลและกลุ่มราชวงศ์เวียงจันทน์ได้แก่ พระนาง

สุมังคลา เจ้าองค์หล่อ และเจ้าสร้อยศรีสมุทพุทธางกูร

พระราชกรณียกิจท่ีส�าคัญคือ การสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับอาณาจักร

จ�าปาศักดิ์ดินแดนแห่งความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์ ผ่านพิธีกรรมแห่

เรือมเหสักข์และพุทธศาสนานิกายเถรวาท ต�านานจ�าปาศักดิ์ 2 ฉบับได้แก่

ฉบับพระยาอ�ามาตยาธิบดีและฉบับม.ร.ว.ปฐมกล่าวถึงช่วงปี ค.ศ.1713 - 

1720 ฝ่ายอาณาจักรให้การอุปถัมภ์พระครูโพนสะเม็กจนท่านมรณภาพ เจ้า

สร้อยศรีสมุทพุทธางกูรสร้างอารามใหม่ให้ชื่อวัดหลวงใหม่เป็นที่พ�านักของ

พระครูโพนสะเม็กกับพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ ส่วนที่พ�านักเดิมของท่านพระครู

โพนสะเม็กเรียกว่าวัดหลวงเก่า (อ�ามาตยธิบดี 2002, 219; ปฐม 2545, 

229) บทบาทของเจ้าสร้อยศรีสมุทพุทธางกูรและพระครูโพนสะเม็กแสดง

ให้เห็นการค�า้จุนของฝ่ายอาณาจักรและศาสนจักรยังผลให้บ้านเมืองมีความ
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เป็นปึกแผ่นเพียงรัชกาลเดียว   ในรัชกาลต่อมาอาณาจักรจ�าปาศักดิ์ได้กลาย

เป็นส่วนหนึ่งของสยาม

2.3 การสร้างประวตัศิาสตร์พระครูโพนสะเมก็ช่วงท่ี 3 (ค.ศ.1955 - 1991)

การสร้างประวัติศาสตร์พระครูโพนสะเม็กช่วงที่ 3 ระหว่าง ค.ศ.1955 - 

1991 ปรากฏงานเขียนเกี่ยวกับพระครูโพนสะเม็กที่ส�าคัญ 2 ฉบับด้วยกัน 

ได้แก่เติม วิภาคย์พจนกิจย์ และมานิจ ชุมสาย จุดประสงค์เพื่อสร้างองค์

ความรู้ด้านประวัติศาสตร์อีสานและประวัติศาสตร์ลาวให้กับสังคมไทยโดย

ปราศจากแรงกดดันจากรัฐบาลกรุงเทพฯ คุณค่าของเอกสารทั้ง 2 ฉบับ ถือ

เป็นตัวอย่างกลุ่มผู้น�ารุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษาแบบตะวันตกจาก 2 ประเทศ 

คือสหพันธรัฐอินโดจีนแห่งฝรั่งเศสกับสหราชอาณาจักร แต่นักเขียนท้ังสอง

ต่างเสนอมุมมองทางประวัติศาสตร์ตามภูมิหลังที่มาของบรรพบุรุษ เติมเน้น

การใช้เอกสารท้องถิน่พืน้เมอืงอสีาน มานจิเลอืกใช้ส�านวนพระยาอ�ามาตยาธิ

บดีในการเล่าประวัติศาสตร์พระครูโพนสะเม็ก

เตมิยงัได้เรียบเรยีงประเด็นเร่ืองพระครโูพนสะเมก็กับการบรูณะพระธาตพุนม

และการบรรจุอฐัพิระครโูพนสะเมก็ ประเดน็แรกน�าต�านานพระธาตพุนมเข้า

สู่ประวัติศาสตร์จ�าปาศักดิ์ มีรายละเอียดที่น่าสนใจว่า               

“...เมือ่ท่านพระครโูพนสะเมก็บูรณะพระธาตพุนมเสรจ็แล้ว ได้แบ่งครวัเรือน

จ�านวนหนึ่งให้อุปัฎฐากพระบรมธาตุ นอกนั้นได้พากันอยพยลงไปตามล�า

แม่น�า้โขง เมือ่ไปหยดุพกัอยูต่�าบลใดกม็คีนเคารพนบัถือปิติยนิดีแล้วกต็ดิตาม

ท่านพระครูไปต�าบลละ 2 - 3 ครวัเรอืน...” (เตมิ 2546, 36) ประเดน็ทีส่องวดั
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ธาตุฝุ่น เจดีย์สามองค์ที่ถูกน�้าโขงซัดและจมหายไปนานแล้ว ในปีค.ศ. 1921 

สานศุษิย์ได้น�าอัฐบิางส่วนของท่านพระครโูพนสะเม็กมาบรรจทุีอ่ฐัธิาตุ ณ วัด

พระธาตพุนม เรยีกว่า ธาตอุาญาท่านโพนสะเมก็หรอืท่านพระครขูีห้อม (เตมิ 

2546, 37) อนึ่ง ม.ล.มานิจยังได้กล่าวเสริมความการบรรจุอัฐิพระครูโพน 

สะเมก็ทีพ่ระธาตพุนมซึง่เป็นค�าสัง่เสียก่อนการมรณภาพ (Manich1971, 95)

2.4 การสร้างประวัตศิาสตร์พระครูโพนสะเมก็ช่วงที ่4 (ค.ศ. 1992 - 2013)

ศริกิาญจน์และนนทล ี(2553, 21) เน้นการอธบิายบทบาทพระครโูพนสะเมก็

ในการช่วยเหลอืต้นราชวงศ์จ�าปาศกัดิใ์นการสถาปนาอาณาจักร ส่ิงทีเ่ด่นคือ 

การให้ภาพพระครูโพนสะเม็กและฉายาของท่านดังนี้ 

“พระครูโพนสะเม็ดหรือสมเด็จเจ้าราชครูโพนสะเม็ด ท่านเป็นพระภิกษุ

ที่พระเจ้าศรีสัตนาคนหุตอุปสมบทให้และทรงตั้งให้มีฐานันดรศักดิ์เป็น

พระครูแต่ยังหนุ่ม หลังจากนั้นได้อาราธนาท่านไปพ�านักท่ีวัดโพนสะเม็ด

แขวงเวียงจันทน์  ตั้งแต่นั้นมาประชาชนจึงเรียกท่านว่า ท่านพระครูโพนสะ

เม็ด ท่านเป็นผู้ที่มีคนเคารพนับถือมาก ประชาชนจึงเรียกท่านอีกชื่อหนึ่ง

ว่า “ญาครูขี้หอม” อันเนื่องมาจากวัตรปฏิบัติของท่านที่เพียบพร้อมในศีล

จริยวัตรอันงดงามไม่ด่างพร้อยจนมีค�ากล่าวว่าแม้แต่ชานหมากหรือภาษา

ถิ่นเรียกว่า “ขี้หมาก” ของท่านเมื่อยามคายออกมายังเต็มไปด้วยกลิ่นหอม

ของรสพระธรรม เนื่องจากท่านเจ้าราชครูหลวงฯเป็นพระเถระที่มีคุณูปการ

อย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนาที่ท่านได้ท�านุบ�ารุงศาสนาถานและศาสนวัตถุใน

พทุธศาสนาและอาณาจกัรล้านช้าง โดยเฉพาะการปกป้องรักษาเหล่าบรรดา

เชื้อพระวงศ์ในสมเด็จพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช รวมไปถึงการราชาภิเษก
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สถาปนาเจ้าหน่อกษัตริย์เป็นสมเด็จพระเจ้าสร้อยศรีสมุทพุทธางกูรขึ้นครอง

นครจ�าปาศักดิ์”

เหลาได้แต่งจุดก�าเนิดของฉายาท่านเอาไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ “...ท่านรักษา

ศีลบริสุทธิ์ ไม่ช้านานเท่าใด ก็ได้อภิญญาณ 5 อัฎฐสมาบัติ 8 ประการ ส�าเร็จ

ไปด้วยญานจะว่าสิ่งใดแม่นย�า โดยบารมีธรรมโปรดส�าเร็จดังมโนนึกความ

ปรารถนาน�้ามูตรและอาจมก็หอม...” (เหลา 2545, 424)

ส่วนเติมได้อธิบายฉายานามพระครูโพนสะเม็กในอีกลักษณะความว่า

“…ประชาชนจึงเรียกท่านว่า ท่านพระครูโพนสะเม็ก (ไม่ปรากฏนามเดิม) 

และมคีวามเคารพนับถือท่านมาก นัยว่าท่านเป็นผูส้�าเรจ็ญาณว่าสิง่ใดแม่นย�า

เพือ่ให้สมกับความเคารพอย่างสงูและคณุธรรมความดีของท่าน ประชาชนจงึ

เรียกท่านอีกช่ือหนึ่งโดยเนรมิตนามว่า ท่านพระครูขี้หอมก็มี คือไม่หอมแต่

คุณธรรมและศีลวาจาวัตรอย่างเดียว แม้อันใดที่มีในท่านก็พากันเทิดขึ้นว่า

เป็นของหอม...” (เติม 2546, 35)

ภายหลงัสงครามเยน็การสร้างประวัตศิาสตร์พระครโูพนสะเมก็ไม่จ�าเป็นต้อง

พึ่งพาเนื้อหาจากต�านาน พงศาวดารไทย และประวัติศาสตร์ลาวฉบับมหา

สิลา วีระวงส์ อาจกล่าวว่าเป็นงานเขียนแบบจารีตประเพณี  เมื่อศิริกาญจน์

และนนทลีเลือกใช้ประวัติศาสตร์ลาวที่นิพนธ์จากฝั่งซ้ายแม่น�้าโขงฉบับมหา

ค�าจ�าปาแก้วมณีเป็นตัวเกริ่นน�า การก่อตัวของราชวงศ์จ�าปาศักด์ิด้วยการ

เทิดทูนราชวงศ์จ�าปาศักดิ์ในฐานะเจ้ามหาชีวิต ดังนั้น พระครูโพนสะเม็กจึง

ไม่ใช่ตัวละครเอกของชุมชนฝั่งขวาแม่น�้าโขง
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พระธาตฝุุน่ ตัง้อยูป่ระตทิูศตะวันตกเฉียงเหนอืทางเข้าองค์พระธาตพุนม สร้างข้ึนเมือ่พระครู
โพนสะเม็กได้บูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมที่รกร้าง โดยน�าเศษอิฐที่เหลือเป็นจ�านวนมากใน
คราวบูรณะมาก่อสร้างเป็นพระธาตุฝุ่น  (บันทึกภาพ โดย สุธิดา ตันเลิศ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
ค.ศ.2013)
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3. ผลกระทบต่อประชาชนสองฝั่งโขง 

ในการรื้อฟื้นประวัติศาสตร์พระครูโพนสะเม็ก

การรือ้ฟ้ืนประวัตศิาสตร์พระครโูพนสะเมก็ได้สร้างผลกระทบให้กบัประชาชน

สองฝ่ังแม่น�า้โขงอย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ การแบ่งแยกเขาและเรา 

การสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับรัฐบาลสยามด้วยการสลายอัตลักษณ์ความ

เป็นลาว และด้านความเชื่อประการแรก การแบ่งแยกเขาและเรา ด้วยการ

อธิบายภูมิหลังที่มาของชุมชนที่แตกต่างกันออกไป ช่วงปี ค.ศ.1714 - 1779 

ดินแดนฝั่งขวาแม่น�้าโขงแบ่งออกเป็น 3 ชุมชนใหญ่ได้แก่ ชุมชนดั้งเดิมมอญ-

เขมร และออสโตรนีเชียน ชุมชนไทลาวคราวอพยพลงใต้ภายใต้การน�าของ

พระครูโพนสะเม็ก และชุมชนพระวอพระตา สองชุมชนหลังนั้นคือกลุ่มที่

ปฏิเสธอ�านาจเวียงจันทน์ 

ในปี ค.ศ. 1776 เจ้ากรุงธนบุรีรับสั่งให้เจ้าพระยาจักรีเข้าไกล่เกลี่ยผู้น�าเมือง

นางรอง ต่อมาจอมทัพสยามได้เข้ายึดครองลาวตอนใต้ พระราชพงศาวดาร

กรงุธนบรุ ีฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ) ไม่ระบกุารกวาดต้อนครัวลาวฝ่ังซ้ายเข้าสู่

ดนิแดนฝ่ังขวาแม่น�า้โขง ในปี ค.ศ. 1777 เจ้าพระยาจกัรไีด้รบัความชอบและ

เลือ่นต�าแหน่งเป็นพระยามหากษตัรย์ิศึกได้รบัค�าสัง่ให้บกุกรงุศรีสตันาคนหตุ

เวยีงจนัทน์ ท่านได้น�าพระแก้วมรกตมาสูส่ยาม (พระราชพงศาวดารกรุงธนบรีุ 

ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) 2551, 115, 119) กวาดต้อนครัวลาวฝั่งซ้ายแม่น�้า

โขงมาตั้งรกรากในดินแดนตอนในสยาม
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ช่วงปี ค.ศ.1779 - 1892 ในขณะท่ีชุมชนพระวอพระตาได้ถูกรัฐบาล

เวียงจันทน์ และหลวงพระบางมองว่าเป็นกบฏ แต่ชุมชนที่ประกาศตนเอง

เป็นสานุศิษย์พระครูโพนสะเม็กบริเวณที่ราบลุ่มแม่น�้าชี (ร้อยอ็ด) ด�ารงตน

เป็นกลางและไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองสองฝั่งโขงมากนัก ความแตกต่างของ

ชุมชนทั้งสองสามารถพิจารณาได้ 2 ประเด็น 1) ประวัติศาสตร์ภูมิหลังที่มา

ของชุมชนนั้นแตกต่างกัน ในปี ค.ศ. 1713 เจ้าสร้อยศรีสมุทพุทธางกูรและ

พระครูโพนสะเม็กได้ประกาศตั้งเมืองทุ่งสุวรรรภูมิ (ร้อยเอ็ด) เป็นส่วนหนึ่ง

ของอาณาจกัรจ�าปาศกัดิ ์ความบาดหมางกบักรงุเวยีงจนัทน์ได้รบัการเยยีวยา

มาในระดับหนึ่งแล้ว หัวหน้าชุมชนคือจารย์แก้วเป็นสานุศิษย์พระครูโพนสะ

เม็ก 67 ปีต่อมาในปี ค.ศ. 1780 ชุมชนพระวอ-พระวอตาได้สถาปนาชุมชน

ในอาณาบรเิวณเมอืงอบุลราชธาน ีหวัหน้าชมุชนเป็นขุนนางประจ�ากรุงศรีสัต

นาคนหุต 2) ความขัดแย้งทางการเมืองเป็นการเปิดประเด็นการศึกษาใหม่ 

ผู้น�าอาณาจ�าปาศักดิ์สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช และ

เป็นเครือญาติกับกษัตริย์หลวงพระบาง การต่อต้านอ�านาจกรุงเวียงจันทน์

ของพระครูโพนสะเม็กไม่ใช่การต่อต้านผู้น�าสายราชวงศ์แต่เป็นการต่อต้าน

กลุม่ขนุนางทีต่ัง้ตนเป็นกษตัรย์ิ ชมุชนพระวอพระตามปีระวตัเิป็นกบฏต่อกรงุ

ศรีสัตนาคนหุต เนื่องจากเป็นกลุ่มการเมืองนอกสายราชวงศ์ศรีสัตนาคนหุต

ต�านานเมืองอุบลราชธานีอธิบายว่าบรรพบุรุษสืบเชื้อสายมาจากเจ้าปางค�า

เมืองเชียงรุ่ง พระวอพระตาคือผู้ให้ความช่วยเหลือพระเจ้าศิริบุญสารในการ

ขึ้นครองราชย์อันเป็นมูลเหตุการสร้างประวัติศาสตร์นิพนธ์สยามที่ตอกย�้า

ความเลวร้ายของกลุ่มพระวอพระตาเอาไว้ 2 ครั้ง เนื้อหานี้ผลิตช่วงปี ค.ศ.

1900 - 1905 ปรากฏในพงศาวดารอีสาน ฉบับ ม.ร.ว.ปฐม คเนจร หลักฐาน 
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ชิ้นนี้ยังพบขบวนการแบ่งแยกเขาและเราของชุมชนบนฝั่งขวาแม่น�้าโขงใน

ระบบความสัมพันธ์ของราชวงศ์จ�าปาศักดิ์กับกลุ่มอาญาส่ีเมืองอุบลราชา

นีครั้งแรก ความมักใหญ่ใฝ่สูงของกลุ่มพระวอพระตาที่ต้องการต�าแหน่ง

อุปราชในรชักาลพระศิรบุิญสาร อนัเป็นเหตใุห้ต้องอพยพหลบหนอี�านาจกรงุ

เวียงจันทน์ (ปฐม 2545, 300; สิลา 2539, 141) ครั้งที่ 2 การโจมตีกลุ่มพระ

วอพระตาครั้งที่ 2 ที่บ้านเวียงดอนกองหรือบ้านดู่บ้านแกเจ้าเมืองจ�าปาศักดิ์

ได้ปกป้องพระวอพระตาด้วยการส่งสารขออภยัโทษถงึพระเจ้าศริบิญุสารผูร้บั

ค�าร้องขอของเจ้าเมืองจ�าปาศักดิ์พร้อมการส่งสารเตือนเรื่องไม่ควรไว้วางใจ

กลุ่มพระวอพระตา ความว่า “พระวอเป็นคนอกตัญญู จะเลี้ยงไว้คงจะไม่มี

ความเจริญ...” (ปฐม 2545, 301)

เป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนปี ค.ศ.1780 พระศิริบุญสารเป็นพระราชบิดาของเจ้า

อนุวงศ์ได้สั่งกองทัพล้านช้างโจมตีกลุ่มพระวอพระตา 3 ครั้งด้วยกัน การ

โจมตีครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1776 - 1777 พระเจ้าไชยกุมารแห่ง

นครจ�าปาศักดิ์ไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ ต่อกลุ่มพระวอพระตา ผลการโจมตี

ในครัง้นี ้คอื พระวอเสยีชวีติ พระตาได้ตดัสนิใจเข้าพ่ึงพระบรมโพธสิมภารต่อ

เจ้ากรุงธนบุรีผ่านเจ้าเมืองโคราช (สิลา 2539, 142 - 3) อันเป็นเหตุให้ล้าน

ช้างตกอยู่ภายใต้การปกครองของสยาม (ค.ศ. 1779 - 1893) ในปี ค.ศ.1975 

หลงัการปลดปล่อยชาตสิูร่ะบบสังคมนยิมคนลาวฝ่ังซ้ายแม่น�า้โขงได้ประณาม

บรรพบุรุษเมืองอุบลราชธานีว่าเป็นคนขายแผ่นดินให้กับสยาม

ในปี ค.ศ.1904 จ�าปาศักดิ์เป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐอินโดจีนฝรั่งเศสการ

แบ่งแยกเขาและเราช่วงนี้เข้มข้นที่สุด ปรากฏการเรียบเรียงประวัติศาสตร์
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พระครูโพนสะเม็กได้ท�าขึ้นหลังการปราบปรามขบวนการผู้มีบุญพงศาวดาร

อีสาน และต�านานจ�าปาศักดิ์ รวม 4 ส�านวน ล้วนพาดพิงถึงพระครูโพนสะ

เมก็ เน้นการปฏิเสธอ�านาจกรงุเวยีงจนัทน์ กรงุกมัพชูา และการสร้างบ้านแปง

เมอืงตลอดเส้นทางการอพยพพร้อมด้วยการฝ่ังลึกไปยงัระบบการศกึษา กลาง

ทศวรรษที่1890 ฝรั่งเศสได้ให้กลุ่มผู้น�าหลวงพระบางร�่าเรียนในระบบการ

ศึกษาแบบตะวันตก สยามประกาศใช้พระราชบัญญัติการประถมศึกษาแห่ง

ชาติฉบับ ค.ศ.1921 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ส่วนใหญ่ของกลุ่ม

ชาตพินัธุไ์ทลาวทีมี่ภมูหิลงัมาจากล้านช้างอาศยัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

ของราชอาณาจกัรไทย ไม่มคีวามรูส้กึว่าตนเป็นคนลาวแต่อย่างใด ช่วงปี ค.ศ.

1954 - 1975 พระราชอาณาจกัรลาวได้ก่อตวัขึน้ในรูปแบบรัฐชาติแบบตะวนั

ตกในระยะเวลาเดียวกันนี้ ชุมชนฝั่งขวาแม่น�้าโขงของราชอาณาจักรไทยได้

ผ่านการรับรู้ประวัติศาสตร์พระครูโพนสะเม็กมาแล้ว 3 ช่วงเวลา

ประการท่ีสอง การสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับรัฐบาลสยามด้วยการสลาย

อัตลักษณ์ความเป็นลาว การย�้าความส�าคัญของพระครูโพนสะเม็กในฐานะ

ผู้ปฏิเสธอ�านาจกรุงเวียงจันทน์ หลักฐานที่ส�าคัญคือต�านานจ�าปาศักดิ์ฉบับ

พระยาอ�ามาตยธิบดี ผลิตขึ้นช่วงทศวรรษที่ 1890 - ค.ศ.1902 หลังการเซ็น

อนุสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส (ค.ศ.1893) ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น�้าโขงอยู่ภายใต้การ

ปกครองของฝรั่งเศส คาบเกี่ยวช่วงขบวนการผู้มีบุญ ประเด็นที่น่าสนใจ คือ

เพราะเหตุใดพระยาอ�ามาตยาธิบดีจึงให้ความสนใจต่อล�าน�้าชีในบริบทการ

สร้างบ้านแปงเมือง ในฐานะข้าหลวงใหญ่ประจ�านครจ�าปาศักดิ์และกัมพูชา

ย่อมมโีอกาสรบัรูต้�านานความเป็นไปของท้องถิน่  ในฐานะนกัปกครองระดับ

สูงของรัฐบาลสยามต้องรับผิดชอบการเรียบเรียงประวัติศาสตร์จ�าปาศักดิ์ 
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โดยมีนัยแฝงเร่ืองการประกาศเมืองบริวารของนครจ�าปาศักด์ิบริเวณท่ีราบ

ลุ่มแม่น�้าชีในการก�ากับดูแลของสยาม

ตั้งแต่สงครามเจ้าอนุวงศ์สิ้นสุด คนฝั่งขวาแม่น�้าโขงได้เริ่มเรียนรู้ความส�าคัญ

ของเมอืงโคราชและบางกอกทดแทนกรงุเวียงจนัทน์ ทัง้ยงัแสดงให้เหน็ภมูหิลัง

ทีม่าของชุมชนเขตพืน้เมืองอสีานท่ีมคีวามแตกต่างและหลากหลาย ได้แก่ กลุม่

พระครูโพนสะเม็ก กลุ่มพระวอพระตา กลุ่มจารย์แก้ว เป็นต้น ทางการสยาม

เองได้ตระหนักถงึเครอืข่ายการเมอืงล้านช้างทีม่อิาจตดัขาดออกจากกนัได้ใน

ชมุชนสองฝ่ังแม่น�า้โขง คราวสงครามเจ้าอนวุงศ์ เมืองอบุลราชธาน ีและเมอืง

ร้อยเอด็เป็นกลุม่พนัธมิตรเจ้าอนุวงศ์อาจเป็นท่ีมาของการกล่าวว่าพระวอเป็น

คนอกตัญญูจะเลี้ยงไว้คงจะไม่มีความเจริญ

การสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับสยามเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ไม่มีหลักฐาน

ที่บ่งชี้ถึงผู้น�าราชวงศ์จักรีต้องการสลายความแตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่

ภายใต้การปกครอง ด้วยการสนับสนุนการแต่งต�าราประวัติศาสตร์ชาติ จุด

เริ่มต้นความสนพระทัยของพระองค์ท่าน คือ การรวบรวมเอกสารหัวเมือง

ต่างๆ เพื่อเรียบเรียงต�านาน พงศาวดารฉบับราชส�านักบางกอกภายใต้การ

ก�ากับดูแลสมเด็จของกรมพระยาด�ารงราชานภุาพ ผูด้แูลกระทรวงมหาดไทย 

เป็นทีน่่าสงัเกตว่าผูน้�าราชวงศ์จกัรไีด้เข้าพระทยัรปูแบบทางการเมอืงเขตพ้ืน

เมืองอีสานที่มีรากเหง้ามาจากล้านช้างอย่างถ่องแท้ คือ ความเป็นเอกเทศไม่

ขึ้นกับใคร ดังนั้น ความเป็นปึกแผ่นทางการเมืองของชุมชนเหล่านี้จึงไม่อุบัติ

ขึน้มาเลย รชักาลที ่5 แห่งกรงุรตันโกสนิทร์ได้เข้าพระราชหฤทยัในขบวนการ

สร้างชาติอย่างลึกซึ้ง ด้วยการที่พระองค์ได้ส่งพระราชอนุชาไปก�ากับดูแล

มณฑลเทศาภิบาล การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม และการปลูกฝังคติรัฐชาติให้
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กับชุมชนฝั่งขวาแม่น�้าโขง นโยบายการศึกษาของรัฐบาลสยามมีผลต่อการ

สลายอัตลักษณ์ของความเป็นลาวอย่างไรบ้าง นโยบายการศึกษาของรัฐบาล

อาณานิคมฝรั่งเศสมีผลต่อการแบ่งแยกชาวจ�าปาศักด์ิออกจากชุมชนเขตพ้ืน

เมืองอีสานหรือไม่

ช่วงปี ค.ศ.1945 - 1975 รัฐบาลไทยเริ่มวิตกกังวลการเผยแผ่ประวัติศาสตร์

ชุมชนที่มีเนื้อหาอันแตกต่างไปจากประวัติศาสตร์กระแสหลัก ในปีค.ศ.1970 

การตีพิมพ์ประวัติศาสตร์อีสาน ของเติมได้รับการตรวจสอบและแก้ไขอย่าง

ละเอียดอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการกระท�าอันเป็นคอมมิวนิสต์ฉบับ

ปี ค.ศ.1952 (เติม 2546, (8)) ปลายทศวรรษที่ 1990 ชุมชนลุ่มแม่น�้าชีได้

เริ่มขบวนการสร้างประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน พร้อมการอธิบายพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร์ของชุมชนท่ีตนอาศัยเข้าสู่เส้นทางการอพยพลงใต้ของพระครู

โพนสะเม็กสอดคล้องตามต�านานจ�าปาศักดิ์ฉบับพระยาอ�ามาตยธิบดี 

ประวัตศิาสตร์พระครโูพนสะเมก็เป็นทีร่บัรูบ้รเิวณฝ่ังขวาแม่น�า้โขงและแม่น�า้

ในสาขาของแม่น�า้โขงตอนกลาง จดุประสงค์หลกัในการน�าเสนอประวติัศาสตร์

พระครโูพนสะเม็ก คอื การสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กบัรฐับาลสยามด้วยการ

สลายอัตลักษณ์ความเป็นลาวเกิดขึ้นช่วงปี ค.ศ.1861 - 2013 ใน 3 พื้นที่นคร

จ�าปาศกัดิ ์ทีร่าบลุม่แม่น�า้มูลตอนล่าง และทีร่าบลุม่แม่น�า้ชตีอนกลางแบ่งออก

ได้เป็น 4 ช่วงเวลา ช่วงที่หนึ่งก่อนปี ค.ศ.1893 ช่วงที่ 2 ปี ค.ศ.1893 - 1954 

ช่วงที่ 3 ปี ค.ศ.1955 - 1991 ช่วงที่ 4 ปี ค.ศ.1992 - 2013 

พื้นที่แรกก่อนปี ค.ศ.1893 จุดเริ่มต้นการสร้างประวัติศาสตร์พระครูโพนสะ

เม็ก คือเมืองจ�าปาศักด์ิ เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์ได้เรียบเรียงต�านานจ�าปา
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ศักดิ์ที่บางกอกเน้นการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ให้ชนชั้นผู้น�าราชวงศ์จ�าปา

ศักดิ์ในการย�้าความส�าคัญของพระครูโพนสะเม็กในฐานะผู้ปฏิเสธอ�านาจ

กรุงเวียงจันทน์ (ล้านช้าง หรือลาว) ช่วงปี ค.ศ.1893 - 1904 ระยะหัวเลี้ยว

หัวต่อ ในปี ค.ศ.1900 ราชส�านักบางกอกเริ่มการรวบรวมเอกสารเพ่ือการ

เรียบเรียงประวัติศาสตร์บรรดาหัวเมืองในพระราชอาณาเขตในปี ค.ศ.1904 

- 1954 เมือ่จ�าปาศกัดิแ์ละเมอืงบรวิารตกอยูภ่ายใต้การปกครองของฝร่ังเศส 

ฝั่งขวาแม่น�้าโขงแบ่งออกเป็น 2 ชุมชน ได้แก่สยามหมายถึงพื้นที่ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือและจังหวัดจ�าปาศักดิ์ภายใต้การดูแลของรัฐบาลอินโดจีน

ฝรั่งเศสนั้นไม่มีการกล่าวถึงพระครูโพนสะเม็กในต�าราประวัติศาสตร์ลาว

เรื่องราวของท่านถูกถ่ายทอดในโรงเรียนวัด ช่วงปี ค.ศ.1955 - 1975 พระ

ราชอาณาจักรลาวแบ่งแยกออกเป็น 2 เขตการปกครอง เขตหนึ่งขบวนการ

ประเทศลาว (ค.ศ.1955 - 1975) มีอ�านาจในเขตปกครองในนามรัฐบาลลาว

ต่อต้านมศีนูย์กลางทีเ่มอืงซ�าเหนอื แขวงพงสาล ีเขตสองพืน้ทีก่ารควบคุมของ

รฐับาลพระราชอาณาจกัรลาวมศีนูย์กลางทีน่ครหลวงพระบาง กรงุเวยีงจนัทน์ 

สุวรรณเขต และจ�าปาศักดิ์ 

ช่วงสบิทศวรรษหลงัการสถาปนาส.ป.ป.ลาว (ค.ศ.1975 - 1986) พ.ป.ป.ลาว

ได้สร้างชาตแิบบสังคมนิยมไม่ให้เผยแพร่เรือ่งศาสนามากนกั ช่วงปี ค.ศ.1986 

ไกสอน พมวิหานประกาศใช้นโยบายจินตะนากานใหม่ หรือกลไกเศรษฐกิจ 

เป็นเหตผุลให้ประชาชนลาวได้มโีอกาสแสดงออกในด้านศาสนาและความเชือ่

ได้อย่างเสรี ในปี ค.ศ.2013 ผู้เขียนได้เก็บข้อมูลประวัติศาตร์บอกเล่าบริเวณ

ฝ่ังซ้ายแม่น�า้โขง ณ บ้านโคกก่อง เมอืงหนองบก แขวงค�าม่วน ส.ป.ป.ลาว พบ

ว่ากลุ่มบรรพชิตเท่านั้นท่ีรับรู้เรื่องราวพระครูโพนสะเม็ก ฝ่ายฆราวาสไม่มี
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ความทรงจ�าเรือ่งพระครโูพนสะเมก็ ยกเว้นกลุม่ท่ีนยิมเข้าวดัท�าบญุทีร่บัรูเ้รือ่ง

ของท่านผ่านพระภิกษุที่ได้รับการศึกษาในราชอาณาจักรไทย แขวงสุวรรณ

เขต และแขวงจ�าปาศักดิ์ (ขาว 2013 สัมภาษณ์; สมจิตร 2013 สัมภาษณ์) 

โพสี สีทันดร (2556, สัมภาษณ์) อธิบายว่า“คนจ�าปาศักดิ์ที่อาศัยในบริเวณ

เมืองจ�าปาศักดิ์ หรือเมืองเก่าเท่านั้นท่ีรับรู้เรื่องราวของพระครูโพนสะเม็ก 

พื้นที่ห่างไกลรับรู้เรื่องราวของท่านผ่านเพศบรรพชิตและผู้ที่เคยบวชเรียน” 

(โพสี 2556, สัมภาษณ์)

พื้นที่ที่ 2 บริเวณราบลุ่มแม่น�้ามูลตอนล่างช่วงที่หนึ่งก่อนปี ค.ศ.1893 ไม่

ปรากฏเรื่องราวพระครูโพนสะเม็กในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น�้ามูลตอนล่าง ใน

อกีมุมหนึง่ชุมชนพืน้เมอืงอสีานทีส่บืเชือ้สายมาจากกลุม่ชาตพินัธุไ์ทลาวล้วน

ปฏิเสธอ�านาจกรุงเวียงจันทน์ หรือหลบหนีอ�านาจกรุงศรีสัตนาคนหุตเพื่อ

สร้างความเป็นเอกเทศ รฐับาลสยามจงึไม่หวัน่เกรงเรือ่งการโยกย้ายของครวั

ต่างๆ กลับฝั่งซ้ายแม่น�้าโขง กระนั้นก็ตามพบหลักฐานการแย่งชิงประชาชน

บริเวณสองฝั่งแม่น�้าโขงของรัฐบาลสยามและฝร่ังเศสอยู่เป็นเนื่องๆ ช่วง

ที่ 2 ปี ค.ศ.1893 - 1954 หลังการเรียบเรียงต�านานจ�าปาศักดิ์ฉบับพระยา 

อ�ามาตยาธิบดไีด้ราว 20 ปี  รชักาลที ่6 แห่งกรงุรตันโกสนิทร์ได้รเิร่ิมนโยบาย

การศึกษาแบบตะวันตกทรงประกาศพระราชบัญญัติการประถมศึกษาแห่ง

ชาตฉิบบัแรกปี ค.ศ.1921 อนชุนทัว่ประเทศได้เล่าเรยีนระบบการศกึษาแบบ

สยามตัวอักษรและอักขระสยามทั่วราชอาณาจักรโดยไม่จ�ากัดเพศสภาวะ 

เป็นที่น่าสังเกตว่าประวัติศาสตร์พระครูโพนสะเม็กได้ถูกเผยแพร่อย่างกว้าง

ขวางในระยะเวลาน้ี ค�าโพ สุวรรณกูฎ (มหาชนะวงศ์ 1981, สัมภาษณ์) 
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เป็นนักเรียนโรงเรียนแม่หนูประจ�าเมืองอุบลราชธานีได้เล่าประวัติศาสตร์

เมืองอุบลที่เกี่ยวพันกับกรุงศรีสัตนาคนหุต ต�านานเจ้าปางค�า การก่อตัว

ของอาณาจักรจ�าปาศักดิ์ภายใต้การช่วยเหลือของพระครูโพนสะเม็ก และ

ความขัดแย้งทางการเมืองของสายราชวงศ์จ�าปาศักดิ์กับกลุ่มอาญาสี่เมือง

อุบลราชธาน ีช่วงที ่3 ปี ค.ศ.1955 - 1991 หนงัสือสงัเขบประวติัวดัทุง่ศรีเมอืง

ได้กล่าวยกย่องพระครวูโิรจน์รตัโนบลว่าเป็นผูม้บีญุญาธกิารในด้านการบรูณะ

พระธาตุพนมเช่นเดียวกับพระครูโพนสะเม็ก ช่วงที่4 ปี ค.ศ. 1992 - 2013  

วดัเก่าบ้านแค ต�าบลค�าขวาง อ�าเภอวารนิช�าราบ จังหวดัอบุลราชธานไีด้เรียบ

เรียงจุดก�าเนิดประวัติศาสตร์ชุมชนเอาไว้ท่ีเส้นทางอพยพลงใต้ของพระครู

โพนสะเม็ก ในปี ค.ศ.2000 วัดแห่งนี้ได้หล่อรูปปั้นหลวงปู่ราชครูโพนสะเม็ก

เอาไว้ด้วย (บุญมาก จารุวัณโณ 2556, สัมภาษณ์)

พื้นที่ที่ 3  ที่ราบลุ่มแม่น�้าชีตอนกลางช่วงที่หนึ่งก่อนปี ค.ศ.1893 ช่วงที่ 2 ปี 

ค.ศ.1893 - 1954 เริม่การเขยีนประวัตศิาสตร์เมอืงบริวารของจ�าปาศกัด์ิได้แก่

ร้อยเอ็ดที่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสยาม ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1920 เป็นต้นมา

ประชาชนฝั่งขวาแม่น�้าโขงได้รับรู้เรื่องราวของพระครูโพนสะเม็กอย่างกว้าง

ขวาง ชนชั้นผู้น�ารับรู้ผ่านระบบการศึกษา ประชาชนทั่วไปรับรู้ในรูปแบบมุข

ปาฐะจากเพศบรรพชิตในสยามยังปรากฏการตีพิมพ์พงศาวดารอิสาน และ

ต�านานจ�าปาศักดิ์ เป็นการตอกย�้าให้ชุมชนพื้นเมืองอีสานได้รับรู้ภูมิหลังท่ี

แตกต่างของบรรพชน รฐับาลสยามไม่หวาดระแวงเร่ืองการแบ่งแยกดินแดน 

เนื่องจากแนวคิดสังคมนิยมยังไม่ผลิบาน ในปี ค.ศ.1934 ปาฐกของผู้แทน

ราษฎรเรื่องสภาพจังหวัดต่างๆ ตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ดและมหาสารคามให้

ข้อมูลว่าบรรพบุรุษตนแยกออกมาจากอาณาจักรจ�าปาศักด์ิแต่ไม่พาดพิงถึง
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พระครโูพนสะเมก็ (ไพศาลเวชกรรมและเสนาสสัด ี2539 173 - 176; สารคาม

คณาภิบาลและทองม้วน 2539, 115 - 121) ช่วงที่ 3 ปี ค.ศ.1955 - 1991 

ช่วงที่ 4 ปี ค.ศ.1992 - 2013 อ�าเภอสุวรรณภูมิได้สืบค้นประวัติเจ้าเมืองคน

แรกพร้อมการเช่ือมโยงประวัติศาสตร์ชุมชนเข้าสู่อาณาจักรจ�าปาศักด์ิ (หนู

เลื่อน 2013, สัมภาษณ์) ดังนั้น การสร้างประวัติศาสตร์พระครูโพนสะเม็ก

บริเวณฝั่งขวาแม่น�้าโขง คือสงครามการต่อสู้ในการสร้างประวัติศาสตร์ชาติ

ระหว่างสยามกับสหพันธรัฐอินโดจีน สยามและรัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศส

แห่งปลายบูรพาทิศล้วนประสบความส�าเร็จในการสร้างรัฐชาติแบบใหม่ที่มิ

อาจปรากฏได้ชั่วข้ามคืน 

ประการสดุท้าย พจิารณาด้านความเชือ่ชมุชนฝ่ังขวาแม่น�า้โขง 3 พ้ืนที ่ชมุชน

จ�าปาศักดิ ์ให้ภาพความส�าคญักบัพระครโูพนสะเมก็ 2 รปูแบบ หนึง่ ในฐานะ

ผู้น�าทางความเช่ือผู้สถาปนาอาณาจักรจ�าปาศักดิ์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจสอง

เป็นส่วนหนึง่ของพธิกีรรมทางพทุธศาสนาชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนอืใน 

2 พื้นที่ ได้แก่ชุมชนสุวรรณภูมิ หรือร้อยเอ็ดที่ได้ยกย่องท่านเป็นผู้สร้างเมือง 

ชุมชนพระธาตุพนมยกย่องท่านเป็นผู้ปฏิสังขรณ์ยอดพระธาตุ และการสร้าง

ข้าโอกาสให้ดูแลพระธาตุพนม (สัญญา 2556, สัมภาษณ์)
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4. บทสรุป

การสร้างประวัติศาสตร์พระครูโพนสะเม็กมีความส�าคัญต่อชุมชนฝั่งขวา

แม่น�้าโขง 4 ระยะเวลาด้วยกัน ประวัติศาสตร์บทนี้ยังสะท้อนมโนทัศน์ทาง

ประวัติศาสตร์ของราชส�านักบางกอกและราชวงศ์จ�าปาศักดิ์ผู้เป็นพันธมิตร

ทางการเมืองผ่านการแต่งงานข้ามวฒันธรรมและผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ

การเมือง ในปี ค.ศ.1861 เจ้าพรหมเทวานเุคราะห์ผู้น�าสายตระกลูจ�าปาศกัดิ์

ในขณะด�ารงต�าแหน่งเจ้าเมืองอุบลราชธานีคนสุดท้ายได้รับภาระการนิพนธ์

ต�านานจ�าปาศกัดิฉ์บับทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดเอ่ยอ้างถงึพระครโูพนสะเมก็ในฐานะผูน้�า

ท่านหนึ่งท่ีน�าไพร่พลอพยพลงใต้ มีจุดเด่นท่ีการสนับสนุนเจ้าสร้อยศรีสมุท

พุทธางกูร ขึ้นปกครองชุมชนต�าบลจ�าปะหรือเมืองนครจ�าปาศักดิ์ 

คราวหลังการลงนามในอนุสัญญาสยาม-ฝรั่งเศสช่วงปี ค.ศ.1893 - 1954 

ปรากฏหลกัฐานเรือ่งราวของท่านได้รบัการต่อเตมิและขยายความในเอกสาร 

5 ชิ้น ได้แก่ ต�านาน 2 เรื่อง พงศาวดาร 2 ฉบับ และหนังสือ 1 เล่ม ในบริเวณ

พ้ืนที่ฝั่งขวาแม่น�้าโขง ด้วยการสนับสนุนจากราชส�านักบางกอก การกล่าว 

อ้างความหลังที่มาของชุมชนเขตพื้นเมืองอีสานท่ีเน้นการปฏิเสธอ�านาจ

กรุงเวียงจันทน์ พร้อมการน�าเสนอภาพการขยายชุมชนจากเส้นทางอพยพ 

และการสร้างบ้านแปงเมืองหลังการข้ึนครองราชย์ของเจ้าสร้อยศรีสมุท 

พธุางกรู เมอืงทีส่�าคญัในดนิแดนพืน้เมอืงอสีาน คอืสุวรรณภูม ิหรือร้อยเอด็ใน

ปัจจุบันเป็นที่น่าสังเกตว่าในปี ค.ศ. 1931 Paul le Boulanger แต่งหนังสือ

ประวัติศาสตร์ลาวฉบับมาตรฐานเรื่อง Histore du Laos Francais ไม่มี 
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การกล่าวพาดพิงถงึพระครโูพนสะเมก็ รฐับาลอาณานคิมฝรัง่เศสประจ�าแคว้น

ลาวไม่ต้องการตอกย�้าภูมิหลังที่มาอันแปลกแยกของชุมชนภาคเหนือ ภาค

กลาง ที่มีต่อชุมชนภาคใต้

การสร้างประวัติศาสตร์พระครูโพนสะเม็กช่วงท่ี 3 (ค.ศ. 1955 - 1991) 

ปรากฏในหนังสือ 2 ฉบับผู้เขียนเป็นตัวแทนผู้น�ารุ่นใหม่ ได้แก่ เติมที่สืบ

เชื้อสายมาจากกลุ่มอาญาสี่เมืองอุบลราชธานี และม.ล.มานิจ ชุมสาย สาย

ราชวงศ์จักรี เติมสร้างความประหลาดใจให้กับสังคมไทยด้วยการน�าเสนอ

เรือ่งราวพระครโูพนสะเมก็จากมมุมองผูค้นสองฝ่ังแม่น�า้โขง เขาได้น�าต�านาน

พระธาตุพนมมาขยายความการสร้างบทบาทพระครูโพนสะเม็กให้โดดเด่น 

ในขณะที่ ม.ล.มานิจยังน�าเสนอเค้าโครงแบบเดียวกับต�านานจ�าปาศักดิ์ฉบับ

พิสดารของพระยาอ�ามาตยธิบดี การสร้างประวัติศาสตร์พระครูโพนสะเม็ก

ช่วงที่ 4 (ค.ศ. 1992 - 2013) ให้ความส�าคัญกับพระครูโพนสะเม็กในฐานะ

ผู้สนับสนุนเจ้าสร้อยศรีสมุทพุทธางกูรขึ้นครองราชย์

ท้ายทีส่ดุประชาชนสองฝ่ังแม่น�า้โขงได้ตระหนกัถงึความแตกต่างแห่งภมูหิลงั

ทางประวตัศิาสตร์ ชมุชนฝ่ังขวาแม่น�า้โขงได้เรยีนรู้การสร้างบ้านแปงเมอืง 4 

ช่วงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ สมัยที่ 2 ระหว่าง ค.ศ.1893 - 1954 เมื่อชุมชนพื้น

เมืองอีสานบางแห่งได้เริ่มการผูกประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเองเข้ากับ

ประวัติศาสตร์การสถาปนาอาณาจักรจ�าปาศักดิ์โดยพระภิกษุเถรวาทนาม

ว่าพระครูโพนสะเม็กซึ่งถือเป็นเป้าประสงค์ทางการเมืองของรัฐบาลสยาม

ในการตัดขาดชุมชนฝั่งขวาแม่น�้าโขงในอาณัติออกจากชุมชนฝั่งขวาและ

ชุมชนฝั่งซ้ายแม่น�้าโขงท่ีปกครองโดยฝรั่งเศส นโยบายการแบ่งแยกและ
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ปกครองยังแบ่งชุมชนพื้นเมืองอีสานออกเป็นก๊กเหล่าท่ีปรากฏตามภูมิหลัง

ที่มาของชุมชน ประวัติผู้ต้ังเมืองในพงษาวดารอีสาน ต�านานจ�าปาศักดิ์การ

สร้างประวตัศิาสตร์พระครโูพนสะเมก็ในดนิแดนฝ่ังขวาแม่น�า้โขงคอืร่องรอย

การเปลี่ยนมโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ของชุมชนลาวสองฝั่งแม่น�า้โขงเป็น

ตัวอย่างระยะแรกของการสร้างประวัติศาสตร์ชาติให้กับประวัติศาสตร์ร่วม

สมัยของสยาม
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