
ชุดความรู ๑ 
ประวัติความเปนมาของชาวไทยอีสาน 

 
 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกลุมคนที่เคยอาศยัอยูในดินแดนภาคอีสานตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน นักเรียนควรไดศึกษาเรื่องราวตอไปนี้ 
 
๑. ชุมชนอีสานสมัยกอนประวัติศาสตร  
 จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในบริเวณแองสกลนคร (บริเวณลุมนํ้าสงคราม จังหวดั
อุดรธาน ี และสกลนคร) และแองโคราช (จากเทือกเขาภูกระดึง เทือกเขาภูพานลงมาจนถึง
บริเวณลุมนํ้ามูล นํ้าชี) พบวามีชุมชนโบราณในภาคอีสานเมื่อราว ๕,๐๐๐ ปมาแลว บริเวณแอง
สกลนครมีหลกัฐานวาเปนชมุชนขนาดใหญกอนแหลงอืน่ มีความเจรญิทางดานเทคโนโลยใีนการ
ทําเครื่องมือเครื่องใชในชิวิตประจําวัน เชน ภาชนะดนิเผา เครื่องมือสําริด เครือ่งประดับลูกปด 
เปนตน ที่เรยีกกันวา วัฒนธรรมบานเชียง  สวนบริเวณแองโคราช ก็ปรากฏชุมชนโบราณ
เชนเดียวกัน  ปรากฏหลักฐานเชน ภาพเขียนสีแดงที่ผาแตม จังหวัดอุบลราชธานี เปนตน (ธวัช  
ปุณโณทก. ๒๕๔๔ ก : ๑-๕) 
 
๒.  ชุมชนอสีานสมัยประวัติศาสตร 
 ในการพิจารณาจาํแนกยุคสมัยประวัติศาสตรและยุคกอนประวัติศาสตรน้ัน โดยทั่วไป
จะยึดเกณฑการมีตัวอักษรใชในสังคมนั้นๆ (ธวัช ปุณโณทก. ๒๕๔๔ ก : ๕) แตในกรณีภาค
อีสานนี้ มีปญหาคอนขางมาก เน่ืองจากพบวา มีการใชตัวอักษรหลายรปูแบบ กลาวคือ ในยุค
แรกๆ มีการใชอักษรปลลวะ (อักษรคฤนท หรือ อักษรอินเดยีใต) เขียนภาษาสันสกฤตและ
ภาษาขอม สวนในยุคสุดทาย ใชอักษรตัวธรรมและอักษรไทยนอย บันทกึภาษาไทยอสีาน 
(ภาษาไทย-ลาว)  

ปญหาสําคัญคือ นักประวัติศาสตรและนักโบราณคดี ไมอาจจะชี้ชัดไดวา กลุมชนที่
สรางศิลาจารึก (อักษรปลลวะ  อักษรขอมโบราณ) ในยุคตนๆ น้ัน เปนชนชาติไทยที่สืบ 
เผาพันธุและวัฒนธรรมที่ตอเนื่องมาเปนกลุมไทยลาวในปจจุบันหรือไม 
 อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ โดยไมคํานึงวาเปนของใคร อาจ
แบงเปน ๓ ยุค ดังน้ี 
 ๑. ยุครวมทวารวดี  (พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖)   
               จากการศึกษาศิลาจารึกที่พบในภาคอีสานในยุคนี้ เปนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องทางพุทธ
ศาสนา สวนใหญจารึกดวยอักษรปลลวะ เปนภาษาสันสกฤต เชื่อวาไดรับอิทธิพลจากอินเดีย 
เชน ใบเสมาหินทรายแดงที่เมืองฟาแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ และวัดกุดโงง จังหวัดชัยภูมิ 
เปนตน 
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 ๒. ยุคอิทธิพลขอมสมัยพระนคร (พุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘) 
              อาณาจักรขอมสมัยพระนครไดเจริญรุงเรืองถึงขีดสุดและสามารถแผอิทธิพลอยาง
กวางขวางนั้น นาจะเริ่มในสมัยพระเจาสุริยวรมันที่ ๑ (พ.ศ. ๑๕๔๓-๑๕๙๓) ไดเขา
ครอบครองภาคอีสาน รวมทั้งภาคกลางลุมแมนํ้าเจาพระยาดวย จนถึงสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 
๗ (พ.ศ. ๑๗๒๔-๑๗๖๒) ขอมไดสรางอาณาจักรอยางยิ่งใหญ ไดระดมสรางปราสาทหินอัน
เลื่องชื่อของขอม เชนนครวัด (อังกอวัด) นครธม (บายน)  สวนในภาคอีสานก็มีหลาย
ปราสาท ที่สําคัญ เชน เขาพนมรุง ปราสาทหินพิมาย  เปนตน  รูปแบบอักษรขอมโบราณที่พบ
ในศิลาจารึกตางๆ พบวาไดคลี่คลายมาจากอักษรอินเดีย (อักษรปลลวะ) และคอยวิวัฒนาการ
มาเปนอักษรขอมบรรจงและขอมหวัด 

๓.  ยุควัฒนธรรมไทยลาว (พุทธศตวรรษที่ ๑๙-ปจจุบัน) 
 หลังสมัยพระเจาชัยวรมันที่ ๗ ขอมเส่ือมอํานาจลง  ชุมชนในภาคอีสานจึงนาจะเปน
กลุมเล็กๆ และไมสืบทอดวัฒนธรรมขอมอีก (ธวัช  ปุณโณทก. ๒๕๔๔ ก : ๑๒) เปนการ
ส้ินสุดวัฒนธรรมขอมโบราณโดยสิ้นเชิง จากหลักฐานทางประวัติศาสตร ไมพบการกอสรางหรอื
จารึกใดๆ ในชวง ๒๐๐-๓๐๐ ปจากนั้นมา  ขณะเดียวกัน ไดพบรองรอยของกลุมชนที่มี
วัฒนธรรมแบบใหมเขามาแทนที่ น่ันคือ จารึกวัดแดนเมือง จังหวัดหนองคาย (พ.ศ. ๒๐๗๓)  
เปนอักษรไทยนอย จึงสันนิษฐานวาเปนวัฒนธรรมไทยลาว ซึ่งรวมตัวเปนปกแผนในสมัยพระ
เจาฟางุม (พ.ศ. ๑๘๙๖) เปนตนมา 
 วัฒนธรรมไทยลาว เริ่มกอตัวมั่นคงอยูบริเวณลุมแมนํ้าโขง เชน เมืองปากหวยหลวง 
(อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย) เมืองโคตรบูรณ (อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม) 
รวมทั้งเมืองหนองหาน (จังหวัดสกลนคร) และคอยกระจายมาสูที่ราบสูงตอนกลาง 
 
๓. การจัดตั้งชุมชนกลุมวฒันธรรมไทยลาว ในแองสกลนคร 

ในราวพุทธศตวรรษที ่๑๙ มีกลุมชนรวมกันเปนนครรฐัที่บริเวณลุมนํ้าโขงตอนเหนือ
และลุมแมนํ้าอู (เมืองแถนและเมืองเชียงคงเชียงทอง) มีความรุงเรอืงเปนที่รูจักของสุโขทัย 
เพราะปรากฏหลักฐานในศลิาจารึกหลักที ่๑ ของพอขนุรามคาํแหงมหาราช กลาววา  

     "...ทั้งมากาวลาวและไทยเมืองใตหลาฟาฏ...ไทชาวของชาวอมูาออก..." หรือ "...เทาฝง
ของ   เถิงเวียงจนัเวียงคําเปนที่แลว..." หรอื "...พนฝงของเมืองชวาเปนที่แลว..."   

(กรมศิลปากร. ๒๕๒๖ : ๕๒-๕๙) แสดงใหเห็นวาชาวเมืองสุโขทยัรูจักชุมชนทางลุมแมนํ้าโขง
เปนอยางด ี หลังจากนั้น ในจารึกสมัยพระเจาลิไท ไดกลาวถึงอาณาจักรนี ้วา 

      "...(เขตเมืองสุโขทยั)...เบ้ืองตะวันออก...เถิงแดนพระญาฟางอม..." (งุม) 

สมัยพระเจาฟางุม (พ.ศ. ๑๘๙๖-๑๙๑๖) มีการขยายอาณาเขตของอาณาจักรลานชาง
อยางกวางขวาง และเจริญรุงเรืองถึงขีดสุดในเวลาตอมาคือรัชสมัยพระเจาสามแสนไทย (พ.ศ. 
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๑๙๑๖-๑๙๕๙) โดยในระยะแรกไดแพรกระจายชุมชนในบริเวณแองสกลนคร เฉพาะบริเวณลุม 
แมนํ้าโขง มีขอบเขตตั้งแตจังหวัดเลย (เมืองหลม เมืองเลย ปากเหือง เชียงคาน ดานซาย)  
จังหวัดหนองคาย (เมืองเวียงคุก เมืองปากหวยหลวง) จังหวัดอดุรธานี บริเวณอําเภอบานผือ 
จนถึง ตําบลหนองบัวลําภ ูจังหวัดสกลนครและนครพนม (เมืองโคตรบอง) พงศาวดารลาวมกั
กลาวถึงหัวเมอืงที่อยูริมฝงแมนํ้าโขงมาตัง้แตสมัยอยุธยาตอนตน สวนพงศาวดารไทยได
กลาวถึงหัวเมอืงสําคัญของลานชางเทานัน้ ในการติดตอกันคงใชเสนทางผานเมืองนครไทย 
(จังหวดัพิษณโุลก) ไปสูเมืองดานซาย ลงเรือไปตามลําน้ําเหือง ออกสูแมนํ้าโขง  ไมพบ
หลักฐานใดๆ ที่ชีใ้หเห็นวา อยุธยาไดรูจกัเสนทางผานทางชองดงพระยาไฟ และดงพระยากลาง 
กอนสมัยสมเด็จพระนารายณ (ธวัช  ปุณโณทก. ๒๕๔๔ ก : ๑๖)  ทั้งๆ ทีห่ัวเมืองพิมาย เมือง
พนมรุง เคยเปนชุมชนที่รุงเรอืงในสมัยขอมพระนคร อันนาเชื่อไดวาชุมชนดังกลาวคงลด
ความสําคัญลงไปมาก  ดังน้ัน ทั้งพงศาวดารไทยและลาวจึงไมไดกลาวถึงหัวเมอืงในดินแดนที่
ราบสูงแองโคราชในสมัยอยุธยาตอนตน 

 
๔. การขยายวัฒนธรรมไทยลาวเขาสูดินแดนแองโคราช 
 ดินแดนในเขตแองโคราชในสมัยสุโขทัยและอยุธยาตอนตน เปนชุมชนที่มีความสําคัญ
นอย ดังที ่หมอมอมรวงศวิจิตร (ม.ร.ว. ปฐม คเนจร) เขียนวา  
   "พ้ืนที่ในมณฑลลาวกาวนี้ เม่ือกอนจุลศักราช ๑๐๐๐ (พ.ศ. ๒๑๘๑) ก็เปนทําเลปาดง  
    เปนที่อาศยัของคนปาซึง่สืบเชื้อสายมาแตขอม ตอมาเรียกกันวาพวกขา สวย กวย (หรือ 
กุย)..."  (หมอมอมรวิจิตร. ๒๕๐๔ : ๒๑) แสดงวา ชวงนั้นยังไมมีคนไทยลาวเขามาอยู
บริเวณน้ี 

ทางตอนใตลุมแมนํ้าโขง มีชุมชนขนาดใหญของพวกขา เรียกวานครจําปาศักดิ ์ มี
หัวหนาปกครองเปนเอกราช  (นางแพง นางเพา) ซึ่งเดิมนับถือผีสาง ไดรับวัฒนธรรมไทยลาว 
สมัยพระครโูพนเสม็ด หรอืโพนสะเม็ก (พระครขูี้หอม) (ธิดา สาระยา. ๒๕๓๖ : ๑๑๘) พรอม
ดวยเจาหนอกษัตรยิ ไดพาพรรคพวกอพยพจากลานชาง (เวียงจนัทน) ลงไปทางใต เม่ือ พ.ศ. 
๒๒๓๑ เขาไปเผยแผพุทธศาสนา เปนที่เคารพของชาวจําปาศักดิ ์และตอมา เจาหนอกษตัริยได
ปกครองนครจําปาศักดิ ์ ไดพระนามวา "เจาสรอยศรีสมุทรพุทธางกูร" ซึ่งนครจาํปาศักดิน้ี์
กลายเปนศูนยกลางวัฒนธรรมไทยลาวแหงหน่ึง 

ในการขยายวฒันธรรมไทยลาวเขาสูแองโคราช มี ๔ กลุมใหญๆ  คือ 
๑. กลุมเจาแกวหรือ จารยแกว   เม่ือ พ.ศ. ๒๒๕๖ เจาสรอยศรีสมุทรฯ แหงนคร 

จําปาศักดิ ์ ไดสงเจาแกว เชื้อสายเจาเมืองเวียงจันทน ไปปกครองเมืองทง หรือเมืองสุวรรณภมิู  
ไดขยายชุมชนเปนเมืองรอยเอ็ดและมหาสารคามในเวลาตอมา (พ.ศ. ๒๓๑๘) 

๒. กลุมพระวอพระตา ไดแยกจากเวียงจันทน เม่ือ พ.ศ. ๒๓๑๐ สมัยพระเจาสิริบุญ
สาร มาตั้งเมืองที่หนองบัวลุมภ ูตั้งชื่อเมืองวา "นครเขื่อนขันกาบแกวบัวบาน"  (กลุมน้ีเองที่ทาํ
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ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญในประวตัิศาสตรไทยลาว) ตอมา เวียงจันทนยกทัพมาต ี รบกัน
อยู ๒-๓ ป พระตาเสียชีวิต  พระวอเห็นทาสูไมได จึงอพยพลงมารวมกลุมกับนครจาํปาศักดิ์ 
สมัยเจาไชยกมุาร ไดตั้งม่ันที่บานดู บานแก แขวงปากเซ อีก ๓-๔ ป ตอมา มีเหตุขัดใจกับเจา
ไชยกุมาร จึงอพยพมาตั้งเมืองที ่ดอนมดแดง และหวยแจระแม เห็นวาเมืองจําปาศักดิ์คงใหความ
คุมครองไมไดจึงมีใบบอกไปยังเมืองนครราชสีมาขอขึ้นกับกรุงธนบุรี 

      ทัพเวียงจันทนยกมาตอีีก พระวอมีใบบอกไปยังนครราชสีมา ขอกําลังมาชวย ใน
การรบครั้งน้ัน พระวอถูกประหารชีวิต (พ.ศ. ๒๓๑๙) พวกที่เหลือมีทาวคําผงเปนหัวหนา ทาว
ทิดพรม ทาวก่ํา รวมตัวกนัไปตั้งม่ันที่บานดู บานแก  ตอมาในป ๒๓๒๑ สมเด็จพระเจากรงุ
ธนบุรีโปรดใหสมเด็จเจาพระยามหากษตัริยศึก (สมัยดํารงตําแหนงเจาพระยาจักร)ี และ
เจาพระยาสุรสีห (นองชาย) ยกทัพไปตจีําปาศักดิแ์ละเวียงจันทน  ไดทัง้สองเมือง และไดอญัเชิญ
พระแกวมรกตมาไวที่ธนบุรีดวย เปนครั้งแรกที่ราชธานีไดเขาครอบครองพื้นทีภ่าคอีสาน (รวมถึง
ลานชางดวย)  ตํานานเมืองอุบลยังกลาวตอไปอีกวา หลังจากนั้น ทาวคําผงไดรับการแตงตั้งเปน
พระประทุมสุรราชภกัด ี ขึ้นกับนครจําปาศักดิ ์ (พ.ศ. ๒๓๒๓) ตอมาไดยายเมืองไปตั้งที่ดอนมด
แดง เห็นวาที่ไมเหมาะสม จึงยายไปที ่ ดงอูผึ้ง (ตัวเมืองอุบลราชธานีในปจจุบัน) ในป ๒๓๓๕ 
สมัยรัชกาลที ่ ๑ ทาวคาํผงไดรับแตงตัง้เปนพระประทุมวรราชสรุิยวงศ ครองเมืองอุบลเปนคน
แรก  ตั้งชื่อเมือง "อุบลราชธานี ศรีวนาลัย ประเทศราช" (สภาวฒันธรรมจังหวัดอุบลราชธานี. 
๒๕๔๐ : ๑๐) 

๓.  กลุมผาขาวสมพมิตร  เปนกลุมใหญอีกกลุมหน่ึง ในพงศาวดารกลาววา อพยพ
จากเมืองผาขาว ศรีสัตนาคนหุต เขามาตั้งอยูที่บานแกงสมโฮง (แกงสําโรง) ในราว พ.ศ. 
๒๓๑๐ ขออยูใตบังคับกรุงธนบุรี  ทาวสมพมิตร ไดรบัแตงตั้งเปน พระยาชัยสุนทร เจาเมือง
กาฬสินธุ 

๔.  กลุมทาวแล  อพยพมาจากเวียงจนัทน ในสมัยรัชกาลที ่๒  ตั้งหลักแหลงที่บริเวณ
เทือกเขาดงพระยากลางและเทือกเขาเพชรบูรณ ไดรับแตงตั้งเปนพระยาภักดีชมุพล เจาเมือง
ชัยภูมิ 

สวนบริเวณลุมนํ้ามูล (ตอนใตของแองโคราช) มีชนพื้นเมืองตั้งชุมชนอยูทั่วไป ที่เรยีก
กันวา "เขมรปาดง" อยูแถบจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร บุรีรัมย 
 
๕. การขยายอํานาจสวนกลางเขาสูภาคอีสาน 
 ในชวงอยุธยาตอนตนนั้น พงศาวดารไทย ไมมีเรื่องราวเกี่ยวของกบัที่ราบสูงภาคอีสาน 
แตไดกลาวถึงหัวเมืองริมฝงแมนํ้าโขง วาเปนเมืองอิสระ มีกษัตริยปกครอง และมีหลักฐานวา
อาณาจักรลานชางมีอํานาจเหนือฝงขวาแมนํ้าโขง เชน เมืองโคตรบอง เปนตน ในสมยัพระ
นารายณมหาราช มีการพัฒนาเมืองโคราชและสงขาราชการชั้นผูใหญมาปกครอง มีเมืองขึ้น
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เพียง ๕ เมือง คือ นครจันทึก (ปากชองและสีคิ้ว) เมืองชัยภูมิ (นาจะเปนเมืองเกา กอนทาวแล
จะมาตั้งถ่ินฐาน) เมืองพิมาย เมืองแปะ (บุรีรัมย) และเมืองนางรอง  นอกนั้นไมกลาวถึง 
 สมัยพระเจาเอกทัศน (กอนเสียกรุงเล็กนอย) ชางพลายสําคัญตกมัน หนีมาทางภาค
อีสาน จึงไดสงขุนนางมาตามชาง ไดรบัการชวยเหลือจากพวกสวย หรือกยุ  จึงโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งใหเปนขุนนาง ไดแก หลวงสุวรรณ (ตากะจะ) ครองเมืองขขุนัธ  หลวงเพชร (เชียงฆะ) 
ครองเมืองสังขะ  หลวงสุรนิทรภักด ี (เชียงปุม) ครองเมืองคูปะทายสมัน (สุรินทร)  หลวงศรี
นครเตา (เชียงสี) ครองเมืองรัตนบุรี  ทั้งหมดขึ้นกับเมืองพิมาย ในพงศาวดารกรงุ
รัตนโกสินทร เรียกวา หัวเมอืงเขมรปาดง 
 ปลายสมัยพระเจากรุงธนบุรี ยึดไดจาํปาศักดิแ์ละเวียงจันทน  ภาคอีสานทั้งหมดจึงอยู
ใตการปกครองของไทยเปนตนมา ในฐานะหัวเมืองประเทศราช 

สมัยตนรัตนโกสินทร มีการขยายหัวเมืองมากขึ้น  โดยแตงตั้งใหผูที่สามารถรวบรวม
สมัครพรรคพวก  ไปตั้งเมืองใหมใหเปนปกแผนได ก็จะไดเปนเจาเมืองนั้น จึงเกิดหัวเมืองใน
แองโคราชเปนจํานวนมาก (สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพและสมเด็จเจาฟากรมพระนริศ
รานุวัติวงศ. ๒๕๐๔ : ๒๔๕) 
 สมัยรัชกาลที ่ ๓  เกิดสงครามยดืเยื้อกบัญวน และเกิดกบฏเจาอนุวงศ หลังจากปราบ
กบฏเจาอนุวงศแลว  จึงไดเกลี้ยกลอมชาวบานจากฝงซายแมนํ้าโขงตอนบน ใหเขามาอยูฝงขวา
เพ่ือตัดเสบียงพวกญวน  เชนจากเมืองมหาชยักองแกว  เมืองพิน  เมืองนอง  เมืองตะโพน  
เมืองคําเกิด คํามวน เปนตน สวนใหญมาอยูแองสกลนคร  จึงปรากฏวาในเขตจังหวัดสกลนคร 
นครพนมปจจบัุน มีหลายกลุมหลายภาษา เชน ยอ ผูไทย แสก เปนตน 
 สมัยรัชกาลที ่ ๕ ฝรั่งเศสเริ่มลาอาณานิคม ไทยตองเสียดินแดนฝงซายแมนํ้าโขงและ
ดินแดนอื่นอกีมากมายใหฝรั่งเศส (พ.ศ. ๒๔๓๑ - ๒๔๙๙) และไดตกลงทาํสนธิสัญญาแบง
ประเทศโดยใชแมนํ้าโขงเปนเขตแดน  ไดจัดการปกครองหัวเมืองในภาคอีสานใหม จากธรรม
เนียมแบบลานชาง (ตําแหนงอาญาสี ่คอื เจาเมือง  อุปฮาด  ราชวงศ  ราชบุตร) เปนมณฑล
เทศาภิบาล จัดการปกครองตามลักษณะปกครองทองที ่ (พ.ศ. ๒๔๔๐) ไดสงขาหลวงจาก
กรุงเทพฯ มาปกครองหัวเมืองใหญๆ เชน ที่อุบลราชธานี ทรงโปรดใหพระเจานองยาเธอกรม
หลวงพิชิตปรชีากร มาเปนขาหลวงใหญหัวเมืองลาวกาวพระองคแรก องคตอมาคือพระเจาบรม
วงศเธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค  เปนขาหลวงตางพระองค สําเร็จราชการมณฑลลาวกาว 
ไดทรงสูขอนางเจียงคาํ ธิดาของทาวสุรินทรชมภ ู (หม้ัน) บุตรของราชบุตร (สุย) เชื้อสาย
เจานายเมืองอุบลมาเปนชายา (ธิดา สาระยา. ๒๕๓๖ :  ๑๙๖) อันเปนการประสานไมตร ี
เกี่ยวดองเปนเครือญาต ิ สรางความกลมกลืนระหวางวัฒนธรรมลุมนํ้าโขงกับวฒันธรรมลุมนํ้า
เจาพระยา 

ในสมัยรัชกาลที ่ ๖  ป พ.ศ. ๒๔๖๔ ไดมีพระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ้น ชาวไทย
อีสานตองเรียนภาษาไทยกลาง  มีการตัง้โรงเรยีนขึ้นในวัด  โดยการนําของพระเถระชั้นผูใหญ 
เชน พระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจันโท) (๒๓๙๙ - ๒๔๗๕) ไดตั้งโรงเรยีนแหงแรกของ
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เมืองอุบล ที่วัดสุปฏนาราม ชื่อโรงเรยีน "อุบลวิทยาคม" สมเด็จพระมหาวีรวงศ (ติสโส อวน) 
(๒๔๑๐ - ๒๔๙๙) ไดดําเนินการจัดการศึกษาตอมาใหแพรหลายยิ่งขึ้น ไดรวบรวมศิลาจารึก
จากที่ตางๆ มาไวที่วัดสุปฏนาราม เพ่ือเปนแหลงเรยีนรูประวัตศิาสตรและโบราณคด ี เชน จาก
ภูหมาไน ใกลปากแมนํ้ามลู เปนตน ปจจบัุนศิลาจารึกเหลานั้นยงัอยูที่วัดสุปฏนาราม โรงเรียน
อุบลวิทยาคม เปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนสมเด็จ (เปนโรงเรียนราษฎร อยูในวดัสุปฏนาราม) 
(อุบลราชธานี ๒๐๐ ป. : ๑๗๓ - ๑๗๕) จากนั้นเปนตนมา ภาษาไทยกลางจึงแพรหลายไปทั่ว
ภาคอีสาน  ตัวอักษรไทยนอย และอักษรธรรมจึงลดความสําคญัลง 

 
จากหลักฐานทางประวตัิศาสตรและโบราณคดทีี่กลาวมาเห็นไดวา พ้ืนที่ภาคอีสาน มี 

กลุมชนอาศยัอยูมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร ตอมาไดรับวัฒนธรรมทวารวด ี วัฒนธรรม
ขอม วัฒนธรรมไทยลาว และไทยเมืองหลวง กระนั้นก็ตาม ชาวไทยอีสานสวนใหญ ยังรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะ "ภาษาพดู" ไวอยางเหนยีวแนน เพียงแต  "ตัวอักษร" 
เทานั้นที่เปลีย่นไป 



 ๗

แผนที่ภาคอีสาน 
แบงเขตปกครองจังหวดั 

 
 

เลย 


