บทวิจารณหนังสือ : เงินตราอีสาน
ศาสตราจารยสุวิทย ธีรศาศวัต1

หนังสือ เงินตราอีสาน แตงโดย รศ.อุดม บัวศรี อดีตหัวหนาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา และรองคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
หนังสือเลมนี้ตีพิมพเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 40 ป ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 กันยายน 2551 พิมพ
ที่โรงพิมพคลังนานาวิทยาขอนแกน 2551 มี 77
หนา
หนังสือเลมนับวาเปนหนังสือที่เกี่ยว
กับเงินตราอีสานเปนเลมแรก มีเนื้อหา 5 สวนคือ
ส ว นแรก ประมวลภาพเงิ น ตรา
โบราณ ซึง่ มีถงึ 38 หนา หรือประมาณครึง่ หนึง่ ของ
หนังสือ มีคําอธิบายสั้นๆ เปนภาพสีที่สวยงาม แต
รูปเล็กเกินไปจึงเห็นตราและลวดลายที่ประทับไม
ชัดอยางนาเสียดาย หากพิมพรูปใหใหญกวานี้ หนังสือนี้จะทรงคุณคากวานี้มาก การนํา
รูปเล็กๆเปนจํานวนมากมาลงในหนาเดียวกัน เชนหนา 4 มีรปู เงินยุคศรีวชิ ยั ตราดอกจัน
ถึง 30 อัน มีรูปเงินตราศิวลึงคทําดวยทอง 16 อัน รูปเหรียญสังข 2 อัน รูปทั้งหนามีรูป
เงิน 48 อัน จึงเปนไปไมไดที่จะเห็นรูปแตละรูปชัดเจน หนา 9 มีรูปเงินตราชาง (กลม)
47 อัน หนา 36 มีเงินตราสมัย ร.4 ถึง 129 อัน เปนตน และที่ไมเขาใจก็คือ หนังสือเลม
นีช้ อื่ เงินตราอีสาน แตทาํ ไมจึงเอาเงินภาคใตมาลงดวย ไมมคี าํ อธิบายวามีการใชเงินภาค
ใตในภาคอีสานดวย หรือไม
สรุปวาในสวนที่ 1 นี้มีเงินตราทุกภาคของประเทศไทย และตั้งแตสมัยโบราณ
(ฟูนัน) มาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5
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อยางไรก็ตามเงินตราชื่อรําเพย สมัยรัชกาลที่ 5 เปนภาพที่สวยงามและชัดมาก เพราะ
รูปมีขนาดใหญทั้งหนามี 9 รูป
สวนที่ 2 พื้นที่อีสาน : ภูมิหลังอีสาน ซึ่งผูเขียนไดกลาวถึง ประวัติศาสตร
อาณาจักรลานชาง และอีสานเพียง 6 หนาครึ่ง ซึ่งนอยเกินไปที่ประวัติศาสตรตั้ง 2500
ป (กลาวตั้งแตยุคบานเชียงจนลาวตกอยูใตการปกครองของรัฐไทยในสมัยกรุงธนบุรี
2322) และเนื้อหาก็ไมลําดับตามเวลา คือพูดถึงขุนลอ ตั้งอาณาจักรของคนลาวขึ้นเปน
ครั้งแรกใน พ.ศ.1292 โดยยึดอํานาจมาจากขอม อีก 4 หนา ตอมาจึงยอนไปกลาวถึง
วัฒนธรรมบานเชียง กับวัฒนธรรมดองซอน เมื่อ 2500 ปกอน และผูเขียนยังเขาใจผิด
ที่กลาวถึง การสรางเมืองสองฟากโขงในสมัยโบราณ โดยกลาววาทางฝงขวามีการสราง
เมืองสกลนครและอุดรธานี ซึง่ เมืองอุดรธานีนเี้ ปนเมืองนองใหม สรางในสมัยรัชกาลที่ 5
นี้เอง โดยสาเหตุที่สรางเพราะสัญญา ไทย-ฝรั่งเศส ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2436 หามไทยมี
กองทหารและกองกําลังใดๆในรัศมี 25 กม. ทางฝง ขวาแมนาํ้ โขง กรมหมืน่ ประจักษศลิ ป
าคม (พระยศขณะนัน้ ) ผูส าํ เร็จราชการมณฑลลาวพวนจึงตองยายกองบัญชาการออกจาก
เมืองหนองคายซึ่งเปนกองบัญชาการมณฑลออกไปใหพนรัศมี 25 กม. ซึ่งตําแหนงที่ตั้ง
ใหมของกองบัญชาการมณฑลลาวพวน คือ บานหมากแขงซึง่ ปจจุบนั ก็คอื เมืองอุดรธานี
นอกจากนัน้ ในหนา 43 ผูเ ขียนระบุวา บานเชียงเปนชุมชนหมูบ า นพัฒนาการเกาแกทสี่ ดุ
ในโลก เปนการสรุปทีไ่ มมหี ลักฐานยืนยันในงานนักโบราณคดี เชน ชลิต ชัยครรชิต ผูแ ตง
“ประวัตศิ าสตรทอ งถิน่ ลุม แมนาํ้ โขง ภูมศิ าสตรวฒ
ั นธรรมโบราณคดีและประวัตศิ าสตร”
( 2553) หนา 18 ระบุวา เครื่องมือสําริดซึ่งขุดที่บานเชียงอายุประมาณ 4000 ป มา
แลว แตนักโบราณคดีอีกหลายคนเชื่อวาอายุไมมากขนาดนั้น แตในประเทศจีนยังมี
ประวัตศิ าสตรและวัฒนธรรมเกาแกของโลก ดังที่ ล.เสถียรสุต ผูเ ขียน “ประวัตวิ ฒ
ั นธรรม
จีน” ( 2516) หนา 2 ระบุวากษัตรยอึ่งตี่ ทรงกอตั้งประเทศจีนเมื่อกอน พ.ศ. 2154 หรือ
2697 B.C หรือ 4710 ปลว งมาแลว นีค้ อื ปทจี่ นี ตัง้ ประเทศ ซึง่ หมายความวา มีหมูบ า นเกิด
กอนหนานี้อาจจะเปนหลายศตวรรษ หรืออาจจะถึงพันป กอนหนาที่จะตั้งประเทศก็ได
แตอยางไรก็ตามในสวนที่ 2 นี้ ผูเขียนไดเนนเหตุกาณที่สําคัญมากคือ ขุนบรมเปน
บรรพบุรุษของคนไท ซึ่งแยกยายไปตั้งบานแปงเมือง 7 เมือง คือ (1) ขุนลอ ครองเมือง
หลวงพระบาท(แยงมากจากพวกขา)
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(2) ขุนยี่ผาลาน ไปครองเมืองหอแต (อยูในยูนาน)
(3) ขุนสามจุสง ไปครองเมืองแกวชองบัว (เวียดนามเหนือ)
(4) ขุนไผสง (คําผง) ไปครองเมืองโยนก หรือลานนา
(5) ขุนงัวอิน ไปครองเมืองอโยธยา (อยุธยา)
(6) ขุนลกกม ไปครองเมืองคํามวน (เชียงคม)
(7) ขุนเจ็ดเจือง ไปครองเมืองพานหรือ เชียงขวาง
เหตุการณนี้สําคัญมาก เพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 1200 ปเศษมา
แลว นานจนคนไทย คนลาวลืมไปแลววา คนไทย คนลาว มาจากบรรพบุรุษเดียวกันคือ
ขุนบรม เปนคนไทยดวยกัน
อีกเหตุการณหนึง่ ทีเ่ ปนผูเ ขียนยกมาคือ การสรางเจดียศ รีสองรัก เมือ่ พ.ศ.
2103 หรือเมื่อ 453 ปที่แลว เพื่อเปนพยานวา 2 อาณาจักร (อนุชยา และลานชาง) จะ
เปนมิตรกันซึ่งกาลปาวสานต (ในคําสาบานของสมเด็จพระมหาจักรพรรศ และพระเจา
ไชยเชษฐาธิราช ทีจ่ ารึกไวทเี่ จดียน ใี้ ชคาํ วาอาณาจักรทัง้ 2 จะเปนมิตรกันตราบเทาทีโ่ ลก
นี้ยังมีดวงอาทิตยและดวงจันทร) ซึ่ง 2 เหตุการณนี้ผูเขียน เขียนไดดีมาก แมจะเขียนไว
สั้นๆ แตเปนประวัติศาสตรซึ่งสําคัญของไทยและลาวที่คนสองประเทศนี้ไมควรลืม
ในสวนที่ 2 นี้ผูเขียนยังไดสรุปไว 7 ขอ ซึ่งสรุปไดดี โดยเฉพาะขอ 4 ที่สรุป
วา ไมมีอาณาจักรใดที่สนิทสนมใกลชิดกับอาณาจักรลานชาง เทาอาณาจักรไทย
สวนที่ 3 เงินตราทีใ่ ชในอีสาน สวนนี้ เริม่ บรรยายวิวฒ
ั นาการเงินตราไทย
5 หนา ซึ่งก็ซํ้ากับสวนที่ 1 เพียงแตสวนที่ 1 บรรยายดวยรูปภาพ แตสวนที่ 3 บรรยาย
ดวยตัวหนังสือโดยบรรยายตั้งแต สมัยอาณาจักรฟูนันจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ถาหากเอา
รูปของสวนที่ 1 มารวมกับสวนที่ 3 ก็จะทําใหหนังสือนี้สมบูรณยิ่ง ขึ้น ตั้งแตหนา 50
ยอหนาสุดทายไปจนถึง หนา 64 รวม รวม 14 หนา เปนเนื้อหาเรื่อง เงินตราที่ใชใน
อีสาน มีภาพประกอบทําใหเขาใจงาย แตสวนที่เปนขอบกพรองมากคือ บรรยายเนื้อ
หาซํ้าซอนกัน และเอาเรื่องอื่นมาปนกลาวคือ หนา 52 กลาวถึง เงินที่ใชในอาณาจักร
ลานชาง อยูครึ่งหนาอีกครึ่งหนากลาวถึง เงินตรา 8 ตระกูลในประเทศไทย ตอมาหนา
53 กลาวถึงเงินตราลานชาง อีก 3 หนา จนหมดเงินที่ใชในอาณาจักรลานชาง ในหนา
55-56 ก็กลาวคือเงินตราในอาณาจักรลานชางซํา้ กับหนา 53-55 แตเอามาจากงานเขียน
ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ (ติสโส อวน) ซึ่งไมควรเปนอยางนี้ผูเขียนควรวิเคราะหหลัก
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ฐานจากแหลงตางแลวนํามาสังเคราะหใหมเรียบเรียงเปนเรือ่ งเดียวกัน ในหัวขอลักษณะ
เดนและเงินตราทีใ่ ชอยูใ นภาคอีสาน เปนการบรรยายเงินตราอีสานเหมือนเดิม แตกลาว
ในเรื่องลักษณะและคาของเงินซึ่งที่จริงควรจะกลาวตั้งแตกลาวถึงเงินตราแตละชนิดไป
เลย อยางไรก็ตามในสวนที่ 3 นี้ยังมีขอผิดพลาดอยู 3 เรื่อง เรื่องแรกที่กลาววา ร.4 ยังให
เลิกใชเงินพดดวยซึ่งที่ถูกตองนั้นสมัย ร.5 ยังผลิต และใชมาจนถึงปลายรัชกาลที่ 5 พ.ศ.
2447 จึงทรงใหเลิกใชเงินพดดวง ( หนา 150 ) เรื่องที่ 2 ที่กลาววา เงินฮอยทําจากเนื้อ
เงินทีม่ คี วามบริสทุ ธิส์ งู ทีถ่ กู นัน้ เงินฮอยมีเนือ้ เงินนอยคุณภาพตํา่ เพราะทําดวยทองแดง
แลวไปชุบเงิน (หนา 51) ในหนา 54 ผูเขียนก็ยังกลาวถึงวา เงินฮอยมีเนื้อเงิน 30 % ก็
มี 60 % ก็มี 80 % ก็มี เรื่องที่ 3 ที่กลาววา “เงินลาดคือเงินกอนหนือเงินกลม ที่จริงก็
คือเงินพดดวงทีใ่ ชในภาคอีสาน” ขอความนีไ้ มถกู ตอง เพราะเงินลาดมีลกั ษณะแบนยาว
คลายใบขี้เหล็ก สวนเงินพดดวงมีลักษณะเกือบกลมเปนคนละชนิดกัน
สวนที่ 4 วัฒนธรรมในการใชเงินตราในอีสาน สวนนี้เขียนไดดี
สวนที่ 5 มาตราเงินไทยโบราณ สวนนี้ก็มีประโยชนสําหรับคนรุนหลังเวลา
อานเอกสาร สมัย ร. 5 ขึ้นไปจะไดเขาใจคาของเงินในยุคเกา
กลาวโดยสรุป หนังสือเงินตราอีสาน ทําใหเมืองไทยมีหนังสือเกี่ยวกับเงินตรา
อีสานเปนเลมแรกแมเนือ้ หาจะนอยไปหนอย แตกเ็ ปนเนือ้ หาทีม่ ปี ระโยชนตอ การศึกษา
อางอิง มีรูปที่หาชมไดยาก หากมีการตีพิมพใหม ควรจะเรียบเรียงสวนที่ซํ้าซอนใหเปน
เนือ้ เดียวกัน เอาสวนที่ 1 ทีเ่ ปนรูปกับสวนที่ 3 ทีเ่ ปนเนือ้ หามารวมกัน บางสวนทีก่ ระโดด
ไปมาทําใหเปนไปตามลําดับเวลา ก็จะเปนหนังสืออางอิงที่ดีเลมหนึ่ง
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