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Muang Saikhao: An Important Ancient Community of
Lan Xang Kingdom in Loei Basin Area

ธีระวัฒน์ แสนคำ1 / Teerawatt Sankom

บทคัดย่ อ
บทความนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ท้ องถิ่นของชุมชนโบราณเมืองซายขาว ซึ่งตังอยู
้ ่ในที่ราบลุ่มแม่น ้าเลย ใน
เขตตาบลทรายขาว อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จากการศึกษาพบว่า ชุมชน
โบราณเมื อ งซายขาวมี ร่ อ งรอยมนุษ ย์ เ ข้ า มาอาศัย ตัง้ แต่ป ระมาณพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 14-16 ในวัฒนธรรมทวารวดี และมีความเจริ ญรุ่งเรื องอย่างมาก
ในช่วงที่อยู่ภายใต้ การปกครองของอาณาจักรล้ านช้ าง ตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่
19-23 โดยมี ส ถานะเป็ น เมื องหน้ า ด่า น เป็ นแหล่ง ทรั พ ยากรธรรมชาติที่
สาคัญโดยเฉพาะของป่ าและแร่ ธาตุ และยังพบว่าผู้ปกครองเมืองซายขาว
ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 21 มีความสัมพันธ์ ทางเครื อญาติกับราชสานักที่
เมืองหลวงพระบางด้ วย เมืองซายขาวได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นเมืองเลยและค่อยๆ
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หมดบทบาทลงในช่วงหลังพุทธศตวรรษที่ 23 เพราะเกิดการย้ ายถิ่นฐานของ
ผู้คนลงมาทางทิศเหนือตามที่ราบลุม่ แม่น ้าเลย
คาสาคัญ: เมืองซายขาว ชุมชนโบราณ อาณาจักรล้ านช้ าง
พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์

Abstract
This article aimed to investigate local historical development of
Muang Saikao Ancient Community located beside Loei Basin Area in
Saikao Sub-District, Wangsaphung District, Loei Province.
The study revealed that Muang Saikao Ancient Community
had evidenced of human habitation from the 9th Buddhist Century to
the 11th Buddhist Century of Davaravati Culture. It was also found to
be the most civilized outpost town under the rule of Lan Xang Kingdom
between the 19th Buddhist Century to the 23rd Buddhist Century.
Muang Saikao Ancient Community is abundant of important natural
resources and valuable forest mineral. The ancient governor of Muang
Saikao Ancient Community in the early 21 Buddhist Century was a
relative of the Laotian royal family of Luang Prabang. Muang Saikao
Ancient Community had changed its name to Muang Loei and was
overshadowed in the late 18th Buddhist Century due to the migration
of the people from the North to Loei Basin Area.
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ความนา
แม่น ้าเลยเป็ นแม่น ้าสายหลักซึ่งเปรี ยบเสมือนเส้ นเลือดใหญ่ของชาว
จังหวัดเลย ไหลจากทิศใต้ ไปทางทิศเหนือ แม่น ้าเลยมีต้นกาเนิดจากภูก๊อก
ซากในเขตภูหลวง แม่นา้ เลยลัดเลาะไปตามหุบห้ วยของภูหลวง ไหลลงสู่
พื ้นที่ราบในเขตอาเภอภูหลวง อาเภอวังสะพุง อาเภอเมืองเลย แล้ วไหลไป
บรรจบกับแม่นา้ โขงที่ปากเลย บ้ านคกมาด อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
รวมความยาวของแม่น ้าเลยทังสิ
้ ้น 231 กิโลเมตร (สุมาตร ภูลายยาว, 2553)
แม่น ้าเลยจึงไหลผ่านเฉพาะพื ้นที่จงั หวัดเลยเท่านัน้
ในพื ้นที่ราบลุม่ แม่น ้าเลยได้ มีการพบร่องรอยชุมชนโบราณและแหล่ง
โบราณคดีสาคัญหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนโบราณเมืองซายขาวที่
อยู่บริ เวณที่ราบลุ่มแม่น ้าเลยตอนบนในเขตตาบลทรายขาว อาเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย ซึง่ เป็ นเมืองสาคัญเมืองหนึง่ ของอาณาจักรล้ านช้ าง เรื่ องราวของ
ชุม ชนโบราณเมื องซายขาวปรากฏข้ อมูล ในเอกสารประวัติศาสตร์ ชัน้ ต้ น
หลายชิน้ ทัง้ เอกสารพงศาวดารของล้ านช้ างและพระราชพงศาวดารของ
สยาม ปรากฏร่ องรอยตาแหน่งที่ตงที
ั ้ ่บ่งชีถ้ ึงความเป็ นชุมชนโบราณขนาด
ใหญ่ มี ซ ากโบราณสถานหลายแห่ง ที่ ส ะท้ อ นถึ ง ความรุ่ ง เรื อ งของชุม ชน
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22-24
แต่ทว่าข้ อมูลในเชิงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นของเมือง
ซายขาวนัน้ กลับไม่ได้ รับการศึกษาสืบค้ นและมีการนาเสนออย่างเป็ นระบบ
ระเบียบตามวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ เท่าที่ควรจะเป็ น ส่วนใหญ่มกั จะมี
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นักวิชาการกล่าวถึงในลักษณะผิวเผินมากกว่าการเจาะลึกในเชิงพัฒนาการ
หากจะมีบ้างก็เป็ นการนาเสนอข้ อมูลมุขปาฐะ ตานานพื ้นบ้ าน การทรงเจ้ า
เข้ าผีและเอกสารชันรองของข้
้
าราชการและผู้ร้ ูในท้ องถิ่น จึงทาให้ ข้อมูลของ
เมืองซายขาวที่ถูกเผยแพร่ อย่างกว้ างขวางในจังหวัดเลยในปั จจุบนั มีความ
คลาดเคลื่อนในหลายๆ กรณี ทัง้ ประเด็นที่เกี่ ยวข้ องกับตาแหน่งที่ ตงั ้ ของ
เมือง กลุม่ ผู้ปกครองเมือง และที่มาของชื่อเมือง
บทความนี ้ ผู้เ ขี ยนจึง มี วัตถุประสงค์ที่จ ะน าเสนอข้ อมูลเบื อ้ งต้ น
เกี่ ยวกับเมื องซายขาว เพื่ อแสดงให้ เ ห็นถึง พัฒ นาการทางประวัติศาสตร์
ท้ องถิ่น และบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ อง
รวมทังสภาพบริ
้
บทใกล้ เคียงอื่นๆ ตังแต่
้ ช่วงแรกก่อตังชุ
้ มชนขึ ้นในที่ราบลุ่ม
แม่น ้าเลยตอนบนเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 18-19 จนถึงการเป็ นชุมชน
เมืองในสังคมแบบรัฐจารี ตในวัฒนธรรมล้ านช้ าง โดยมีมุมมองการศึกษา
จากพัฒนาการภายในเมืองเป็ นหลักตังแต่
้ พุทธศตวรรษที่ 18-23 ตลอดจน
การโต้ แย้ งข้ อมูลเกี่ยวกับตาแหน่งที่ตงและพั
ั้
ฒนาการทางประวัติศาสตร์ เมือง
ซายขาวที่มีผ้ เู สนอไว้ ก่อนหน้ า เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการศึกษาพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นเมืองซายขาวอย่างละเอียดลุ่มลึก และสร้ างความ
เข้ าใจในบริ บททางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่ นของเมื องซายขาวตามหลักฐาน
ประวัตศิ าสตร์ ให้ เกิดขึ ้นแก่วงวิชาการ ชาวจังหวัดเลยและผู้สนใจทัว่ ไป

ปั ญหาเกี่ยวกับการศึกษาตาแหน่ งที่ตัง้ เมืองซายขาวที่ผ่านมา
ชื่ อ เมื อ งซายขาวปรากฏในเอกสารพงศาวดารลาวและพระราช
พงศาวดารสยามมี ลัก ษณะการเขี ยนแตกต่างกัน ในนิทานขุนบรมราชา
พงศาวดารเมืองล้ านช้ างเขียนว่า “เมืองซายขาว” (กรมศิลปากร, 2545: 156)
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ในพงศาวดารล้ า นช้ า งตามถ้ อ ยค าในฉบับ เดิม เรี ย กว่า “เมื อ งซ้ า ย”(กรม
ศิลปากร, 2506: 157-159) ในพระราชพงศาวดารกรุงศรี อยุธยา ฉบับหลวง
ประเสริ ฐอักษรนิต์ิเขียนชื่อว่า “เมืองซายขาว” (กรมศิลปากร, 2542 ก: 217)
ในพระราชพงศาวดารกรุงศรี อยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) เขียนว่า “เมือง
ซ้ ายขวา” (กรมศิลปากร, 2542 ข: 221) ซึ่งสุรศักดิ์ ศรี สาอางได้ สนั นิษฐาน
ชื่อดังกล่าวล้ วนแต่หมายถึงชื่อเมืองซายขาว เพราะเนื ้อความในพงศาวดาร
เป็ นเรื่ องราวที่สอดคล้ องกัน ภายหลังจึงทาให้ เกิดความสับสนในการสอบหา
ที่ตงของเมื
ั้
องดังกล่าว (สุรศักดิ์ ศรี สาอาง, 2545: 52-53)
แต่เดิมนัน้ สิลา วีระวงส์ นักปราชญ์คนสาคัญของลาวได้ สนั นิษฐาน
ว่าเมืองซายขาวหรื อเมืองซ้ าย คือ เมืองด่านซ้ าย อาเภอด่านซ้ าย จังหวัดเลย
ในปั จจุบนั (สิลา วีระวงส์ , 2549: 71) ซึ่งเป็ นที่ตงของพระธาตุ
ั้
ศรี สองรั กที่
สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชและสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ โปรดให้ สร้ างไว้
เป็ นสักขีพยานแห่งสัมพันธไมตรี ระหว่างสองแผ่นดินในปี พ.ศ.2103 (วินัย
พงศ์ศรี เพียร, 2554: 14-29) ทาให้ นกั วิชาการรุ่นหลังอาศัยข้ อสันนิษฐานและ
อ้ างอิงผลการศึกษาดังกล่าวของสิลา เช่น งานการศึกษาเรื่ อง “ประวัตศิ าสตร์
เศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวล้ านช้ าง สมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 14-17” ของ
โยซิยูกิ มาซูฮารา ก็สนั นิษฐานว่าเมืองซายขาวคือเมืองด่านซ้ ายโดยอ้ างอิง
ข้ อสันนิษฐานของสิลา (โยซิยกู ิ มาซูฮารา, 2546: 85-86) เป็ นต้ น
ต่อมา เติม วิภ าคย์ พ จนกิ จ ได้ พิจ ารณาถึง ที่ ตงั ้ ชุม ชนขนาดใหญ่
บริ เวณพืน้ ที่ใกล้ เคียงโดยเฉพาะบริ เวณที่ราบลุ่มแม่นา้ เลยซึ่ง มีความอุดม
สมบูรณ์ และพื น้ ที่ราบกว้ างขวางกว่าพืน้ ที่อื่น ๆ ในบริ เวณนีพ้ บว่าชื่อบ้ าน
ทรายขาวที่ตงอยู
ั ้ ่บนที่ราบริ มฝั่ งแม่นา้ เลยทางด้ านทิศเหนือของภูหอ ห่าง
จากอาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ลงมาทางด้ านทิศใต้ ประมาณ 12 กิโลเมตร
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และเติ ม ยัง ได้ ก ล่ า วถึ ง เมื อ งนี ว้ ่ า บ้ า นทรายขาวยัง ปรากฏหลัก ฐานใน
ประวัติศาสตร์ อีกว่าเคยเป็ นเมืองเก่ามาครัง้ หนึ่ง มีหลักเมือง กาแพงเมือง
ปรากฏให้ เห็นอยู่ทกุ วันนี ้ (เติม วิภาคย์พจนกิจ , 2542: 271) ที่สาคัญคือ ใน
แผนที่ ส ยามฉบับ แมคคาร์ ธี พ.ศ.2431 พระวิ ภ าคภูว ดล (James Fitzroy
McCarthy) ชาวอัง กฤษเชื อ้ สายไอริ ช เจ้ ากรมแผนที่ คนแรก ได้ เขี ยนขึน้
และแผนที่ ก็ปรากฏชื่อ “M. Sai Kow” (ซึ่งหมายถึงเมืองซายขาว) อยู่ในลุ่ม
แม่น ้าเลยใกล้ เคียงกับเมืองเลย(M. Loey)ในแผนที่ด้วย (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ,
2554: 284-286) ซึ่งเป็ นหลักฐานยืนยันตาแหน่งที่ตงของเมื
ั้
องซายขาวว่าอยู่
ในบริเวณบ้ านทรายขาวปัจจุบนั
นอกจากนี ้ ยังพบจารึกที่ฐานพระพุทธรูปสาริ ดปางห้ ามสมุทร (หรื อ
พระบางเมืองเลย) จารึกเมื่อปี พ.ศ.2255 เดิมประดิษฐานอยู่ที่วดั กู่คา บ้ าน
ทรายขาว ตาบลทรายขาว อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ต่อมาพระธรรมวรา
ลังการ (ศรี จนั ทร์ วณฺณาโภ) ได้ อญ
ั เชิญมาประดิษฐานไว้ ที่วดั ศรี สทุ ธาวาส
ต าบลกุ ด ป่ อง อ าเภอเมื อ งเลยจนถึ ง ปั จ จุ บัน (พระครู ถิ ร ธรรมพิ ทัก ษ์ ,
สัม ภาษณ์ ) จารึ กปรากฏข้ อความที่กล่าวถึง “มหาสมเด็จ สัง ฆราชเจ้ าวัด
กลางเมื องซายขาว” และ “พระยาซายขาว” อยู่ด้วย (คณะกรรมการฝ่ าย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, 2544: 65) และในบริเวณบ้ านทรายขาว
ยังมีการพบร่ องรอยโบราณสถานกระจายอยู่หลายแห่ง ซึ่งสันนิษฐานได้ ว่า
บริเวณนี ้เคยเป็ นชุมชนโบราณมาก่อนอย่างแน่นอน
ดังนัน้ บริ เวณนี ้ร่ องรอยชุมชนโบราณในเขตบ้ านทรายขาว ตาบล
ทรายขาว อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จึงน่าจะเป็ นที่ตงของเมื
ั้
องซายขาว
ตามที่ปรากฏในหลักฐานประวัติศาสตร์ ซึ่งในบทความนี ้ผู้เขียนเลือกใช้ ชื่อ
“เมืองซายขาว” ตามหลักฐานประวัติศาสตร์ ซึ่งอาจจะแตกต่างกับที่ปรากฏ
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ในเอกสารชัน้ รองในปั จจุบนั ที่เขี ยนว่า “เมืองทรายขาว” ตามอักขรวิธี การ
เขียนในหลักภาษาไทย เพื่อเน้ นให้ เห็นว่าเมืองซายขาวที่ผ้ เู ขียนศึกษาเป็ น
ชุมชนโบราณในวัฒนธรรมล้ านช้ าง

ภาพที ่ 1 พระบางเมื องซายขาวหรื อพระบางเมื องเลย พระพุทธรู ปสาริ ดปางห้ามสมุทร
มี จารึ กที ่ฐานระบุว่าสร้ างขึ้ นเมื ่อปี พ.ศ.2255 โดยมหาสมเด็จสังฆราชาเจ้าวัดกลาง
เมื องซายขาวและพระยาซายขาว จารึ กฐานพระพุทธรู ปองค์ นีถ้ ื อเป็ นหลักฐานสาคัญ
ชิ้ นหนึ่งในการศึ กษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่ นชุมชนโบราณเมื องซายขาว
(ทีม่ า: ศักดิ์ ชยั สายสิ งห์, 2554: 321)
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ชุมชนโบราณเมืองซายขาว : ข้ อมูลเชิงกายภาพ
ชุมชนโบราณเมืองซายขาวเป็ นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ ปั จจุบนั ไม่
ปรากฏลักษณะผังเมืองที่ชดั เจน เนื่องจากไม่มีการขุดคูน ้าและคันดินทาแนว
เขตตัวเมืองหลงเหลืออยู่ แต่ในงานการศึกษาของเติม วิภาคย์พจนกิจ ได้ ระบุ
ว่าเคยมีกาแพงเมืองปรากฏให้ เห็นอยู่ (เติม วิภาคย์พจนกิจ , 2542: 271) จึง
มี ค วามเป็ น ไปได้ ว่า ก าแพงเมื อ งที่ เ ติม กล่า วถึ ง นัน้ อาจเป็ น เพี ย งคัน ดิน
ธรรมดาที่ปัจจุบนั ถูกปรับจนไม่เหลือร่องรอยแล้ วก็เป็ นได้
ปั จ จุบันบริ เ วณศูนย์ กลางชุม ชนโบราณเมื องซายขาวตัง้ อยู่ ที่รอบ
หนองบัวซึ่งเป็ นหนองนา้ ใหญ่ในเขตชุมชนบ้ านทรายขาว ตาบลทรายขาว
อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย บ้ านทรายขาวเป็ นชุมชนขนาดใหญ่ที่ตงอยู
ั ้ ่ริมฝั่ ง
ซ้ ายของแม่นา้ เลยในเขตที่ราบลุ่มแม่นา้ เลยตอนบน เป็ นที่ราบลุ่มมีแม่น ้า
เลยไหลผ่านตรงกลางพืน้ ที่ ลักษณะคล้ ายแอ่ง กระทะที่ลาดเอี ยงจากทิ ศ
ตะวันตกไปทางทิศตะวันออก มีทิวเขาล้ อมรอบสามด้ า น ส่วนทิศตะวันออก
เป็ นที่ราบค่อนข้ างกว้ างต่อเนื่องไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามลาแม่น ้า
เลย ทาให้ เป็ นบริ เวณที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและตัง้
ถิ่ นฐาน ในเขตบ้ านทรายขาวยัง มี ภูเ ขาลูกย่อมๆ ซึ่ง ชาวบ้ านเรี ยกกัน ว่า
“โนนภูฝาง” ปัจจุบนั เป็ นที่ตงของ
ั้
“วัดจอมศรี สว่าง” อยูก่ ลางที่ราบลุม่ อีกด้ วย
บนยอดภูเขาแห่งนี ้สามารถมองเห็นที่ราบลุ่มแม่นา้ เลยตอนบนในเขตบ้ าน
ทรายขาวได้ อ ย่ า งชัด เจน เหมาะส าหรั บ การใช้ เ ป็ น ที่ สัง เกตการณ์ ท าง
การทหารของชุมชนโบราณเมืองซายขาวเป็ นอย่างยิ่ง
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ภาพที ่ 2 สภาพชุมชนบ้านทรายขาวในปัจจุบนั เมื ่อมองลงมาจากยอดภูเขาโนนภูฝาง
จะเห็นว่าชุมชนตัง้ อยู่ในทีร่ าบลุ่มและมี ทิวเขาล้อมรอบ

แม่น ้าเลยช่วงที่ไหลผ่านบริ เวณบ้ านทรายขาวในอดีตนัน้ ชาวบ้ าน
เล่าว่ามีลกั ษณะลาน ้าที่ค่อนข้ างกว้ าง ตลิ่งไม่สงู ชันอย่างในปั จจุบนั ฤดูน ้า
หลากน ้าจะไหลเต็มขอบตลิ่ง น ้าค่อนข้ างใส พอถึงฤดูแล้ งน ้าจะเหลือน้ อย
แต่จ ะปรากฏเป็ นหาดทรายสี ขาวเป็ นบริ เ วณกว้ าง โดยเฉพาะบริ เวณท่า
น ้าหน้ าวัดกู่คา ชาวบ้ านจะอาศัยน ้าในแม่น ้าเลยไปใช้ ในการอุปโภคบริ โภค
ในฤดูแล้ ง จะมี การขุดพื น้ ทรายให้ เ ป็ นแอ่ง คล้ ายบ่อน า้ เพื่ อให้ นา้ ไหลซึม
ออกมา จากนันก็
้ ใช้ ภาชนะตักขึ ้นมากักเก็บไว้ ใช้ ในครัวเรื อน แต่สภาพภูมิ
ประเทศและวิถีชีวิตลักษณะนี ้ได้ หายไปหลังจากที่มีการสร้ างฝายน ้าล้ น เพื่อ
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กันล
้ าแม่น ้าเลยในหลายๆ พื ้นที่ ทาให้ ตลิ่งพังลงแม่น ้า และไม่เป็ นหาดทราย
เช่นในอดีต ชาวบ้ านก็ใช้ น ้าประปาในการอุปโภคบริ โภคแทนน ้าในแม่น ้าเลย
(ดอกไม้ ณ น่าน, 2558) จากลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏเป็ นหาดทรายขาว
ในแม่นา้ เลยช่วงฤดูแล้ ง ในอดีตนีเ้ อง น่าจะเป็ นที่มาของชื่ อชุมชนโบราณ
เมืองซายขาวและใช้ เป็ นชื่อชุมชนบ้ านทรายขาวมาจนถึงปัจจุบนั

ภาพที ่ 3 ภาพถ่ายทางอากาศเหนือบริ เวณชุมชนบ้านทรายขาว แสดงให้เห็นสภาพภูมิ
ประเทศบริ เวณที ่ตงั้ ชุมชนโบราณเมื องซายขาวในที ่ราบลุ่มแม่ น้ าเลย (ปรับปรุ งจาก
Google Earth)
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ภายในบริ เวณบ้ านทรายขาวมีร่องรอยโบราณสถานที่สาคัญปรากฏ
อยู่ 3 แห่ง คือ
1) วัดกู่คา อยูร่ ิมฝั่งแม่น ้าเลยมีพระเจดีย์ที่เรี ยกชื่อว่า “พระธาตุก่คู า”
หรื อ “พระธาตุกุดเรื อ คา” เป็ นพระเจดีย์ทรงแปดเหลี่ ยมศิล ปะลาว อายุ
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 23-24 ปั จจุบนั ได้ รับการบูรณะจนเปลี่ยนรู ปทรง
ใหม่ และมีพระพุทธรูปปูนปั น้ ศิลปะล้ านช้ าง ฝี มือช่างพื ้นบ้ าน ขนาดหน้ า
ตักประมาณ 1.80 เมตร เป็ นพระประธานในโบสถ์ อายุประมาณพุทธศตวรรษ
ที่ 22-24
2) วัดเทิ ง เป็ นวัดร้ างที่อยู่บนเนินกลางชุมชนบ้ านทรายขาว มีซาก
วิหารหลงเหลืออยู่
3) วัด โพธิ์ เ ย็ น ตัง้ อยู่บริ เ วณริ ม ฝั่ ง แม่น า้ เลยมี พ ระพุทธรู ป ปูน ปั น้
ศิลปะล้ านช้ าง ฝี มือช่างพื ้นบ้ าน ขนาดหน้ าตักประมาณ 1.20 เมตร เป็ นพระ
ประธานในโบสถ์ อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 22-24 และวัดทุ่ง ซึ่งเป็ นวัด
ร้ างอยู่นอกชุมชนบ้ านทรายขาวทางทิศตะวันออก ปรากฏร่องรอยซากวิหาร
แต่ถูกทาลายจนไม่เ หลื อรู ปทรงสถาปั ต ยกรรม โบราณสถานเหล่านี เ้ ป็ น
หลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นชุมชนโบราณเมืองซาย
ขาวในอดีตได้ เป็ นอย่างดี

ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558

77

78

ภาพที ่ 4 พระธาตุกุดเรื อคาหรื อพระธาตุกู่คา วัดกู่ คา บ้านทรายขาว เป็ นพระเจดี ย์
สาคัญกลางชุมชนโบราณเมื องซายขาว และมี ตานานท้องถิ่ นระบุว่าเจ้าฟ้าร่ มขาวสร้าง
ขึ้ น เดิ มเป็ นพระเจดี ย์ทรงแปดเหลี ่ยมศิ ลปะลาว ในราวพุทธศตวรรษที ่ 23-24 ปัจจุบนั
ได้รบั การบูรณะจนเปลีย่ นรู ปทรงอย่างทีป่ รากฏในภาพ
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ภาพที ่ 5 โบราณสถานวัดเทิ ง(ร้าง) ตัง้ อยู่บนเนิ นสูงกลางชุมชนบ้านทรายขาว ถื อเป็ น
หลักฐานทางโบราณคดี ที่สะท้อนให้เห็นถึ งความรุ่งเรื องของเมื องซายขาวในช่ วงพุทธ
ศตวรรษที ่ 21-23 และผลกระทบของชุมชนโบราณแห่งนี ้ที่ได้รับในช่ วงศึ กเจ้าอนุวงศ์
(พ.ศ.2369-2370)
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นอกจากนี ้ ทางทิศตะวันออกของวัดกู่คาริ มฝั่ งแม่น ้าเลยยังมีพื น้ ที่
สาธารณะที่เป็ นที่ตงของศาลหรื
ั้
อหอโฮงเจ้ าฟ้าร่มขาว ซึง่ เชื่อว่าเป็ นที่สิงสถิต
ของวิญญาณเจ้ าฟ้าร่มขาว อดีตเจ้ าเมืองซายขาวตามความเชื่อของชาวบ้ าน
(เผี่ยน อินทรา, 2558) เมื่อพิจารณาจากสภาพพื ้นที่และความรับ รู้ที่สืบทอด
มาของชาวบ้ านมีความเป็ น ไปได้ ว่าบริ เวณนี ้อาจเคยเป็ นที่ตงของกลุ
ั้
่มเรื อน
ผู้ปกครองเมืองซึ่งมีสถานะเป็ น “โฮง” หรื อศูนย์กลางการปกครองของเมือง
ซายขาวในอดีตก็เป็ นได้ ทังนี
้ ้บริเวณดังกล่าวก็อยูใ่ กล้ กบั วัดกู่คาซึง่ มีพระธาตุ
กู่คา พระเจดีย์สาคัญของเมืองและน่าจะเป็ นวัดเดียวกันกับชื่อ “วัดกลางเมื อง
ซายขาว” ที่ปรากฏในจารึกฐานพระพุทธรูปพระบางเมืองเลย พ.ศ.2255 ด้ วย
(คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ , 2544: 65) ซึ่งแสดง
ให้ เห็นถึงความเป็ นพื ้นที่กลางเมืองของบริเวณนี ้อีกด้ วย
ในขณะที่ฝั่งขวาของแม่น ้าเลยตรงข้ ามตาแหน่งที่ตงวั
ั ้ ดกู่คาและหอ
เจ้ าฟ้าร่ มขาวเยือ้ งไปทางทิศตะวันออกเล็กน้ อย ซึ่งมีลักษณะเป็ นเนินดิน
ปั จจุบนั เป็ นที่ตงของวั
ั้
ดป่ าวังทรายขาว มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ที่ฝัง
อยู่ ใ นดิ น ไม่ ลึ ก มาก ไม่ พ บเครื่ อ งปั น้ ดิ น เผาหรื อ โบราณวัต ถุ ส มัย ก่ อ น
ประวั ติ ศ าสตร์ อ ยู่ ใ กล้ เคี ย งอย่ า งที่ เ คยพบตามโครงกระดู ก สมั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ โดยทัว่ ไป ผู้เขียนจึงสันนิษฐานว่าโครงกระดูกมนุษย์ดงั กล่าว
น่าจะมีอายุไม่เก่าจนถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ แต่น่าจะเป็ นโครงกระดูก
ของศพมนุษย์ที่ถูกฝั งในสมัยประวัติศาสตร์ ซึ่งมีค วามเป็ นไปได้ ว่าเนินดิน
บริ เวณวัดป่ าวังทรายขาวอาจจะเป็ นสุสานหรื อป่ าช้ าของชุมชนโบราณเมือง
ซายขาวก็เป็ นได้ เพราะชาวบ้ านทรายขาวก็เรี ยกบริเวณนี ้ว่า “โนนป่ าช้ า” มา
ช้ านานก่อนมีการสร้ างวัดป่ าวังทรายขาวแล้ ว (เผี่ยน อินทรา, 2558)
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ร่ องรอยการเข้ ามาของผู้คนในที่ราบลุ่มแม่ นา้ เลยตอนบนก่ อน
การเกิดเมืองซายขาว
สภาพภูมิประเทศที่แวดล้ อมชุมชนโบราณเมืองซายขาวส่วนใหญ่จะ
เป็ น ทิ ว เขาที่ ส ลับ ซับ ซ้ อ น โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ทิ ว เขาภูห ลวงทางด้ า นทิศ
ตะวันตกซึ่งเป็ นพืน้ ที่ป่าต้ นนา้ ของแม่นา้ เลยก่อนที่จะไหลผ่านบริ เวณบ้ าน
ทรายขาว ได้ มี ก ารพบร่ อ งรอยการอาศั ย อยู่ ข องมนุ ษ ย์ ใ นสมั ย ก่ อ น
ประวัตศิ าสตร์ หลายแห่งกระจายอยู่ตามที่ราบหุบเขา
จากการส ารวจและขุ ด ค้ น แหล่ ง โบราณคดี ต่ า งๆ ในเขตพื น้ ที่
“โครงการผามอง” ที่ครอบคลุมบริ เวณส่วนหนึ่งของจังหวัดเลย อุดรธานีและ
หนองคาย ได้ พบว่ามีหลักฐานทางด้ านโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อยู่
อย่างหนาแน่นเป็ นกลุ่มใหญ่อยู่บริ เวณลุ่มแม่น ้าเลยตอนต้ นในท้ องที่อาเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย ในการสารวจได้ พบหลักฐานบนเนินดินหลายแห่ง ทาง
เจ้ า หน้ า ที่ โ ครงการได้ ท าการขุด ค้ น แหล่ง โบราณคดี จ านวน 6 แห่ง พบ
หลักฐานทางโบราณคดีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็ นขวานหินขัดและเครื่ องมือ
เหล็ ก ในบทความนี ผ้ ้ ูเ ขี ย นขอเรี ยกรวมๆ ว่า “แหล่ง โบราณคดีสมัย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ ในเขตลุ่มน ้าเลยตอนต้ น ” ซึ่งพอจะเรี ยงลาดับอายุสมัยของแต่
ละแห่งได้ ดงั นี ้
1) แหล่งบ้ านนามูลตุน่ พบหลักฐานที่เป็ นวัฒนธรรมอยู่ในยุคหินใหม่
2) แหล่งบ้ านหัวนาสันนิษฐานว่าจะเป็ นยุคคาบเกี่ยวกันระหว่างสมัยหินใหม่
ตอนปลายกับยุคโลหะ 3) แหล่งบ้ านหนองบัวหลักฐานที่พบเป็ นวัฒนธรรมอยู่
ในยุคโลหะตอนปลาย 4) แหล่งบ้ านกกเกลี ้ยงพบหลักฐานที่เป็ นวัฒนธรรม
อยู่ในยุคโลหะตอนปลาย 5) แหล่งบ้ านห้ วยสีเสียดสันนิษฐานว่าจะเป็ นยุค
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โลหะตอนปลาย และ 6) แหล่งบ้ านนาวัวหลักฐานที่พบอยู่ในยุคโลหะตอน
ปลาย (สุรพล ดาริห์กลุ , 2549: 23-32)
ในขณะเดี ย วกั น ก็ มี ร ายงานการพบภาพเขี ย นสี ห รื อ ศิ ล ปะถ า้
สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ ตามเพิงผาและผนังถ ้าจานวนมากกระจายอยูใ่ นพื ้นที่
ใกล้ เคียงอีกด้ วย เช่น ถา้ คิววิว ถา้ ผาฆ้ อง 1 ถา้ ผาฆ้ อง 2 ถา้ พระ ถา้ มือ
ถ ้าลายแทง ถ ้าฝ่ ามือ อาเภอภูกระดึง ถ ้ามโหฬาร ถ ้าสูง อาเภอหนองหิน
เป็ นต้ น ภาพเขียนส่วนใหญ่นิยมใช้ สีแดง เป็ นภาพฝ่ ามือ ภาพสัตว์ ภาพคน
และภาพเรขาคณิตแบบต่างๆ (กรมศิลปากร, 2531: 81-84)
เมื่อเข้ าสูส่ มัยประวัติศาสตร์ ยคุ แรกไม่มีการค้ นพบเอกสารหรื อบันทึก
ที่ เป็ นลายลักษณ์ อัก ษรเกี่ ยวกั บการตัง้ ถิ่ น ฐานของมนุษ ย์ ในพื น้ ที่ ร าบลุ่ม
แม่นา้ เลยตอนบน แต่ก็มี การค้ น พบร่ องรอยชุม ชนโบราณและเสมาหินที่
เกี่ ยวเนื่องกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีในบริ เวณทางทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของบ้ านทรายขาว อันเป็ นเขตบ้ านบุ่งผักก้ าม ตาบล
วังสะพุง อาเภอวังสะพุง จากรายงานการสารวจทางโบราณคดีระบุว่ามี
ร่องรอยเนินดินค่อนข้ างกว้ างใหญ่มาก บริเวณขอบของเนินดินมีร่องรอยทาง
น ้าไหล บางตอนมีลักษณะเป็ นคูนา้ คันดินที่น่าจะเกิดจากการกระทาของ
มนุษย์ มีน ้าขังอ้ อมโดยรอบ บริ เวณเนินดินเป็ นช่วงๆ และมีทางระบายนา้
ไหลลงสู่แม่น ้าเลยทางด้ านทิศตะวันตก ปั จจุบนั เนินดินแห่งนี ้เป็ นที่ทาไร่ของ
ชาวบ้ านและส่วนหนึ่งเป็ นป่ าช้ าของหมู่บ้าน บริ เวณที่พบเสมาหินเมื่ อแรก
พบวางนอนอยู่พื น้ ดิ น จ านวน 13 หลัก โดยวางนอนอยู่ที่ ก ลางเนิ น ดิ น
(สมชาติ มณีโชติ, 2534: 91) ปัจจุบนั นี ้ถูกนาไปรวบรวมไว้ ที่วดั พัทธสีมาราม
บ้ านบุง่ ผักก้ าม ด้ านหลังโรงพยาบาลวังสะพุง
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นอกจากนี ้ ยังมีการค้ นพบเสมาหินหลักหนึ่งที่บ้านกกเกลี ้ยง ตาบล
ผาบิง้ อาเภอวัง สะพุง ซึ่ง อยู่ฝั่ ง ขวาแม่น า้ เลยทางทิ ศ ตะวัน ออกของบ้ า น
ทรายขาวลงมาประมาณ 5 กิโลเมตร เสมาหินที่พบที่บ้านกกเกลีย้ งมีการ
แกะสลักลวดลายเป็ นรู ปสถูปที่กึ่งกลางเสมา แต่ที่ส่วนล่างของสถูปได้ สลัก
เป็ นรู ปหม้ อน ้าซ้ อนกันถึงสองใบ โดยเฉพาะบริ เวณด้ านข้ างของหม้ อน ้าทัง้
สองใบ มีลายพันธุ์พฤกษาสลักประกอบไว้ ด้วย ถัดจากปากหม้ อน ้าใบซ้ อน
อยู่ข้ า งบนสลัก เป็ น พุ่ม ทรงกรวยยอดแหลม แต่ส่ ว นยอดนัน้ หัก หายไป
(สมชาติ มณีโชติ, 2534: 93) และมีการพบชิ ้นส่วนฐานเสมาหินอยู่ภ ายใน
บริเวณวัดกู่คาในชุมชนบ้ านทรายขาวด้ วย
เมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดีและลักษณะทางศิลปกรรม
ท าให้ ก าหนดอายุแ ละรู ป แบบทางศิล ปกรรมได้ ว่า เสมาหิ น ที่ มี พ บในเขต
จังหวัดเลย ว่าเป็ นสิ่งที่สร้ างขึ ้นระหว่างพุทธศตวรรษที่ 13-16 มีลกั ษณะเป็ น
ศิลปะแบบทวารวดี(สมชาติ มณีโชติ, 2534: 101) ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่าในช่วง
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 อย่างน้ อยเป็ นต้ นมา บริ เวณที่ราบลุ่มแม่น ้าเลย
ตอนบนได้ มีมนุษย์มาตังถิ
้ ่นฐานเป็ นชุมชนแล้ ว ต่อมาชุมชนในวัฒนธรรม
ทวารวดีนี ้น่าจะมีพฒ
ั นาการของชุม ชนใหญ่ขึ ้น และขยับถิ่นฐานไปทางทิศ
ตะวันตกตามลาแม่นา้ เลย ดัง ปรากฏร่ องรอยวัฒนธรรมสมัยทวารวดีอีก
หลายแห่งในลุ่มแม่นา้ เลย (ธี ระวัฒน์ แสนคา, 2558ก: 9-16) และปรากฏ
หลักฐานความเป็ นเมืองขึ ้นอย่างชัดเจนในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในราว
พุทธศตวรรษที่ 18-19 ในบริเวณที่เป็ นชุมชนบ้ านทรายขาวในปัจจุบนั
แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากเราไม่พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่แสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง เรื่ อ งราวที่ เ กิ ด ขึน้ ภายในบริ เ วณชุม ชนโบราณเมื อ งซายขาวใน
ช่วงเวลาดังกล่าว จึงยากที่จะสันนิษฐานได้ ว่ากลุม่ คนที่เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานและ
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สร้ างบ้ านแปงเมืองขึ ้นในบริ เวณนี ้เป็ นคนกลุ่มใด และมีรูปแบบวิถีชีวิตทาง
สังคมเป็ นเช่นใด ซึง่ ยังจะต้ องมีการศึกษาวิจยั อย่างลุม่ ลึกต่อไป

กาเนิดเมืองซายขาวกับสถานะเมืองชายแดนของอาณาจั กร
ล้ านช้ าง
เมืองซายขาวเป็ นส่วนหนึง่ ของราชอาณาจักรกรุงศรี สตั นาคนหุตหรื อ
“อาณาจักรล้ านช้ าง” อย่างชัดเจนมาจนถึงปี พ.ศ.2371 ที่ราชสานักล้ านช้ าง
เวียงจันทน์ล่มสลาย ก่อนที่จะอยู่ภายใต้ การปกครองของราชสานักสยามที่
กรุ งเทพมหานคร เนื่องจากปรากฏในนิทานขุนบรมราชาซึ่งเป็ นหลักฐาน
ประวัติศ าสตร์ ที่ ส าคัญ ของล้ า นช้ า งที่ ก ล่า วย้ อ นไปถึ ง สมัย พระเจ้ าฟ้างุ้ม
(ครองราชย์ พ.ศ.1896-1936) ซึง่ กล่าวถึงเมืองซายขาว ทังยั
้ งระบุวา่ เจ้ าเมือง
ซายขาวเป็ น “ขุนใหญ่ขอบเมือง” ที่ดแู ลด่านสามหมื่นร่ วมกับเมืองแก่นท้ าว
และเมืองหนองบัว หลังจากที่พระเจ้ าฟ้างุ้มได้ ทาสงครามรวบรวมบ้ านเมือง
ให้ เป็ นปึ กแผ่นจนเป็ นอาณาจักรล้ านช้ างหรื อ อาณาจักรกรุ งศรี สตั นาคนหุต
ดังปรากฏในพงศาวดารความว่า “...ขุนใหญ่ ขอบเมื องแก่ นท้าว เจ้าเมื อง
หนองบัว เจ้าเมื องซายขาว เอาด่านสามหมื ่น ขุนทัง้ มวลฝูงนี ้พระยาฟ้าให้
รักษาขอบเมื องลานช้างแล” (กรมศิลปากร, 2545: 156)
จากหลักฐานข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าเมืองซายขาวมีพัฒนาการความ
เป็ นชุมชนระดับเมืองแล้ ว อย่างน้ อยก็เป็ นเมืองที่ดแู ลชายแดนเนื่องจากอยู่
ใกล้ กบั ด่านสามหมื่นหรื อมีสถานะเป็ นเมืองด่าน (ดวงไช หลวงพะสี, 2001 ข:
31) คู่กับเมืองหนองบัวและเมืองแก่นท้ าวมาตังแต่
้ พุทธศตวรรษที่ 19 เป็ น
อย่างน้ อย
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สาหรับด่านสามหมื่นที่ปรากฏในพงศาวดารนัน้ สุรศักดิ์ ศรี สาอาง
สันนิษฐานว่าคือบริ เวณหนองสามหมื่น หรื อที่ตงของพระธาตุ
ั้
หนองสามหมื่น
ในเขตอาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิในปั จจุบนั (สุรศักดิ์ ศรี สาอาง, 2545: 4647) แต่ผ้ เู ขียนสันนิษฐานว่าด่านสามหมื่นน่าจะอยู่บริ เวณช่องเขาภูสามหมื่น
บนเส้ นทางโบราณระหว่างเมืองนครไทยกับเมืองซายขาวและเมืองด่านซ้ าย
มากกว่า เพราะมี ห ลัก ฐานปรากฏทัง้ ทางสภาพภูมิ ศ าสตร์ แ ละเอกสาร
โบราณที่กล่าวถึงความเป็ นเขตแดนกันระหว่างอาณาจักรสยามกับอาณาจักร
ล้ านช้ าง และบริ เวณภูสามหมื่นยังอยู่ในตาแหน่งกึ่งกลางใกล้ กับเมืองแก่น
ท้ าว เมืองหนองบัวและเมืองซายขาวมากกว่าที่หนองสามหมื่น (ธี ระวัฒน์
แสนคา, 2558 ข: 56-57) ทังยั
้ งปรากฏหลักฐานความเป็ นเส้ นทางคมนาคม
โบราณระหว่างอาณาจักรสยาม (ด้ านเมืองเพชรบูรณ์) กับอาณาจักรล้ านช้ าง
ในบริ เวณนี ้เรื่ อยมาจนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ก่อนจะมีการตัดถนนใหม่
ดังที่ปรากฏเป็ นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2016 (หล่มเก่า-วังสะพุง) ใน
ปัจจุบนั (ธีระวัฒน์ แสนคา, 2556: 113-119)
นอกจากหลักฐานดังกล่าวยังแสดงให้ เห็นว่าเมืองซายขาวเป็ นส่วน
หนึ่งของอาณาจักรล้ านช้ างตังแต่
้ เริ่ มมีพฒ
ั นาการความเป็ นรัฐแบบจารี ตใน
รัชกาลพระเจ้ าฟ้างุ้มแล้ ว แต่คงมีโครงสร้ างความสัมพันธ์เป็ นไปอย่างหลวมๆ
เท่านัน้ เพราะราชส านัก ต้ องการเพี ยงการส่ง เครื่ องบรรณาการตรงตาม
กาหนด เจ้ าเมืองต้ องมาเข้ าเฝ้าอย่างสม่าเสมอ ต้ องเตรี ยมพร้ อมที่จะส่งคน
และอาวุธมาให้ เมื่อถูกเรี ยก โดยที่เจ้ าเมืองก็เป็ นอิสระในการปกครองตนเอง
(มาร์ ติน สจ๊ วต-ฟอกซ์, 2553: 12-13) ภายหลังราชสานักอาณาจักรล้ านช้ าง
จึงเริ่ มใช้ วิธีการปกครองที่รัดกุมยิ่งขึ ้น เช่น การส่งเจ้ านายหรื อเชื ้อพระวงศ์
มาปกครอง เป็ นต้ น
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ความสั มพัน ธ์ ระหว่ างผู้ ปกครองเมื องซายขาวกั บ ราชสานั ก
ล้ านช้ างในต้ นพุทธศตวรรษที่ 20 - 21
จากสถานะความเป็ นเมื องหน้ าด่านและตังอยู
้ ่ในบริ เวณที่ ราบลุ่ม
แม่น ้าเลยทาให้ เมืองซายขาวเป็ นเมื องใหญ่ที่มีความสาคัญเมืองหนึ่งสาหรับ
ราชส านัก ล้ า นช้ า ง โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในช่ว งต้ น พุท ธศตวรรษที่ 20-21
นอกจากนี ้ ยังพบว่าผู้ปกครองเมืองซายขาวมีความสัมพันธ์ทางเครื อญาติกั บ
พระมหากษั ต ริ ย์ ข องอาณาจัก รล้ านช้ างด้ ว ย ดัง ปรากฏหลัก ฐานว่ า มี
พระมหากษัตริ ย์ล้านช้ างอย่างน้ อย 2 พระองค์ ที่เคยเป็ นเจ้ าเมืองซายขาว
ก่อนเสด็จขึ ้นครองราชย์เป็ นพระมหากษัตริย์ที่เมืองหลวงพระบาง คือ
1. พระยาไชยจักรพรรดิแผ่ นแผ้ ว พระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ ว
ปรากฏพระนามเดิม ในพงศาวดารล้ านช้ างตามถ้ อยคาในต้ นฉบับเดิม ว่า
“ท้ าวลือไชย” (กรมศิลปากร, 2506: 157) เป็ นพระโอรสองค์ที่ 3 ของพระยา
สามแสนไท พระมหากษัตริย์หลวงพระบาง พระองค์ได้ เป็ นเจ้ าเมืองซายขาว
ก่อนขึน้ เสวยราชย์ มี พ ระนามว่า “เจ้ าซายมอย” (ซายดา) (กรมศิลปากร,
2506: 157) หรื อ “พระซายมูย” (กรมศิลปากร, 2529: 330)
หลังจากที่พระยาสามแสนไทสวรรคต ท้ าวลือไชยได้ ขึ ้นครองราชย์
ต่อจากพระบิดา ทรงมีพระนามว่า “พระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ ว ” (กรม
ศิลปากร, 2507: 170-171) จากการตรวจสอบหลักฐานของสุรศักดิ์ ศรี สาอาง
พบว่าพระองค์ครองราชย์ ราวปี พ.ศ.1992 จนถึง ปี พ.ศ.2023 รวมระยะ
ครองราชย์ทงสิ
ั ้ ้นได้ 31 ปี (สุรศักดิ์ ศรี สาอาง, 2545: 65)
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ในช่วงที่พระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ วปกครองเมืองซายขาวนัน้ ไม่
ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่กล่าวถึงพระกรณียกิจของพระองค์ แต่
การที่พระองค์ได้ ปกครองเมืองซายขาวก่อนขึ ้นครองราชย์นนั ้ ได้ สะท้ อนให้
เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของเมื อ งซายขาวว่า เป็ น เมื อ งใหญ่ และบทบาทของ
พระองค์ในฐานะผู้ปกครองเมื องซายขาวซึง่ เป็ นเมืองหน้ าด่าน การที่พระองค์
เคยปกครองเมืองซายขาวซึ่งเป็ นเมืองหน้ าด่านต่อแดนกับ อาณาจักรกรุงศรี
อยุธยานีเ้ อง ที่ น่าจะทาให้ พระองค์มีความสัมพันธ์ ที่ดีกับราชสานักกรุ งศรี
อยุธยาอยู่มาก ดังปรากฏหลักฐานในฝ่ ายลาวว่า ในพระราชพิธีราชาภิเษก
ของพระองค์ สมเด็จพระอินทราชา พระมหากษัตริย์กรุงศรี อยุธยาได้ สง่ เครื่ อง
มงคลราชบรรณาการมาช่วยสมโภชเป็ นอันมาก (สิลา วีระวงส์, 2549: 68)
2. พระยาสุวรรณบัลลังก์ พระยาสุวรรณบัลลังก์มีพระนามเดิมว่า
“ท้ าวแท่นคา” พงศาวดารบางฉบับเขียนว่า “ท้ าวแท่งคา” (กรมศิลปากร,
2507: 173-174) เป็ นพระโอรสองค์ที่ 2 ของพระยาไชยจักรพรรดิแผ่ น แผ้ ว
พระมหากษัตริ ย์ของหลวงพระบาง พระองค์ได้ เป็ นเจ้ าเมืองทรายขาวต่อจาก
พระบิดา เนื่องจากพระบิดาได้ เสด็จไปครองราชย์เ ป็ นกษัตริ ย์ที่เมืองหลวง
พระบาง ปรากฏพระนามขณะปกครองเมืองทรายขาวว่า “พระยาซายขาว”
หรื อ “พระยาซ้ ายขาว” (สุรศักดิ์ ศรี สาอาง, 2545: 71)
หลังจากที่พระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ วสวรรคต พระยาซายขาว
(ท้ าวแท่นคา) ได้ ขึ ้นครองราชย์ต่อจากพระบิดา ทรงมีพระนามว่า “พระยา
สุวรรณบัลลังก์ ” (กรมศิลปากร, 2507: 174) จากการตรวจสอบหลักฐานของ
สุรศักดิ์ ศรี สาอางพบว่า พระองค์ครองราชย์ราวปี พ.ศ.2023 จนถึงปี พ.ศ.
2029 รวมระยะครองราชย์ทงสิ
ั ้ ้นได้ 7 ปี (สุรศักดิ์ ศรี สาอาง, 2545: 70)
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พระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา ฉบับหลวงประเสริ ฐอักษรนิติ์ ได้
กล่าวถึงการที่ส มเด็จ พระบรมไตรโลกนาถทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้
อภิเษกพระยาซายขาวหรื อท้ าวแท่นคา เจ้ าเมืองซายขาวขึ ้นเป็ นกษัตริ ย์ ของ
ล้ านช้ างสืบแทนพระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ ว พระราชบิดาที่เสด็จสวรรคต
ในปี พ.ศ.2023 “ศักราช 842 ชวดศก (พ.ศ.2023) พญาลานชางถึงแก่กรรม
แลพระราชทานให้ อ ภิ เ ษกพญาซายขาวเป็ นพญาลานชางแทน” (กรม
ศิลปากร, 2542: 217)
หลังจากที่พระยาสุวรรณบัลลังก์ขึ ้นครองราชย์แล้ ว พระองค์ก็ทรงตัง้
ให้ ท้าวของ พระอนุชาซึ่งเป็ นเจ้ าเมืองเชียง ให้ มาเป็ นเจ้ าเมืองซายขาวแทน
พระองค์ (กรมศิลปากร, 2506: 159) แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าท้ าวของเป็ น
เจ้ าเมืองซายขาวนานเท่าใด และมีใครมาเป็ นเจ้ าเมืองคนถัดไป
ในช่วงเวลาท้ ายๆ ที่พระยาสุวรรณบัลลังก์หรื อท้ าวแท่นคาปกครอง
เมืองซายขาวในตาแหน่ง “พระยาซายขาว” นัน้ ปรากฏข้ อมูลว่า ในปี พ.ศ.
2022 จักรพรรดิรัฐเวียดนามได้ นากองทัพญวนยกมาตีเมืองหลวงพระบางใน
รัชกาลของพระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ ว พระบิดาของพระองค์ กองทัพของ
พระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ วพ่ายต่อกองทัพ ญวนที่ปากน ้าพูน จึงถอยร่นลง
มาถึงเมืองเชียงคาน จึงมีรับสัง่ ให้ ท้าวแท่นคานากาลังทหารจากเมืองซายขาว
ต่อสู้กับกองทัพญวนที่ปากนา้ พูน ท้ าวแท่นคานาทหารขับไล่ทหารญวนไป
จนถึงเมืองหลวงพระบาง และแตกพ่ายออกจากแดนลาวได้ สาเร็ จ จากนัน้
พระองค์ได้ ลงมาอัญเชิญพระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ วที่เมืองเชียงคานให้
กลับไปครองราชย์ที่เมืองหลวงพระบาง แต่พระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ วขอ
ประทับที่เมืองเชียงคานจนสวรรคตในปี ตอ่ มา ครัง้ นัน้ ท้ าวแท่นคาจึงให้ ก่อ
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เจดีย์บรรจุพระอัฐิของพระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ ว แล้ วสร้ างพระพุทธรู ป
องค์หนึ่งถวายที่วดั สบเชียงคาน (กรมศิลปากร, 2506: 158 -159-159 ; สิลา
วี ร ะวงส์ , 2549: 69-72) ปั จ จุบัน อยู่ใ นเขตเมื อ งสานะคาม แขวงไซยะบุรี
ประเทศลาว ตรงข้ ามกับอาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
จากหลักฐานดังกล่าว ได้ แสดงให้ เห็นว่าเมืองซายขาวเป็ นเมืองที่มี
ผู้คนอาศัยอยู่เป็ นจานวนมาก จึงทาให้ มีกองทัพที่แข็งแกร่ง สามารถยกทัพ
ขึน้ ไปช่วยขับไล่กองทัพ ญวนออกจากเมื องหลวงพระบางได้ ทัง้ ที่กองทัพ
เมืองหลวงพระบางนันถู
้ กกองทัพญวนตีแตกพ่ายจนต้ องถอยร่ นลงมาเมือง
เชียงคาน ดังนัน้ ในสมัยที่พระยาสุวรรณบัลลังก์ปกครองเมืองซายขาว กลุม่
ผู้ปกครองและชาวเมืองน่าจะมีความสัมพันธ์ กนั กับราชสานักและผู้คนที่เมือง
หลวงพระบางอย่างแนบแน่น แต่หลังจากที่ท้าวของมาเป็ นเจ้ าเมืองซายขาว
ต่อ จากพระองค์ แ ล้ วก็ แ ทบจะไม่ ป รากฏหลัก ฐานกล่ า วถึ ง บทบาทและ
ความสาคัญของเมืองซายขาวเลย อาจจะเป็ นเพราะท้ าวของไม่ได้ ถูกเลือก
ขึ ้นเป็ นพระมหากษัตริ ย์ลาว จึงทาให้ เมืองนี ้ไม่คอ่ ยปรากฏบทบาทและคงทา
ให้ ความสัมพันธ์ ของผู้ปกครองเมืองกับราชสานักอาณาจักรล้ านช้ างลดลง
ตามไปด้ วย
นอกจากนี ้ เติม วิ ภ าคย์ พ จนกิ จ ได้ สัน นิ ษ ฐานไว้ ว่ า บริ เ วณบ้ า น
ทรายขาวน่าจะตรงกับ “บ้ านเซไล” ตามรายงานของพระยาท้ ายน ้าที่ได้ ออก
สารวจเขตแขวงเมืองต่างๆ ในแถบลุ่มแม่น ้าเลย ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระจอม
เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ โปรดเกล้ าฯ ให้ ยกบ้ านเซไลขึ ้นเป็ นเมืองเลยในปี พ.ศ.2396
เพราะบริ เวณบ้ านทรายขาว อาเภอวังสะพุงเดี๋ยวนี ้มีร่องรอยความเป็ นเมือง
เก่ามาก่อน (เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2542: 270-272) ทาให้ ข้อมูลดังกล่าวถูก
ถ่ายทอดและเผยแพร่ อย่างต่อเนื่องเรื่ อยมาเมื่อมีการกล่าวถึงประวัติศาสตร์
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จังหวัดเลย โดยเรี ยกชื่อว่า “เมืองเซไลทรายขาว” และต่อมานายแพทย์อเุ ทือง
ทิพรส อดีตสาธารณสุขจังหวัดเลย ยังได้ อ้างว่ามีบนั ทึกในลักษณะตานาน
กล่า วถึ ง การปกครองเมื อ งเซไลในสมุด ข่ อ ยที่ น ายห า อุท ธตรี ชาวบ้ า น
ทรายขาว อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พบในขณะบรรพชาที่วัดกู่คาเมื่ อปี
พ.ศ.2471 ซึง่ แบ่งออกเป็ น 5 ยุค ได้ แก่
1) ยุคเจ้ าฟ้าร่มขาวซึง่ มีความสัมพันธ์กบั พระมหากษัตริย์ลาวที่เมือง
หลวงพระบาง ยุคนี ้มีการสร้ างพระธาตุกุดเรื อคาขึ น้ 2) ยุคท้ าวหล้ าน ้าซึ่งมี
การสร้ างวัดเทิง 3) ยุคท้ าวศิลามีการสร้ างวัดทุ่งและแต่ละครัวเรื อนจะต้ องส่ง
ส่วยด้ วยผ้ าขาวเรื อนละ 1 วาให้ แก่เมืองหลวงพระบาง 4) ยุคท้ าวสายเดือนมี
การสร้ างวัดตาล (ปั จจุบนั คือวัดโพธิ์เย็น) และชาวเมืองเซไลยังต้ องส่งส่วยผ้ า
ขาวอยู่เป็ นประจา 5) ยุคท้ าวเตือนสุข ซึ่งเมืองเซไลก็เกิดทุพภิกขภัยข้ าวยาก
หมากแพงฝนฟ้ า ไม่ ต ก ทัง้ มี โ รคระบาดเกิ ด ขึ น้ ท้ า วเตื อ นสุข จึ ง อพยพ
ชาวเมืองออกจากเมื องเซไลไปถึงบริ เวณปากห้ วยหมานไหลตกแม่นา้ เลย
เห็นมีชัยภูมิเหมาะสมจึงให้ ผ้ ูคนที่อพยพมาตังบ้
้ านเรื อนขึน้ แล้ วเรี ยกชื่อว่า
“บ้ านแฮ่” (ในสาเนียงท้ องถิ่นออกเสียงว่า “แห่” มีความหมายตรงกับคาว่า
“แร่ ” ในภาษาไทย) พร้ อมทังสร้
้ างวัดศรี ภูมิและหล่อพระพุทธรูปขึ ้นในปี พ.ศ.
2220 (คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, 2544: 62-63)
จากบันทึกดังกล่าวนายแพทย์อุเทืองได้ นามาเผยแพร่ ให้ เป็ นที่รั บรู้
อย่างกว้ างขวาง และเกิดเป็ นความเชื่อฝั งแน่นในความรู้สึกและการรับรู้ ของ
ชาวเมืองเลยไม่น้อยกว่า 50 ปี มาแล้ ว มีการสร้ างหอโฮงเจ้ าฟ้าร่ มขาวขึ ้นที่
บริ เวณริ มฝั่ งแม่น ้าเลยทางทิศตะวันออกวัดกู่คา และมีการประทับทรงของ
เจ้ าฟ้าร่มขาว ตลอดจนมีการเลี ้ยงหอบูชาเจ้ าฟ้าร่ มขาวเป็ นประจาทุกปี แต่
ทว่าข้ อมูลที่ถกู อ้ างว่าเป็ นบันทึกตานานเจ้ าฟ้าร่มขาวที่พบนันกลั
้ บมีลกั ษณะ
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ที่ ขัดแย้ ง กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อื่ นๆ ที่ มี อยู่ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง
พงศาวดารเมืองหลวงพระบางและนิทานขุนบรมราชา พงศาวดารล้ านช้ างซึ่ง
เป็ นหลักฐานสาคัญในการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ในอาณาจักร
ล้ านช้ าง และปั จจุบนั สมุดข่อยต้ นฉบับก็สูญหายไปแล้ วจึงยากที่จะนามา
ตรวจสอบหลักฐานได้ แต่อย่างไรก็ดี บันทึกตานานเจ้ าฟ้าร่มขาวก็ยงั ถือเป็ น
อีกหลักฐาน ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มผู้ปกครองเมือง
ซายขาวกับราชสานักล้ านช้ างที่เมืองหลวงพระบางที่เกิดขึ ้นได้ อีกทางหนึง่

เมืองซายขาวในพุทธศตวรรษที่ 22 - 23
หลัง จากมี ค วามเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งและสัง คมเกิ ด ขึ น้ ใน
อาณาจักรล้ านช้ าง สืบเนื่องจากพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชทรงย้ ายเมืองหลวง
ของอาณาจักรล้ านช้ างจากเมืองหลวงพระบางลงมาอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์ใน
ปี พ.ศ. 2103 (สุรศักดิ์ ศรี สาอาง, 2545: 96-98) ซึง่ เป็ นที่ราบลุม่ ที่กว้ างใหญ่
กว่า ทาให้ มีการโยกย้ ายผู้คนครัง้ ใหญ่ในอาณาจักรล้ านช้ าง และยังพบว่า
การปกครองภายในเมืองซายขาวก็ถูกลดฐานะความสาคัญจากราชสานัก
ล้ านช้ างลงด้ วย เนื่องจากว่าก่อนหน้ านี ้ผู้ปกครองเมืองนันส่
้ วนใหญ่ปรากฏ
หลักฐานว่าเป็ นเจ้ านายหรื อพระราชวงศ์จากราชสานักล้ านช้ างที่เมืองหลวง
พระบางส่งมาปกครอง แต่ในช่วงเวลานี ้ปรากฏการเรี ยกชื่อเจ้ าเมืองซายขาว
แค่เ พี ย งว่า “พระยาซายขาว” (คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุฯ , 2544: 65) ซึ่ง สะท้ อนให้ เ ห็นว่าตาแหน่ง เจ้ าเมื องซายขาว
น่าจะถูกลดอานาจ สถานะและบทบาทลงให้ เป็ นเพียงแค่ “ขุนนางท้ องถิ่น”
ที่ปกครองเมืองตามลาดับเครื อญาติเท่านัน้ หาได้ มีความสัมพันธ์ ทางเครื อ
ญาติกบั พระมหากษัตริย์อย่างที่เคยปรากฏไม่
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เหตุที่เป็ นเช่นนี ้อาจเพราะตังแต่
้ รัชกาลพระวรวงษามหาธรรมิกราช
(พ.ศ.2141-2167) เป็ นต้ นมา มีการเปลี่ยนสายวงศ์การปกครองของกษัตริ ย์
ในอาณาจักรล้ า นช้ าง เนื่ องจากพระองค์ มี ฐ านะเป็ นเพี ยงพระญาติ ข อง
พระมหากษัตริ ย์ กล่าวคือ ไม่ไ ด้ เ ป็ นพระราชโอรสหรื อพระราชนัด ดาของ
พระมหากษัตริ ย์องค์ก่อน แต่ว่าพระบิดาของพระองค์มีอานาจคุมราชสานัก
ในขณะนันไว้
้ ได้ จึงถูกยกขึ ้นเป็ นพระมหากษัตริ ย์ตงแต่
ั ้ อายุ 14 พรรษา โดย
มีพระบิดาสาเร็ จการแทน (สุรศักดิ์ ศรี สาอาง, 2545: 70) จึงอาจทาให้ เกิ ด
การก าจัด หรื อ กี ด กัน กลุ่ม เชื อ้ พระวงศ์ เ ดิม ให้ มี อ านาจปกครองตามเมื อง
สาคัญก็เป็ นได้
แต่การที่ เ มื องซายขาวตัง้ อยู่บนเส้ นทางคมนาคมโบราณระหว่า ง
อาณาจักรสยามกับอาณาจักรล้ านช้ าง ซึ่งปรากฏหลักฐานอย่างเช่นในปี
พ.ศ.2112 พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชได้ ยกพล 50,000 คน ช้ าง 300 เชือก และ
ม้ า 3,000 ตัว ลงมาทางเมืองเพชรบูรณ์ เมืองสระบุรีหมายจะเข้ าตี ขนาบ
ด้ านหลัง ทัพ พระเจ้ าหงสาวดีตามคาขอสมเด็จ พระมหินทราธิ ราช แต่ถูก
กองทัพพระเจ้ าหงสาวดีตีแตกกลับไป (กรมศิลปากร, 2542 ข: 269) เป็ นต้ น
ครัง้ นัน้ พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชก็คงได้ อาศัยเส้ นทางคมนาคมเส้ นนี ้ข้ ามไปยัง
เมื อ งเพชรบูร ณ์ การที่ เ มื อ งซายขาวตัง้ อยู่บ นเส้ น ทางคมนาคมโบราณ
ระหว่างรั ฐ ดัง กล่าวนี เ้ อง น่าจะส่ง ผลให้ เ มื องซายขาวมี บทบาททางด้ า น
เศรษฐกิจขึ ้นมาแทน
เส้ นทางนี ้ไม่ได้ มีเพียงแต่ผ้ คู นทัว่ ไปเท่านันที
้ ่เดินทางไปมา หากแต่มี
กลุม่ พ่อค้ าล้ านช้ างเป็ นกลุม่ คนสาคัญที่สญ
ั จรไปมาบนเส้ นทางนี ้ด้ วยในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 22-23 เนื่องจากพ่อค้ าล้ านช้ างได้ มีการเดินทางขนสินค้ ามา
ทาการค้ าที่กรุงศรี อยุธยา เพราะช่วงเวลานี ้กรุงศรี อยุธยามีฐานะเป็ นเมืองท่า
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สาคัญที่ชาวต่างชาติ อาทิเช่น จีน ญี่ปนุ่ อินเดีย อาหรับ และชาติตะวันตก
เดินทางเข้ ามาติดต่อค้ าขายแลกเปลี่ ยนสินค้ าอยู่เสมอ (ศรี ศกั ร วัลลิโภดม,
2552: 68-78) สินค้ าที่ชาวต่างชาติต้องการส่วนใหญ่เป็ นของป่ าและแร่ ธาตุ
ซึง่ มีมากในเขตอาณาจักรล้ านช้ าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุม่ แม่น ้าเลย
ของป่ าในที่นี ้หมายถึงสัตว์และพืชที่มีอยู่ในป่ าหรื อผลผลิตที่ ไ ด้ จาก
สิ่งเหล่านัน้ ซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ แต่ไม่รวมต้ นไม้ ในฐานะที่เป็ นวัสดุ
ก่อสร้ าง ของป่ าที่เป็ นสินค้ าสาคัญของล้ านช้ าง ได้ แก่ กายาน ครั่ง นอแรด
งาช้ าง หนังกวาง ชะมดเชียง ส่วนแร่ ธาตุ ประกอบไปด้ วย ทองคา เงิน
เหล็ก ตะกัว่ และดีบกุ ซึ่งได้ จากการขุดเหมืองและร่อนแร่ตามริ มฝั่งแม่น ้าใน
เขตอาณาจักรล้ านช้ าง(วรางคณา นิพทั ธ์สขุ กิจ, 2550: 27- 40) สินค้ าทังหมด
้
ที่กล่าวมานี ้ล้ วนแต่ถือว่าเป็ นสินค้ าส่งออกที่สาคัญของอาณาจักรล้ านช้ าง
เมื่อพิจารณาถึงตาแหน่งที่ตงเมื
ั ้ องซายขาวซึ่งอยู่ในเขตลุม่ แม่น ้าเลย
ตอนบนแล้ ว พบว่าในบริเวณนี ้เป็ นแหล่งของป่ าที่สาคัญแห่งหนึง่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป็ นแหล่งช้ างป่ าและแรด ซึ่งชาวบ้ านเล่าว่ามีสตั ว์ดงั กล่าวอาศัยอยู่
เป็ นจานวนมากในเขตภูหลวง (ปั จจุบนั เป็ นส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่ าภูหลวง) ซึ่ง มี ความอุดมสมบูรณ์ เ ป็ นที่ อยู่ของช้ างป่ าหลายโขลงจนถึ ง
ปั จจุบนั แต่ว่าแรดนัน้ ได้ สูญพันธุ์ จากป่ านีไ้ ปนานแล้ ว (ดอกไม้ ณ น่าน,
สัมภาษณ์) งาช้ างและนอแรดถือว่าเป็ นสินค้ าที่มีราคาสูงและเป็ นที่ต้องการ
อย่างมากของพ่อค้ าชาวต่างชาติ
และบริ เวณลุ่มแม่น ้าเลยยังเป็ นแหล่งแร่ธาตุสาคัญมาจนถึงปั จจุบนั
ในเอกสารพรรณนาภูมิสถานพระนครศรี อยุธยา เอกสารจากหอหลวง (ฉบับ
ความสมบูรณ์) ได้ มีความตอนหนึง่ กล่าวถึงเรื อสินค้ าจากหัวเมืองฝ่ ายเหนือที่
นาสินค้ าลงไปขายที่กรุ งศรี อยุธยา ว่ามีพ่อค้ าหัวเมืองฝ่ ายเหนือนาแร่ เหล็ก
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จากบริเวณลุม่ แม่น ้าเลยลงไปขายที่ทา่ น ้าหน้ าวัดมหาธาตุในช่วงฤดูน ้าหลาก
(วินยั พงศ์ศรี เพียร, 2551: 90)
จากการสารวจทางโบราณคดีพบแหล่งถลุงแร่ เหล็กหลายแห่งในที่
ราบลุ่มแม่น ้าเลย เช่น บริ เวณภูขุมเหล็ก ตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง
บริ เวณภูบอ่ เหล็กและบ้ านป่ าข้ าวหลาม ตาบลนาโป่ ง อาเภอเมืองเลย เป็ น
ต้ น มีการสารวจทางโบราณคดีพบร่ องรอยแหล่งถลุงแร่ ทองคาหลายแห่ง
เช่น บริเวณภูขมุ ทอง ตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง บริเวณบ้ านนาน ้ามัน
ตาบลบ้ านเพีย และบริ เวณภูถ ้าพระ ตาบลนาโป่ ง อาเภอเมืองเลย เป็ นต้ น
(อุดม ถีตปิ ริวตั ร์ , 2534: 180-187)
เอเจียน แอมอนิเย (ETIENNE AYMONIER) นักสารวจชาวฝรั่งเศส
ที่เข้ ามาในเขตเมืองเลยในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้ นเดือนมีนาคม พ.ศ.
2426 ระบุว่า คนเมืองเลยจะไปคล้ องช้ างป่ าในเขตภูหลวงและภูเขียว ซึ่งมี
โขลงช้ างป่ าจานวนมาก และเทือกเขาในแถบนี ้เป็ นแหล่งแร่เหล็กขนาดใหญ่
มีดีบกุ คุณภาพพิเศษ มีแร่พลวงและทองแดงปนเงินด้ วย (เอเจียน แอมอนิเย,
2539: 200-201) การพบแหล่งของป่ า สัตว์ป่าและแหล่งถลุงแร่ธาตุตา่ งๆ ใน
ที่ราบลุ่มแม่น ้าเลยใกล้ เคียงเมืองซายขาว สะท้ อนให้ เห็นว่าพื ้นที่แห่งนี ้เป็ น
แหล่งทรัพยากรสาคัญของอาณาจักรล้ านช้ าง โดยเฉพาะแร่เหล็กที่น่าจะถูก
นามาถลุงและส่งขายเป็ นสินค้ าไปยังกรุงศรี อยุธยา ซึง่ อาจช่วยส่งผลให้ เมือง
ซายขาวมีความรุ่งเรื องทางเศรษฐกิจและศิลปกรรมตามไปด้ วย
ดังปรากฏหลักฐานว่าในปี พ.ศ.2224 สมเด็จราชครูป่าหลวงได้ สร้ าง
พระพุทธรูปสาริดปางมารวิชยั ขนาดหน้ าตักกว้ างประมาณ 30 เซนติเมตรขึ ้น
ทังยั
้ งมีศรัทธาอุทิศ “ลูกหลานซุมแสนตุวงศ์เสนาทัง้ 11 ครัว” ให้ เป็ นข้ าพระ
ด้ วย(ดนุพล ไชยสินธุ์, 2556: 1) และในปี พ.ศ.2255 มหาสมเด็จสังฆราชา
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เจ้ าวัดกลางเมืองซายขาวพร้ อมด้ วยพระสงฆ์ทงหลาย
ั้
และมีพระยาซายขาว
เป็ นประธานฝ่ ายคฤหัสถ์ พร้ อมด้ วยศรัทธามรรคนายก อุบาสกอุบาสิกาเมือง
เลยและนา้ ค้ อได้ ร่ วมกันสร้ างพระพุทธรู ป ยื น ส าริ ดปางห้ ามสมุทร สูง 98
เซนติเมตร ฐานกว้ าง 20 เซนติเมตรขึ ้น (คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสาร
และจดหมายเหตุฯ , 2544: 98) ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น พระพุท ธรู ป ศิ ล ปะฝี มื อ ช่ า ง
พื ้นบ้ านอย่างแท้ จริ ง (ศักดิช์ ยั สายสิงห์, 2555: 208)
การหล่อพระพุท ธรู ป ยื น ส าริ ด ปางห้ ามสมุท รในลัก ษณะเดี ย วกับ
พระพุทธรูปพระบาง ซึง่ เป็ นพระพุทธรูปสาคัญของอาณาจักรล้ านช้ าง ทาให้
พระพุทธรูปองค์นี ้มีชื่อในภายหลังว่า “พระบางเมืองซายขาว” หรื อ “พระบาง
เมืองเลย” ศักดิช์ ยั สายสิงห์ อธิบายว่าเนื่องจากพระบางได้ รับการยกย่องว่ามี
ความสาคัญ สูง สุดองค์ห นึ่ง ของลาว ทาให้ มี การจ าลองพระบางไปสร้ าง
ประดิษฐานยังที่ต่างๆ จานวนมาก ทังนี
้ ้ก็เพื่อจาลองความศักดิ์สิทธิ์ไปสถิต
ณ ที่แห่งนัน้ ๆ และพระบางจาลององค์ต่างๆ ก็จะได้ รับยกย่องให้ เป็ นพระ
พุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ประจาเมืองหรื อชุมชนนันๆ
้ (ศักดิ์ชยั สายสิงห์, 2555: 208209) ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างเมืองซายขาวกับราชสานัก
ล้ านช้ างได้ อีกทางหนึง่
นอกจากนี ้ ยังพบว่า พระเจดีย์และพระพุทธรู ปปูนปั น้ ที่พ บในเขต
ชุมชนโบราณเมืองซายขาวก็สร้ างขึ ้นราวประมาณพุทธศตวรรษที่ 22-24 ทัง้
การสร้ างพระพุ ท ธรู ป ส าริ ด และศาสนสถานย่ อ มต้ องอาศัย ปั จ จั ย ทาง
เศรษฐกิ จ สัง คมและวัฒ นธรรมในชุม ชนเป็ น ส าคัญ ดัง นัน้ การสร้ าง
พระพุทธรู ปสาริ ดและศาสนสถานเหล่านีจ้ ึ งสะท้ อนให้ เห็นถึงความรุ่ งเรื อง
ทางด้ านเศรษฐกิจและศิลปกรรมในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22-23 ได้ เป็ นอย่างดี
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ขณะเดียวกันยัง พบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ มี ชุม ชนระดับเมือง
ขนาดเล็ ก และหมู่ บ้ า นกระจายอยู่ บ ริ เ วณที่ ร าบลุ่ ม ตลอดล าแม่ น า้ เลย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางทิศตะวันออกและทิ ศเหนื อของเมื องซายขาว เช่น
ชุมชนโบราณบริ เวณบ้ านนาโป่ งและบ้ านหัวนา ตาบลนาโป่ ง ชุมชนโบราณ
บริ เวณบ้ านก้ างปลา ตาบลชัยพฤกษ์ ชุมชนโบราณบ้ านแฮ่ ตาบลกุดป่ อง
ชุมชนโบราณบริ เวณบ้ านนาอ้ อและวัดห้ วยห้ าว ตาบลนาอ้ อ ชุมชนโบราณ
เมืองจาปา ตาบลนาแขม อาเภอเมืองเลย (ธีระวัฒน์ แสนคา, 2558 ก: 11)
และชุมชนโบราณบ้ านธาตุ ตาบลธาตุ อาเภอเชียงคาน (ธีระวัฒน์ แสนคา,
2554 ค: 121) เป็ นต้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริ เวณวัดห้ วยห้ าวนัน้ ยัง เป็ น
ชุมชนโบราณขนาดใหญ่และปรากฏจารึกการพระราชทานที่ดินของพระเจ้ า
โพธิ สาลราช พระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราชและพระยาวรวงษามหาธรรมิ ก ราช
ให้ แก่วัดห้ วยห้ าวด้ วย (คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมาย
เหตุฯ, 2544: 123-127)
อย่างไรก็ดี แม้ ว่าในช่วงเวลานี ้เมืองซายขาวจะมีความรุ่ งเรื องทาง
เศรษฐกิจดังได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น แต่สถานะความเป็ นเมืองหน้ าด่านของ
เมืองซายขาวก็ยังคงอยู่ ดังปรากฏหลักฐานในจารึ กฐานพระเจ้ าองค์ทอง
พ.ศ.2224 ว่าสมเด็จราชครูป่าหลวงได้ สร้ างพระพุทธรูปสาริ ดปางมารวิชยั ชื่อ
ว่าพระเจ้ าองค์ทอง แล้ วทาการอุทิศข้ าพระจ านวน 11 ครัวให้ ดูแลรั กษา
พระพุทธรูปนี ้ต่อหน้ าเจ้ าด่านทัง้ 4 ซึ่งเป็ นพยาน (ดนุพล ไชยสินธุ์ , 2556: 1)
เจ้ าด่านทัง้ 4 ในจารึกไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีใครบ้ างและเป็ นเจ้ าด่านใด แต่
ผู้เขียนสันนิษฐานว่าจะต้ องมีความเกี่ ยวข้ องกับด่านในเขตเมืองซายขาวที่
ปรากฏชื่อว่า “ด่านสามหมื่น” แน่นอน ข้ อความในจารึ กจึงสะท้ อนให้ เห็นว่ า
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ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21-23 เมืองซายขาวก็ยงั คงเป็ นเมืองหน้ าด่านสาคัญ
ของอาณาจักรล้ านช้ างอยูเ่ ช่นเดิม

สถานะเมืองซายขาวหลังพุทธศตวรรษที่ 23
จากหลักฐานประวัติศาสตร์ ตงแต่
ั ้ พทุ ธศตวรรษที่ 24 เป็ นต้ นมา ไม่
ปรากฏชื่อ “เมืองซายขาว” เลย แต่ปรากฏชื่อ “เมืองเลย” ว่าเป็ นเมืองสาคัญ
ในบริเวณลุม่ แม่น ้าเลยแทน ในเอกสารพรรณนาภูมิสถานพระนครศรี อยุธยา
เอกสารจากหอหลวง (ฉบับความสมบูรณ์) ได้ มีความตอนหนึ่งกล่าวถึงเรื อ
สินค้ าจากหัวเมืองฝ่ ายเหนือที่นาสินค้ าลงไปขายที่กรุงศรี อยุธยาในช่วงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 23-24 ว่า “อนึ่ง เรื อระแหงแขวงเมื องตาก แลเรื อหางเหยี ่ยว
เมื องเพชรบูรณ์ นายมบรรทุกครั่ง กายาน เหลกหางกุ้ง เหลกล่มเลย เหลก
น้าภี ้ ใต้ หวาย ชัน น้ามันยาง ยาสูบ เขา หนัง หน่องา อนึ่ง เรื อใหญ่
ท้ายแกว่งชาวเมื องสวรรคโลกย์แลหัวเมื องฝ่ ายเหนื อบันทุกสิ นค้าต่างๆ ฝ่ าย
เหนื อมาจอดเรื อฃายริ มแม่น้าแลในคลองใหญ่วดั มหาธาตุในเทศกาลน่าน้ า ”
(วินยั พงศ์ศรี เพียร, 2551: 90)
คาว่า “เหลกล่มเลย” ในเอกสารข้ างต้ นนันหมายถึ
้
ง เหล็กที่นามา
จากเมื อ งหล่ ม ซึ่ง ก็ คื อ เมื อ งหล่ม สัก และเมื อ งเลย ที่ เ รี ย กชื่ อ ต่อ กัน นัน้
เนื่องจากเมืองหล่มสักและเมืองเลยอยูใ่ กล้ กนั ซึง่ แสดงว่าในขณะนันมี
้ เมือง
เลยเกิดขึ ้นแล้ วในบริเวณลุม่ แม่น ้าเลย และมีการถลุงเหล็กนาลงไปขายที่กรุง
ศรี อยุธยาด้ วย แต่ในช่วงเวลานีเ้ มืองเลยอยู่ในการปกครองของอาณาจักร
ล้ านช้ าง
นอกจากนี ้ ในจารึ กฐานพระพุทธรู ปยืนสาริ ดปางห้ ามสมุทร พ.ศ.
2255 ระบุว่ามี “ศรัทธามรรคนายก อุบาสกอุบาสิกาเมืองเลยและน ้าค้ อ ” ได้
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ร่วมกันสร้ างพระพุทธรูปองค์นี ้ร่วมกับมหาสมเด็จสังฆราชาเจ้ าวัดกลางเมือง
ซายขาวและมีพระยาซายขาว ซึ่งน่าสังเกตว่าการหล่อพระพุทธรู ปองค์นีม้ ี
พระยาซายขาวเป็ นประธานฝ่ ายคฤหัสถ์ แต่ไม่กล่าวถึงชาวเมืองซายขาวเลย
หากแต่มีการกล่าวถึงชาวเมืองเลยและน ้าค้ อแทน
ผู้เขียนสันนิษฐานว่าตังแต่
้ ช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 23 เป็ นต้ นมา มี
ความเป็ นไปได้ สงู ว่าเมืองซายขาวได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น “เมืองเลย” ตามชื่อแม่น ้า
เลย แต่ตาแหน่งเจ้ าเมืองยังคงมีการเรี ยกหรื อใช้ ราชทินนามว่า “พระยาซาย
ขาว” และเรี ยกชื่อวัดกลางเมืองว่า “วัดกลางเมืองซายขาว” อยู่ตามเดิม ซึ่ง
ลักษณะเช่นนีม้ ีปรากฏทั่วไปในการปกครองของรัฐโบราณในภูมิภาคนี ้ที่มี
การเปลี่ยนชื่อเมือง แต่ชื่อตาแหน่งเจ้ าเมืองและสถานที่สาคัญของเมืองยังคง
ใช้ ชื่อเดิมอยู่
ชื่อชุมชนที่พบในจารึกคือ “น ้าค้ อ” นัน้ สันนิษฐานว่าคือบ้ านบุ่งค้ อ
หมู่ที่ 1 ตาบลทรายขาว อาเภอวังสะพุง ซึ่งตังอยู
้ ่ริมฝั่ งแม่น ้าเลยทางด้ าน
ทิศตะวันออกของบ้ านทรายขาว ห่างจากบ้ านทรายขาวประมาณ 2 กิโลเมตร
และมีการพบร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ร่วมสมัยกับชุมชนโบราณเมือง
ซายขาวด้ วย เมืองเลยในจารึกนี ้จึงน่าจะตังอยู
้ ใ่ กล้ กบั บ้ านน ้าค้ อเพราะมีการ
เรี ยกชื่อคู่กัน ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่าเมืองเลยในจารึ กขณะนัน้ น่าจะเป็ น
เมื องเดียวกับเมื องซายขาว ในเอกสารจดหมายเหตุซึ่ง เป็ นรายงานการ
สงครามของฝ่ ายสยามในศึกเจ้ าอนุวงศ์ในช่วงปี พ.ศ.2369-2371 ก็ได้ เรี ยก
บริเวณบ้ านทรายขาวที่ตงของชุ
ั้
มชนโบราณเมืองซายขาวในขณะนันว่
้ า “บ้ าน
เลยไสขาว” (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 56) สะท้ อนให้ เห็นว่า
บริเวณบ้ านทรายขาวอาจจะเป็ นที่ตงเมื
ั ้ องเลยมาก่อน
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ทังนี
้ ้ ตาแหน่งที่ตงเมื
ั ้ องเลยในปั จจุบนั นันได้
้ ตงอยู
ั ้ ่ที่บริ เวณบ้ านแฮ่
หลักฐานที่เป็ นจดหมายเหตุในศึกเจ้ าอนุวงศ์เรี ยกชื่อบ้ านนี ้ว่า “บ้ านแร่ เมือง
เลย” (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 77) และแผนที่โบราณราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ 24 เรี ยกชื่ อบ้ านนี ว้ ่า “บ้ านแหเลย” (Santanee Phasuk &
Philip Stott, 2004: 131) สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่า ชุม ชนที่ เป็ น ที่ ตัง้ ของเมื อ งเลย
มักจะมีการนาคาว่า “เลย” มาใช้ ค่กู ันด้ วย เพื่อแสดงให้ เห็นว่าเป็ นที่ตงของ
ั้
เมืองเลย จึงมีความเป็ นไปได้ วา่ ตังแต่
้ ช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 23 เป็ นต้ นมา
เมืองซายขาวได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นเมืองเลย ต่อมาจึงได้ มีการย้ ายที่ตงเมื
ั ้ องเลย
ลงมาตามที่ราบลุม่ แม่น ้าเลยในบ้ านวังสะพุง ตาบลวังสะพุง อาเภอวังสะพุง
ในปั จจุบนั ก่อนที่จะถูกเจ้ าราชวงษ์ แห่งเมืองเวียงจันทน์ให้ จดุ ไฟเผาค่าย เผา
ยุ้งข้ าว เผาเรื อนในเขตเมืองเลย (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 28)
ทาให้ บ้านเรื อนในลุ่มแม่น ้าเลยถูกเผาทาลายเป็ นจานวนมาก รวมทังบ้
้ าน
ทรายขาวด้ วย ดังปรากฏหลักฐานในปั จจุบนั ว่าศาสนสถานของเมืองซาย
ขาวคือ วัดเทิงและวัดทุ่งถูกทิ ้งจนมีสภาพเป็ นวัดร้ างเหลือเพียงร่ องรอยซาก
ฐานอิฐในปั จ จุบนั และคงมีผ้ ูคนส่วนหนึ่ง ถูกกวาดต้ อนไป ส่วนหนึ่ง ก็ คง
หลบหนีเข้ าไปอาศัยอยูใ่ นป่ าเพื่อเอาตัวรอด

สรุ ป
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ ช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 23 มี
ความเป็ นไปได้ ว่าเมืองซายขาวได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นเมืองเลย และต่อมาเมื่อมี
ผู้คนพลเมืองมากขึ ้นจึงเกิดการย้ ายที่ตงเมื
ั ้ องลงมาตามที่ราบลุ่มแม่นา้ เลย
ซึ่ง มี ที่ราบในการเพาะปลูกกว้ างขวางกว่า จึง ทาให้ บริ เวณเมื องซายขาว
ค่อยๆ หมดบทบาทลง ดังปรากฏในหลักฐานในช่วงพุท ธศตวรรษที่ 24 เป็ น
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ต้ นมา ระบุว่าบริ เ วณที่ ตงั ้ ชุม ชนโบราณเมื องซายขาวมี ส ถานะเป็ น เพี ย ง
“หมูบ่ ้ าน” เท่านัน้
อย่างไรก็ดี แม้ ว่าผลการศึกษาในครัง้ นี ้จะแสดงให้ เห็นพัฒนาการ
ทางประวัติศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ของชุม ชนโบราณเมื อ งซายขาวตามหลัก ฐาน
ประวัติศาสตร์ ที่มีอยู่อย่างจากัดตัง้ แต่ราวพุทธศตวรรษที่ 18-23 อีกทังยั
้ ง ทา
ให้ เห็นว่าพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของเมืองนี ้ไม่ได้ มีความเกี่ยวข้ องกับ
เจ้ าฟ้าร่มขาวและเครื อญาติอย่างที่เข้ าใจกันมาแต่เดิมก็ตาม แต่สิ่งที่ได้ จาก
การลงพื ้นที่ศกึ ษาในชุมชนบ้ านทรายขาวก็ทาให้ ผ้ เู ขียนมีความเห็นสอดคล้ อง
กับศรี ศกั ร วัลลิโภดม ที่กล่าวไว้ ว่าความรู้ และความเชื่อเรื่ องราวในอดีตของ
คนเรานัน้ มีที่มาอยูส่ องทางด้ วยกัน ทางหนึง่ คือจากหลักฐานข้ อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่มีความสมบูรณ์ในตัวของมันเอง อีกทางหนึ่ง
คือการสันนิษฐานและการบอกเล่าของผู้ที่เ ป็ นที่เชื่ อถื อกันต่อๆ มาว่าเป็ น
เหตุการณ์หรื อเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นตามความเป็ นจริ ง และผู้เขียนเองก็ยินยอม
รับในความจริงที่วา่ ในการเป็ นมนุษย์ของเรานันความเชื
้
่อในสิ่งที่พิสจู น์ไม่ได้
หรื อที่เรี ยกว่า “myth” นันยั
้ งมีความสาคัญในการจรรโลงสังคมให้ มีความเป็ น
ปึ กแผ่น และดารงอยูไ่ ด้ อย่างราบรื่ น (ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, 2540: 131-134)
ดัง นัน้ ตานานเจ้ าฟ้ าร่ ม ขาวจึง เป็ น ประเด็นส าคัญ ต่อ การศึก ษา
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นของชุมชนโบราณเมืองซายขาว ซึ่งมี
ความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์ และวิเคราะห์
หลัก ฐานอย่ า งละเอี ย ดลุ่ม ลึ ก อี ก ครั ง้ หนึ่ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชัด เจนของ
ประวัติศาสตร์ ตามหลักฐานเท่าที่มีอยู่อย่างจากัดต่อไป แต่ในการศึกษาครัง้
นีผ้ ้ ูเขียนจึงพยายามที่จะยึดตามหลักฐานประวัติศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้ องชุม ชน
โบราณเมืองซายขาวมาใช้ ประกอบการวิเคราะห์และนาเสนอให้ มากที่สดุ อัน
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จักได้ เป็ นฐานข้ อมูลสาหรับนักวิชาการหรื อผู้ที่สนใจภายหน้ าจะได้ ใช้ อ้างอิง
และเป็ นแนวทางในการศึกษาต่อไป
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