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บทคัดย่อ 
 
 

บทความนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินของชุมชนโบราณเมืองซายขาว  ซึ่งตัง้อยู่ในท่ีราบลุ่มแม่น า้เลย  ใน
เขตต าบลทรายขาว อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย   จากการศกึษาพบว่า ชมุชน
โบราณเมืองซายขาวมีร่องรอยมนุษย์เข้ามาอาศัยตัง้แต่ประมาณพุทธ
ศตวรรษท่ี 14-16 ในวฒันธรรมทวารวดี  และมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก
ในช่วงท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจกัรล้านช้าง ตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 
19-23  โดยมีสถานะเป็นเมืองหน้าด่าน  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ส าคญัโดยเฉพาะของป่าและแร่ธาต ุ และยงัพบว่าผู้ปกครองเมืองซายขาว
ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 21 มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับราชส านักท่ี
เมืองหลวงพระบางด้วย  เมืองซายขาวได้เปล่ียนช่ือเป็นเมืองเลยและค่อยๆ 
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หมดบทบาทลงในช่วงหลงัพทุธศตวรรษท่ี 23 เพราะเกิดการย้ายถ่ินฐานของ
ผู้คนลงมาทางทิศเหนือตามท่ีราบลุม่แมน่ า้เลย  
ค าส าคัญ: เมืองซายขาว  ชมุชนโบราณ  อาณาจกัรล้านช้าง   
                 พฒันาการทางประวตัศิาสตร์   
 
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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ความน า 
 แม่น า้เลยเป็นแมน่ า้สายหลกัซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของชาว
จงัหวดัเลย  ไหลจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ  แม่น า้เลยมีต้นก าเนิดจากภูก๊อก
ซากในเขตภูหลวง แม่น า้เลยลัดเลาะไปตามหุบห้วยของภูหลวง  ไหลลงสู่
พืน้ท่ีราบในเขตอ าเภอภูหลวง อ าเภอวงัสะพุง อ าเภอเมืองเลย แล้วไหลไป
บรรจบกับแม่น า้โขงท่ีปากเลย  บ้านคกมาด  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  
รวมความยาวของแม่น า้เลยทัง้สิน้ 231 กิโลเมตร (สมุาตร ภูลายยาว, 2553)  
แมน่ า้เลยจงึไหลผา่นเฉพาะพืน้ท่ีจงัหวดัเลยเทา่นัน้   
  ในพืน้ท่ีราบลุม่แม่น า้เลยได้มีการพบร่องรอยชมุชนโบราณและแหล่ง
โบราณคดีส าคญัหลายแห่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งชมุชนโบราณเมืองซายขาวท่ี
อยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้เลยตอนบนในเขตต าบลทรายขาว  อ าเภอวงัสะพงุ  
จงัหวดัเลย  ซึง่เป็นเมืองส าคญัเมืองหนึง่ของอาณาจกัรล้านช้าง  เร่ืองราวของ
ชุมชนโบราณเมืองซายขาวปรากฏข้อมูลในเอกสารประวัติศาสตร์ชัน้ต้น
หลายชิน้  ทัง้เอกสารพงศาวดารของล้านช้างและพระราชพงศาวดารของ
สยาม  ปรากฏร่องรอยต าแหน่งท่ีตัง้ท่ีบ่งชีถ้ึงความเป็นชุมชนโบราณขนาด
ใหญ่  มีซากโบราณสถานหลายแห่งท่ีสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของชุมชน
ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 22-24   
  แต่ทว่าข้อมูลในเชิงพฒันาการทางประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของเมือง
ซายขาวนัน้  กลบัไม่ได้รับการศกึษาสืบค้นและมีการน าเสนออย่างเป็นระบบ
ระเบียบตามวิธีการศึกษาประวตัิศาสตร์เท่าท่ีควรจะเป็น  ส่วนใหญ่มกัจะมี
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นกัวิชาการกล่าวถึงในลกัษณะผิวเผินมากกว่าการเจาะลึกในเชิงพฒันาการ  
หากจะมีบ้างก็เป็นการน าเสนอข้อมลูมขุปาฐะ  ต านานพืน้บ้าน  การทรงเจ้า
เข้าผีและเอกสารชัน้รองของข้าราชการและผู้ รู้ในท้องถ่ิน  จึงท าให้ข้อมลูของ
เมืองซายขาวท่ีถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางในจงัหวดัเลยในปัจจุบนัมีความ
คลาดเคล่ือนในหลายๆ กรณี  ทัง้ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับต าแหน่งท่ีตัง้ของ
เมือง  กลุม่ผู้ปกครองเมือง  และท่ีมาของช่ือเมือง 
  บทความนี ้  ผู้ เขียนจึงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะน าเสนอข้อมูลเบือ้งต้น
เก่ียวกับเมืองซายขาว  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ท้องถ่ิน  และบริบททางการเมือง  เศรษฐกิจ  สงัคมและวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้อง  
รวมทัง้สภาพบริบทใกล้เคียงอ่ืนๆ ตัง้แต่ช่วงแรกก่อตัง้ชุมชนขึน้ในท่ีราบลุ่ม
แม่น า้เลยตอนบนเม่ือประมาณพุทธศตวรรษท่ี 18-19  จนถึงการเป็นชุมชน
เมืองในสังคมแบบรัฐจารีตในวัฒนธรรมล้านช้าง  โดยมีมุมมองการศึกษา
จากพฒันาการภายในเมืองเป็นหลกัตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 18-23  ตลอดจน
การโต้แย้งข้อมลูเก่ียวกบัต าแหนง่ท่ีตัง้และพฒันาการทางประวตัิศาสตร์เมือง
ซายขาวท่ีมีผู้ เสนอไว้ก่อนหน้า เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการศกึษาพฒันาการ
ทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินเมืองซายขาวอย่างละเอียดลุ่มลึก  และสร้างความ
เข้าใจในบริบททางประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของเมืองซายขาวตามหลักฐาน
ประวตัศิาสตร์ให้เกิดขึน้แก่วงวิชาการ  ชาวจงัหวดัเลยและผู้สนใจทัว่ไป 
 
ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาต าแหน่งที่ตัง้เมืองซายขาวที่ผ่านมา 
  ช่ือเมืองซายขาวปรากฏในเอกสารพงศาวดารลาวและพระราช
พงศาวดารสยามมีลักษณะการเขียนแตกต่างกัน  ในนิทานขุนบรมราชา 
พงศาวดารเมืองล้านช้างเขียนวา่ “เมืองซายขาว” (กรมศลิปากร, 2545: 156)  
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ในพงศาวดารล้านช้างตามถ้อยค าในฉบับเดิมเรียกว่า “เมืองซ้าย”(กรม
ศิลปากร, 2506: 157-159)  ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบบัหลวง
ประเสริฐอกัษรนิติ์เขียนช่ือว่า “เมืองซายขาว” (กรมศิลปากร, 2542 ก: 217)  
ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา ฉบบัพนัจนัทนมุาศ (เจิม) เขียนวา่ “เมือง
ซ้ายขวา” (กรมศิลปากร, 2542 ข: 221)  ซึ่งสุรศกัดิ์  ศรีส าอางได้สนันิษฐาน
ช่ือดงักล่าวล้วนแตห่มายถึงช่ือเมืองซายขาว  เพราะเนือ้ความในพงศาวดาร
เป็นเร่ืองราวท่ีสอดคล้องกนั  ภายหลงัจงึท าให้เกิดความสบัสนในการสอบหา
ท่ีตัง้ของเมืองดงักลา่ว (สรุศกัดิ ์ ศรีส าอาง, 2545: 52-53) 
  แตเ่ดมินัน้  สิลา  วีระวงส์  นกัปราชญ์คนส าคญัของลาวได้สนันิษฐาน
วา่เมืองซายขาวหรือเมืองซ้าย  คือ  เมืองดา่นซ้าย อ าเภอดา่นซ้าย จงัหวดัเลย  
ในปัจจุบนั (สิลา  วีระวงส์, 2549: 71)  ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของพระธาตุศรีสองรักท่ี
สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชและสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ  โปรดให้สร้างไว้
เป็นสักขีพยานแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างสองแผ่นดินในปี พ.ศ.2103 (วินัย  
พงศ์ศรีเพียร, 2554: 14-29)  ท าให้นกัวิชาการรุ่นหลงัอาศยัข้อสนันิษฐานและ
อ้างอิงผลการศกึษาดงักลา่วของสิลา เชน่  งานการศกึษาเร่ือง “ประวตัศิาสตร์
เศรษฐกิจของราชอาณาจกัรลาวล้านช้าง สมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 14-17” ของ
โยซิยูกิ  มาซูฮารา ก็สนันิษฐานว่าเมืองซายขาวคือเมืองด่านซ้ายโดยอ้างอิง
ข้อสนันิษฐานของสิลา (โยซิยกิู มาซูฮารา, 2546: 85-86) เป็นต้น    
 ต่อมา  เติม วิภาคย์พจนกิจ ได้พิจารณาถึงท่ีตัง้ชุมชนขนาดใหญ่
บริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียงโดยเฉพาะบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้เลยซึ่ง มีความอุดม
สมบูรณ์  และพืน้ท่ีราบกว้างขวางกว่าพืน้ท่ีอ่ืนๆ ในบริเวณนีพ้บว่าช่ือบ้าน
ทรายขาวท่ีตัง้อยู่บนท่ีราบริมฝ่ังแม่น า้เลยทางด้านทิศเหนือของภูหอ  ห่าง
จากอ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ลงมาทางด้านทิศใต้ ประมาณ 12 กิโลเมตร  
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และเติมยังได้กล่าวถึงเมืองนีว้่า  บ้านทรายขาวยังปรากฏหลักฐานใน
ประวตัิศาสตร์อีกว่าเคยเป็นเมืองเก่ามาครัง้หนึ่ง  มีหลกัเมือง  ก าแพงเมือง  
ปรากฏให้เห็นอยู่ทกุวนันี ้(เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2542: 271)  ท่ีส าคญัคือ  ใน
แผนท่ีสยามฉบับแมคคาร์ธี พ.ศ.2431 พระวิภาคภูวดล (James Fitzroy 
McCarthy)  ชาวอังกฤษเชือ้สายไอริช  เจ้ากรมแผนท่ีคนแรก ได้เขียนขึน้  
และแผนท่ี ก็ปรากฏช่ือ “M. Sai Kow” (ซึ่งหมายถึงเมืองซายขาว) อยู่ในลุ่ม
แมน่ า้เลยใกล้เคียงกบัเมืองเลย(M. Loey)ในแผนท่ีด้วย (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 
2554: 284-286)  ซึ่งเป็นหลกัฐานยืนยนัต าแหน่งท่ีตัง้ของเมืองซายขาวว่าอยู่
ในบริเวณบ้านทรายขาวปัจจบุนั 
  นอกจากนี ้ ยงัพบจารึกท่ีฐานพระพทุธรูปส าริดปางห้ามสมทุร (หรือ
พระบางเมืองเลย) จารึกเม่ือปี พ.ศ.2255  เดิมประดิษฐานอยู่ท่ีวดักู่ค า  บ้าน
ทรายขาว  ต าบลทรายขาว  อ าเภอวงัสะพงุ  จงัหวดัเลย  ตอ่มาพระธรรมวรา
ลงัการ (ศรีจนัทร์  วณฺณาโภ) ได้อญัเชิญมาประดิษฐานไว้ท่ีวดัศรีสทุธาวาส  
ต าบลกุดป่อง  อ าเภอเมืองเลยจนถึงปัจจุบัน (พระครูถิรธรรมพิทักษ์ , 
สัมภาษณ์)  จารึกปรากฏข้อความท่ีกล่าวถึง “มหาสมเด็จสังฆราชเจ้าวัด
กลางเมืองซายขาว” และ “พระยาซายขาว” อยู่ด้วย (คณะกรรมการฝ่าย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตฯุ, 2544: 65)  และในบริเวณบ้านทรายขาว
ยงัมีการพบร่องรอยโบราณสถานกระจายอยู่หลายแห่ง  ซึ่งสนันิษฐานได้ว่า
บริเวณนีเ้คยเป็นชมุชนโบราณมาก่อนอยา่งแนน่อน 
 ดงันัน้  บริเวณนีร่้องรอยชุมชนโบราณในเขตบ้านทรายขาว  ต าบล
ทรายขาว  อ าเภอวงัสะพุง  จงัหวดัเลย  จึงน่าจะเป็นท่ีตัง้ของเมืองซายขาว
ตามท่ีปรากฏในหลกัฐานประวตัิศาสตร์  ซึ่งในบทความนีผู้้ เขียนเลือกใช้ช่ือ 
“เมืองซายขาว” ตามหลกัฐานประวตัิศาสตร์  ซึ่งอาจจะแตกตา่งกบัท่ีปรากฏ
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ในเอกสารชัน้รองในปัจจุบนัท่ีเขียนว่า “เมืองทรายขาว” ตามอักขรวิธีการ
เขียนในหลกัภาษาไทย  เพ่ือเน้นให้เห็นว่าเมืองซายขาวท่ีผู้ เขียนศึกษาเป็น
ชมุชนโบราณในวฒันธรรมล้านช้าง   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 พระบางเมืองซายขาวหรือพระบางเมืองเลย  พระพทุธรูปส าริดปางห้ามสมทุร 
มีจารึกที่ฐานระบุว่าสร้างข้ึนเมื่อปี พ.ศ.2255  โดยมหาสมเด็จสงัฆราชาเจ้าวดักลาง
เมืองซายขาวและพระยาซายขาว   จารึกฐานพระพทุธรูปองค์นีถื้อเป็นหลกัฐานส าคญั
ช้ินหน่ึงในการศึกษาพฒันาการทางประวติัศาสตร์ท้องถ่ินชุมชนโบราณเมืองซายขาว  
(ทีม่า: ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 2554: 321) 
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ชุมชนโบราณเมืองซายขาว : ข้อมูลเชิงกายภาพ 
  ชมุชนโบราณเมืองซายขาวเป็นชมุชนโบราณขนาดใหญ่  ปัจจบุนัไม่
ปรากฏลกัษณะผงัเมืองท่ีชดัเจน  เน่ืองจากไมมี่การขดุคนู า้และคนัดินท าแนว
เขตตวัเมืองหลงเหลืออยู ่ แตใ่นงานการศกึษาของเตมิ วิภาคย์พจนกิจ ได้ระบุ
ว่าเคยมีก าแพงเมืองปรากฏให้เห็นอยู่ (เติม วิภาคย์พจนกิจ , 2542: 271)  จึง
มีความเป็นไปได้ว่าก าแพงเมืองท่ีเติมกล่าวถึงนัน้  อาจเป็นเพียงคันดิน
ธรรมดาท่ีปัจจบุนัถกูปรับจนไมเ่หลือร่องรอยแล้วก็เป็นได้   
  ปัจจุบันบริเวณศูนย์กลางชุมชนโบราณเมืองซายขาวตัง้อยู่ ท่ีรอบ
หนองบวัซึ่งเป็นหนองน า้ใหญ่ในเขตชุมชนบ้านทรายขาว  ต าบลทรายขาว  
อ าเภอวงัสะพงุ  จงัหวดัเลย  บ้านทรายขาวเป็นชมุชนขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ัง
ซ้ายของแม่น า้เลยในเขตท่ีราบลุ่มแม่น า้เลยตอนบน  เป็นท่ีราบลุ่มมีแม่น า้
เลยไหลผ่านตรงกลางพืน้ท่ี  ลักษณะคล้ายแอ่งกระทะท่ีลาดเอียงจากทิศ
ตะวนัตกไปทางทิศตะวนัออก  มีทิวเขาล้อมรอบสามด้าน  ส่วนทิศตะวนัออก
เป็นท่ีราบคอ่นข้างกว้างตอ่เน่ืองไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือตามล าแมน่ า้
เลย  ท าให้เป็นบริเวณท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและตัง้
ถ่ินฐาน  ในเขตบ้านทรายขาวยังมีภูเขาลูกย่อมๆ  ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า 
“โนนภฝูาง” ปัจจบุนัเป็นท่ีตัง้ของ “วดัจอมศรีสวา่ง” อยูก่ลางท่ีราบลุม่อีกด้วย  
บนยอดภูเขาแห่งนีส้ามารถมองเห็นท่ีราบลุ่มแม่น า้เลยตอนบนในเขตบ้าน
ทรายขาวได้อย่างชัดเจน  เหมาะส าหรับการใช้เป็นท่ีสังเกตการณ์ทาง
การทหารของชมุชนโบราณเมืองซายขาวเป็นอยา่งยิ่ง 
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ภาพที ่2 สภาพชมุชนบา้นทรายขาวในปัจจุบนัเมื่อมองลงมาจากยอดภูเขาโนนภูฝาง  
จะเห็นว่าชมุชนตัง้อยู่ในทีร่าบลุ่มและมีทิวเขาลอ้มรอบ 
 

แม่น า้เลยช่วงท่ีไหลผ่านบริเวณบ้านทรายขาวในอดีตนัน้  ชาวบ้าน
เล่าว่ามีลกัษณะล าน า้ท่ีค่อนข้างกว้าง  ตลิ่งไม่สงูชนัอย่างในปัจจุบนั  ฤดนู า้
หลากน า้จะไหลเต็มขอบตลิ่ง  น า้ค่อนข้างใส  พอถึงฤดแูล้งน า้จะเหลือน้อย  
แต่จะปรากฏเป็นหาดทรายสีขาวเป็นบริเวณกว้าง  โดยเฉพาะบริเวณท่า
น า้หน้าวดักู่ค า  ชาวบ้านจะอาศยัน า้ในแม่น า้เลยไปใช้ในการอุปโภคบริโภค  
ในฤดูแล้งจะมีการขุดพืน้ทรายให้เป็นแอ่งคล้ายบ่อน า้  เพ่ือให้น า้ ไหลซึม
ออกมา  จากนัน้ก็ใช้ภาชนะตกัขึน้มากักเก็บไว้ใช้ในครัวเรือน  แต่สภาพภูมิ
ประเทศและวิถีชีวิตลกัษณะนีไ้ด้หายไปหลงัจากท่ีมีการสร้างฝายน า้ล้นเพ่ือ



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558 

76 

กัน้ล าแมน่ า้เลยในหลายๆ พืน้ท่ี  ท าให้ตลิ่งพงัลงแมน่ า้  และไมเ่ป็นหาดทราย
เชน่ในอดีต  ชาวบ้านก็ใช้น า้ประปาในการอปุโภคบริโภคแทนน า้ในแมน่ า้เลย 
(ดอกไม้  ณ นา่น, 2558)  จากลกัษณะภมูิประเทศท่ีปรากฏเป็นหาดทรายขาว
ในแม่น า้เลยช่วงฤดูแล้งในอดีตนีเ้อง  น่าจะเป็นท่ีมาของช่ือชุมชนโบราณ
เมืองซายขาวและใช้เป็นช่ือชมุชนบ้านทรายขาวมาจนถึงปัจจบุนั  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ภาพถ่ายทางอากาศเหนือบริเวณชมุชนบ้านทรายขาว  แสดงให้เห็นสภาพภูมิ
ประเทศบริเวณที่ตัง้ชุมชนโบราณเมืองซายขาวในที่ราบลุ่มแม่น ้าเลย (ปรับปรุงจาก 
Google Earth) 
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ภายในบริเวณบ้านทรายขาวมีร่องรอยโบราณสถานท่ีส าคญัปรากฏ
อยู ่3 แหง่ คือ   

1) วดักู่ค า อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้เลยมีพระเจดีย์ท่ีเรียกช่ือว่า “พระธาตกุู่ค า” 
หรือ “พระธาตุกุดเรือค า” เป็นพระเจดีย์ทรงแปดเหล่ียมศิลปะลาว  อายุ
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 23-24  ปัจจุบนัได้รับการบูรณะจนเปล่ียนรูปทรง
ใหม่  และมีพระพุทธรูปปนูปัน้ศิลปะล้านช้าง  ฝีมือช่างพืน้บ้าน  ขนาดหน้า
ตกัประมาณ 1.80 เมตร เป็นพระประธานในโบสถ์ อายปุระมาณพทุธศตวรรษ
ท่ี 22-24  

2) วดัเทิง เป็นวดัร้างท่ีอยู่บนเนินกลางชุมชนบ้านทรายขาว  มีซาก
วิหารหลงเหลืออยู ่  

3) วัดโพธ์ิเย็น ตัง้อยู่บริเวณริมฝ่ังแม่น า้เลยมีพระพุทธรูปปูนปัน้
ศลิปะล้านช้าง  ฝีมือชา่งพืน้บ้าน  ขนาดหน้าตกัประมาณ 1.20 เมตร เป็นพระ
ประธานในโบสถ์ อายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี 22-24  และวดัทุ่ง ซึ่งเป็นวดั
ร้างอยู่นอกชมุชนบ้านทรายขาวทางทิศตะวนัออก  ปรากฏร่องรอยซากวิหาร
แต่ถูกท าลายจนไม่เหลือรูปทรงสถาปัตยกรรม  โบราณสถานเหล่านีเ้ป็น
หลักฐานทางโบราณคดีท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นชุมชนโบราณเมืองซาย
ขาวในอดีตได้เป็นอยา่งดี 
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ภาพที่ 4 พระธาตุกุดเรือค าหรือพระธาตุกู่ค า วดักู่ค า บ้านทรายขาว เป็นพระเจดีย์
ส าคญักลางชุมชนโบราณเมืองซายขาว และมีต านานท้องถ่ินระบวุ่าเจ้าฟ้าร่มขาวสร้าง
ข้ึน เดิมเป็นพระเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมศิลปะลาว ในราวพทุธศตวรรษที่ 23-24 ปัจจุบนั
ไดร้บัการบูรณะจนเปลีย่นรูปทรงอย่างทีป่รากฏในภาพ 
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ภาพที่ 5 โบราณสถานวดัเทิง(ร้าง) ตัง้อยู่บนเนินสูงกลางชุมชนบ้านทรายขาว ถือเป็น
หลกัฐานทางโบราณคดีที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของเมืองซายขาวในช่วงพทุธ
ศตวรรษที่ 21-23 และผลกระทบของชุมชนโบราณแห่งนี้ที่ได้รับในช่วงศึกเจ้าอนุวงศ์ 
(พ.ศ.2369-2370) 
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 นอกจากนี ้ ทางทิศตะวนัออกของวัดกู่ค าริมฝ่ังแม่น า้เลยยงัมีพืน้ท่ี
สาธารณะท่ีเป็นท่ีตัง้ของศาลหรือหอโฮงเจ้าฟ้าร่มขาว  ซึง่เช่ือวา่เป็นท่ีสิงสถิต
ของวิญญาณเจ้าฟ้าร่มขาว  อดีตเจ้าเมืองซายขาวตามความเช่ือของชาวบ้าน 
(เผ่ียน  อินทรา, 2558)  เม่ือพิจารณาจากสภาพพืน้ท่ีและความรับรู้ท่ีสืบทอด
มาของชาวบ้านมีความเป็นไปได้ว่าบริเวณนีอ้าจเคยเป็นท่ีตัง้ของกลุ่มเรือน
ผู้ปกครองเมืองซึ่งมีสถานะเป็น “โฮง” หรือศนูย์กลางการปกครองของเมือง
ซายขาวในอดีตก็เป็นได้  ทัง้นีบ้ริเวณดงักลา่วก็อยูใ่กล้กบัวดักู่ค าซึง่มีพระธาตุ
กู่ค า พระเจดีย์ส าคญัของเมืองและนา่จะเป็นวดัเดียวกนักบัช่ือ “วดักลางเมือง
ซายขาว” ท่ีปรากฏในจารึกฐานพระพทุธรูปพระบางเมืองเลย พ.ศ.2255 ด้วย 
(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตฯุ, 2544: 65) ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงความเป็นพืน้ท่ีกลางเมืองของบริเวณนีอี้กด้วย   
  ในขณะท่ีฝ่ังขวาของแม่น า้เลยตรงข้ามต าแหน่งท่ีตัง้วดักู่ค าและหอ
เจ้าฟ้าร่มขาวเยือ้งไปทางทิศตะวันออกเล็กน้อย  ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินดิน
ปัจจุบนัเป็นท่ีตัง้ของวดัป่าวงัทรายขาว  มีการขุดพบโครงกระดกูมนุษย์ท่ีฝัง
อยู่ในดินไม่ลึกมาก  ไม่พบเคร่ืองปัน้ดินเผาหรือโบราณวัตถุ สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์อยู่ใกล้เคียงอย่างท่ีเคยพบตามโครงกระดูกสมัยก่อน
ประวตัิศาสตร์โดยทัว่ไป  ผู้ เขียนจึงสนันิษฐานว่าโครงกระดกูมนุษย์ดงักล่าว
น่าจะมีอายุไม่เก่าจนถึงสมยัก่อนประวัติศาสตร์  แต่น่าจะเป็นโครงกระดกู
ของศพมนุษย์ท่ีถูกฝังในสมัยประวัติศาสตร์  ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเนินดิน
บริเวณวดัป่าวงัทรายขาวอาจจะเป็นสุสานหรือป่าช้าของชุมชนโบราณเมือง
ซายขาวก็เป็นได้  เพราะชาวบ้านทรายขาวก็เรียกบริเวณนีว้่า “โนนป่าช้า” มา
ช้านานก่อนมีการสร้างวดัป่าวงัทรายขาวแล้ว (เผ่ียน  อินทรา, 2558) 
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ร่องรอยการเข้ามาของผู้คนในที่ราบลุ่มแม่น า้เลยตอนบนก่อน
การเกดิเมืองซายขาว 
  สภาพภูมิประเทศท่ีแวดล้อมชมุชนโบราณเมืองซายขาวส่วนใหญ่จะ
เป็นทิวเขาท่ีสลับซับซ้อน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทิวเขาภูหลวงทางด้านทิศ
ตะวันตกซึ่งเป็นพืน้ท่ีป่าต้นน า้ของแม่น า้เลยก่อนท่ีจะไหลผ่านบริเวณบ้าน
ทรายขาว  ได้มีการพบร่องรอยการอาศัยอยู่ของมนุษย์ในสมัยก่อน
ประวตัศิาสตร์หลายแหง่กระจายอยู่ตามท่ีราบหบุเขา   
  จากการส ารวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีต่างๆ   ในเขตพืน้ท่ี  
“โครงการผามอง” ท่ีครอบคลมุบริเวณส่วนหนึ่งของจงัหวดัเลย  อดุรธานีและ
หนองคาย  ได้พบวา่มีหลกัฐานทางด้านโบราณคดีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์อยู่
อย่างหนาแน่นเป็นกลุ่มใหญ่อยู่บริเวณลุ่มแม่น า้เลยตอนต้นในท้องท่ีอ าเภอ
วงัสะพงุ  จงัหวดัเลย  ในการส ารวจได้พบหลกัฐานบนเนินดินหลายแหง่  ทาง
เจ้าหน้าท่ีโครงการได้ท าการขุดค้นแหล่งโบราณคดีจ านวน 6 แห่ง  พบ
หลกัฐานทางโบราณคดีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นขวานหินขดัและเคร่ืองมือ
เหล็ก  ในบทความนีผู้้ เขียนขอเรียกรวมๆ ว่า “แหล่งโบราณคดีสมัยก่อน
ประวตัิศาสตร์ในเขตลุ่มน า้เลยตอนต้น” ซึ่งพอจะเรียงล าดบัอายสุมยัของแต่
ละแหง่ได้ดงันี ้  
  1) แหล่งบ้านนามลูตุน่พบหลกัฐานท่ีเป็นวฒันธรรมอยู่ในยคุหินใหม่ 
2) แหล่งบ้านหวันาสนันิษฐานว่าจะเป็นยคุคาบเก่ียวกนัระหว่างสมยัหินใหม่
ตอนปลายกบัยคุโลหะ 3) แหลง่บ้านหนองบวัหลกัฐานท่ีพบเป็นวฒันธรรมอยู่
ในยุคโลหะตอนปลาย 4) แหล่งบ้านกกเกลีย้งพบหลกัฐานท่ีเป็นวฒันธรรม
อยู่ในยุคโลหะตอนปลาย 5) แหล่งบ้านห้วยสีเสียดสันนิษฐานว่าจะเป็นยุค
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โลหะตอนปลาย และ 6) แหล่งบ้านนาวัวหลกัฐานท่ีพบอยู่ในยุคโลหะตอน
ปลาย (สรุพล  ด าริห์กลุ, 2549: 23-32) 
 ในขณะเดียวกัน  ก็มีรายงานการพบภาพเขียนสีหรือศิลปะถ า้
สมยัก่อนประวตัศิาสตร์ตามเพิงผาและผนงัถ า้จ านวนมากกระจายอยูใ่นพืน้ท่ี
ใกล้เคียงอีกด้วย เช่น  ถ า้คิววิว  ถ า้ผาฆ้อง 1  ถ า้ผาฆ้อง 2  ถ า้พระ  ถ า้มือ  
ถ า้ลายแทง  ถ า้ฝ่ามือ  อ าเภอภูกระดงึ  ถ า้มโหฬาร  ถ า้สงู  อ าเภอหนองหิน  
เป็นต้น  ภาพเขียนสว่นใหญ่นิยมใช้สีแดง  เป็นภาพฝ่ามือ  ภาพสตัว์  ภาพคน  
และภาพเรขาคณิตแบบตา่งๆ (กรมศลิปากร, 2531: 81-84) 
 เม่ือเข้าสูส่มยัประวตัิศาสตร์ยคุแรกไมมี่การค้นพบเอกสารหรือบนัทึก
ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเก่ียวกับการตัง้ถ่ินฐานของมนุษย์ในพืน้ท่ีราบลุ่ม
แม่น า้เลยตอนบน  แต่ก็มีการค้นพบร่องรอยชุมชนโบราณและเสมาหินท่ี
เก่ียวเน่ืองกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีในบริเวณทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของบ้านทรายขาว  อนัเป็นเขตบ้านบุ่งผกัก้าม  ต าบล
วังสะพุง  อ าเภอวังสะพุง  จากรายงานการส ารวจทางโบราณคดีระบุว่ามี
ร่องรอยเนินดนิคอ่นข้างกว้างใหญ่มาก  บริเวณขอบของเนินดินมีร่องรอยทาง
น า้ไหล   บางตอนมีลักษณะเป็นคนู า้คนัดินท่ีน่าจะเกิดจากการกระท าของ
มนุษย์  มีน า้ขงัอ้อมโดยรอบ  บริเวณเนินดินเป็นช่วงๆ และมีทางระบายน า้
ไหลลงสู่แม่น า้เลยทางด้านทิศตะวนัตก  ปัจจบุนัเนินดินแห่งนีเ้ป็นท่ีท าไร่ของ
ชาวบ้านและส่วนหนึ่งเป็นป่าช้าของหมู่บ้าน  บริเวณท่ีพบเสมาหินเม่ือแรก
พบวางนอนอยู่พืน้ดินจ านวน 13 หลัก  โดยวางนอนอยู่ ท่ีกลางเนินดิน  
(สมชาต ิ มณีโชต,ิ 2534: 91)  ปัจจบุนันีถ้กูน าไปรวบรวมไว้ท่ีวดัพทัธสีมาราม  
บ้านบุง่ผกัก้าม  ด้านหลงัโรงพยาบาลวงัสะพงุ 
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  นอกจากนี ้ ยงัมีการค้นพบเสมาหินหลกัหนึ่งท่ีบ้านกกเกลีย้ง  ต าบล
ผาบิง้ อ าเภอวังสะพุง ซึ่งอยู่ฝ่ังขวาแม่น า้เลยทางทิศตะวันออกของบ้าน
ทรายขาวลงมาประมาณ 5 กิโลเมตร  เสมาหินท่ีพบท่ีบ้านกกเกลีย้งมีการ
แกะสลกัลวดลายเป็นรูปสถปูท่ีกึ่งกลางเสมา  แต่ท่ีส่วนล่างของสถปูได้สลกั
เป็นรูปหม้อน า้ซ้อนกันถึงสองใบ  โดยเฉพาะบริเวณด้านข้างของหม้อน า้ทัง้
สองใบ  มีลายพนัธุ์พฤกษาสลกัประกอบไว้ด้วย  ถดัจากปากหม้อน า้ใบซ้อน
อยู่ข้างบนสลักเป็นพุ่มทรงกรวยยอดแหลม  แต่ส่วนยอดนัน้หักหายไป 
(สมชาติ มณีโชติ, 2534: 93)  และมีการพบชิน้ส่วนฐานเสมาหินอยู่ภายใน
บริเวณวดักู่ค าในชมุชนบ้านทรายขาวด้วย 
 เม่ือพิจารณาจากหลกัฐานทางโบราณคดีและลกัษณะทางศลิปกรรม  
ท าให้ก าหนดอายุและรูปแบบทางศิลปกรรมได้ว่าเสมาหินท่ีมีพบในเขต
จงัหวดัเลย  วา่เป็นสิ่งท่ีสร้างขึน้ระหวา่งพทุธศตวรรษท่ี 13-16  มีลกัษณะเป็น
ศลิปะแบบทวารวดี(สมชาต ิมณีโชต,ิ 2534: 101)  ซึง่สะท้อนให้เห็นวา่ในช่วง
ประมาณพทุธศตวรรษท่ี 16 อย่างน้อยเป็นต้นมา  บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้เลย
ตอนบนได้มีมนุษย์มาตัง้ถ่ินฐานเป็นชุมชนแล้ว   ต่อมาชุมชนในวฒันธรรม
ทวารวดีนีน้่าจะมีพฒันาการของชุมชนใหญ่ขึน้  และขยบัถ่ินฐานไปทางทิศ
ตะวันตกตามล าแม่น า้เลย  ดังปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมสมัยทวารวดีอีก
หลายแห่งในลุ่มแม่น า้เลย (ธีระวฒัน์  แสนค า, 2558ก: 9-16)  และปรากฏ
หลกัฐานความเป็นเมืองขึน้อย่างชดัเจนในหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ในราว
พทุธศตวรรษท่ี 18-19 ในบริเวณท่ีเป็นชมุชนบ้านทรายขาวในปัจจบุนั 
  แตอ่ยา่งไรก็ดี  เน่ืองจากเราไมพ่บหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ภายในบริเวณชุมชนโบราณเมืองซายขาวใน
ชว่งเวลาดงักลา่ว  จงึยากท่ีจะสนันิษฐานได้ว่ากลุม่คนท่ีเข้ามาตัง้ถ่ินฐานและ
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สร้างบ้านแปงเมืองขึน้ในบริเวณนีเ้ป็นคนกลุ่มใด  และมีรูปแบบวิถีชีวิตทาง
สงัคมเป็นเชน่ใด  ซึง่ยงัจะต้องมีการศกึษาวิจยัอยา่งลุม่ลกึตอ่ไป 
 
ก าเนิดเมืองซายขาวกับสถานะเมืองชายแดนของอาณาจักร
ล้านช้าง  
 เมืองซายขาวเป็นสว่นหนึง่ของราชอาณาจกัรกรุงศรีสตันาคนหุตหรือ 
“อาณาจกัรล้านช้าง” อยา่งชดัเจนมาจนถึงปี พ.ศ.2371  ท่ีราชส านกัล้านช้าง
เวียงจนัทน์ล่มสลาย  ก่อนท่ีจะอยู่ภายใต้การปกครองของราชส านกัสยามท่ี
กรุงเทพมหานคร  เน่ืองจากปรากฏในนิทานขุนบรมราชาซึ่งเป็นหลักฐาน
ประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญของล้านช้างท่ีกล่าวย้อนไปถึงสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ ม 
(ครองราชย์ พ.ศ.1896-1936) ซึง่กลา่วถึงเมืองซายขาว  ทัง้ยงัระบวุา่เจ้าเมือง
ซายขาวเป็น “ขุนใหญ่ขอบเมือง” ท่ีดแูลด่านสามหม่ืนร่วมกับเมืองแก่นท้าว
และเมืองหนองบวั  หลงัจากท่ีพระเจ้าฟ้างุ้มได้ท าสงครามรวบรวมบ้านเมือง
ให้เป็นปึกแผ่นจนเป็นอาณาจกัรล้านช้างหรืออาณาจกัรกรุงศรีสตันาคนหุต  
ดงัปรากฏในพงศาวดารความว่า “...ขุนใหญ่ขอบเมืองแก่นท้าว  เจ้าเมือง
หนองบวั  เจ้าเมืองซายขาว  เอาด่านสามหมื่น  ขุนทัง้มวลฝงูนี้พระยาฟ้าให้
รักษาขอบเมืองลานช้างแล” (กรมศลิปากร, 2545: 156) 
  จากหลกัฐานข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเมืองซายขาวมีพัฒนาการความ
เป็นชมุชนระดบัเมืองแล้ว  อย่างน้อยก็เป็นเมืองท่ีดแูลชายแดนเน่ืองจากอยู่
ใกล้กบัดา่นสามหม่ืนหรือมีสถานะเป็นเมืองดา่น (ดวงไช หลวงพะสี, 2001 ข: 
31) คู่กับเมืองหนองบวัและเมืองแก่นท้าวมาตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 19 เป็น
อยา่งน้อย   
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ส าหรับดา่นสามหม่ืนท่ีปรากฏในพงศาวดารนัน้  สรุศกัดิ์  ศรีส าอาง
สนันิษฐานว่าคือบริเวณหนองสามหม่ืน หรือท่ีตัง้ของพระธาตหุนองสามหม่ืน  
ในเขตอ าเภอภเูขียว  จงัหวดัชยัภมูิในปัจจบุนั (สรุศกัดิ ์ ศรีส าอาง, 2545: 46-
47) แตผู่้ เขียนสนันิษฐานว่าดา่นสามหม่ืนน่าจะอยู่บริเวณชอ่งเขาภูสามหม่ืน  
บนเส้นทางโบราณระหว่างเมืองนครไทยกับเมืองซายขาวและเมืองด่านซ้าย
มากกว่า  เพราะมีหลักฐานปรากฏทัง้ทางสภาพภูมิศาสตร์และเอกสาร
โบราณท่ีกลา่วถึงความเป็นเขตแดนกนัระหวา่งอาณาจกัรสยามกบัอาณาจกัร
ล้านช้าง  และบริเวณภูสามหม่ืนยงัอยู่ในต าแหน่งกึ่งกลางใกล้กับเมืองแก่น
ท้าว  เมืองหนองบวัและเมืองซายขาวมากกว่าท่ีหนองสามหม่ืน (ธีระวัฒน์  
แสนค า, 2558 ข: 56-57)  ทัง้ยงัปรากฏหลกัฐานความเป็นเส้นทางคมนาคม
โบราณระหวา่งอาณาจกัรสยาม (ด้านเมืองเพชรบรูณ์) กบัอาณาจกัรล้านช้าง
ในบริเวณนีเ้ร่ือยมาจนถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 24 ก่อนจะมีการตดัถนนใหม่
ดงัท่ีปรากฏเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2016 (หล่มเก่า-วังสะพุง) ใน
ปัจจบุนั (ธีระวฒัน์  แสนค า, 2556: 113-119)   
  นอกจากหลกัฐานดงักล่าวยงัแสดงให้เห็นว่าเมืองซายขาวเป็นส่วน
หนึ่งของอาณาจกัรล้านช้างตัง้แต่เร่ิมมีพฒันาการความเป็นรัฐแบบจารีตใน
รัชกาลพระเจ้าฟ้างุ้มแล้ว  แตค่งมีโครงสร้างความสมัพนัธ์เป็นไปอยา่งหลวมๆ 
เท่านัน้  เพราะราชส านักต้องการเพียงการส่งเคร่ืองบรรณาการตรงตาม
ก าหนด  เจ้าเมืองต้องมาเข้าเฝา้อย่างสม ่าเสมอ  ต้องเตรียมพร้อมท่ีจะส่งคน
และอาวธุมาให้เม่ือถกูเรียก  โดยท่ีเจ้าเมืองก็เป็นอิสระในการปกครองตนเอง 
(มาร์ติน สจ๊วต-ฟอกซ์, 2553: 12-13)  ภายหลงัราชส านกัอาณาจกัรล้านช้าง
จึงเร่ิมใช้วิธีการปกครองท่ีรัดกุมยิ่งขึน้  เช่น  การส่งเจ้านายหรือเชือ้พระวงศ์
มาปกครอง  เป็นต้น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองเมืองซายขาวกับราชส านัก
ล้านช้างในต้นพุทธศตวรรษที่ 20 - 21 
  จากสถานะความเป็นเมืองหน้าด่านและตัง้อยู่ในบริเวณท่ีราบลุ่ม
แม่น า้เลยท าให้เมืองซายขาวเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีความส าคญัเมืองหนึ่งส าหรับ
ราชส านักล้านช้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 20-21  
นอกจากนี ้ยงัพบวา่ผู้ปกครองเมืองซายขาวมีความสมัพนัธ์ทางเครือญาติกับ
พระมหากษัตริย์ของอาณาจักรล้านช้างด้วย  ดังปรากฏหลักฐานว่ามี
พระมหากษัตริย์ล้านช้างอย่างน้อย 2 พระองค์  ท่ีเคยเป็นเจ้าเมืองซายขาว
ก่อนเสดจ็ขึน้ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ท่ีเมืองหลวงพระบาง  คือ   
 1. พระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว  พระยาไชยจกัรพรรดิแผ่นแผ้ว
ปรากฏพระนามเดิมในพงศาวดารล้านช้างตามถ้อยค าในต้นฉบับเดิมว่า 
“ท้าวลือไชย” (กรมศิลปากร, 2506: 157)  เป็นพระโอรสองค์ท่ี 3 ของพระยา
สามแสนไท พระมหากษัตริย์หลวงพระบาง  พระองค์ได้เป็นเจ้าเมืองซายขาว
ก่อนขึน้เสวยราชย์มีพระนามว่า “เจ้าซายมอย” (ซายด า) (กรมศิลปากร, 
2506: 157) หรือ “พระซายมยู” (กรมศลิปากร, 2529: 330) 
  หลงัจากท่ีพระยาสามแสนไทสวรรคต  ท้าวลือไชยได้ขึน้ครองราชย์
ต่อจากพระบิดา  ทรงมีพระนามว่า “พระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว” (กรม
ศลิปากร, 2507: 170-171) จากการตรวจสอบหลกัฐานของสรุศกัดิ ์ ศรีส าอาง  
พบว่าพระองค์ครองราชย์ราวปี พ.ศ.1992 จนถึงปี พ.ศ.2023  รวมระยะ
ครองราชย์ทัง้สิน้ได้ 31 ปี (สรุศกัดิ ์ ศรีส าอาง, 2545: 65)  
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 ในช่วงท่ีพระยาไชยจกัรพรรดิแผ่นแผ้วปกครองเมืองซายขาวนัน้  ไม่
ปรากฏหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ท่ีกล่าวถึงพระกรณียกิจของพระองค์ แต่
การท่ีพระองค์ได้ปกครองเมืองซายขาวก่อนขึน้ครองราชย์นัน้  ได้สะท้อนให้
เห็นถึงความส าคัญของเมืองซายขาวว่าเป็นเมืองใหญ่ และบทบาทของ
พระองค์ในฐานะผู้ปกครองเมืองซายขาวซึง่เป็นเมืองหน้าดา่น การท่ีพระองค์
เคยปกครองเมืองซายขาวซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านต่อแดนกับอาณาจกัรกรุงศรี
อยุธยานีเ้อง  ท่ีน่าจะท าให้พระองค์มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกับราชส านักกรุงศรี
อยธุยาอยู่มาก  ดงัปรากฏหลกัฐานในฝ่ายลาวว่า  ในพระราชพิธีราชาภิเษก
ของพระองค์ สมเดจ็พระอินทราชา พระมหากษัตริย์กรุงศรีอยธุยาได้สง่เคร่ือง
มงคลราชบรรณาการมาชว่ยสมโภชเป็นอนัมาก (สิลา  วีระวงส์, 2549: 68)   
 2. พระยาสุวรรณบัลลังก์  พระยาสวุรรณบลัลงัก์มีพระนามเดิมว่า 
“ท้าวแท่นค า”  พงศาวดารบางฉบบัเขียนว่า “ท้าวแท่งค า” (กรมศิลปากร, 
2507: 173-174) เป็นพระโอรสองค์ท่ี 2 ของพระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว 
พระมหากษัตริย์ของหลวงพระบาง พระองค์ได้เป็นเจ้าเมืองทรายขาวตอ่จาก
พระบิดา เน่ืองจากพระบิดาได้เสด็จไปครองราชย์เป็นกษัตริย์ท่ีเมืองหลวง
พระบาง  ปรากฏพระนามขณะปกครองเมืองทรายขาวว่า “พระยาซายขาว” 
หรือ “พระยาซ้ายขาว” (สรุศกัดิ ์ ศรีส าอาง, 2545: 71) 
 หลังจากท่ีพระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้วสวรรคต  พระยาซายขาว 
(ท้าวแท่นค า) ได้ขึน้ครองราชย์ต่อจากพระบิดา  ทรงมีพระนามว่า “พระยา
สวุรรณบลัลงัก์” (กรมศิลปากร, 2507: 174) จากการตรวจสอบหลกัฐานของ
สรุศกัดิ์  ศรีส าอางพบว่า  พระองค์ครองราชย์ราวปี พ.ศ.2023 จนถึงปี พ.ศ.
2029 รวมระยะครองราชย์ทัง้สิน้ได้ 7 ปี (สรุศกัดิ ์ ศรีส าอาง, 2545: 70) 
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  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา  ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิติ์  ได้
กล่าวถึงการท่ีสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้
อภิเษกพระยาซายขาวหรือท้าวแท่นค า เจ้าเมืองซายขาวขึน้เป็นกษัตริย์ของ
ล้านช้างสืบแทนพระยาไชยจกัรพรรดิแผ่นแผ้ว พระราชบิดาท่ีเสด็จสวรรคต
ในปี พ.ศ.2023  “ศกัราช 842 ชวดศก (พ.ศ.2023) พญาลานชางถึงแก่กรรม
แลพระราชทานให้อภิเษกพญาซายขาวเป็นพญาลานชางแทน”  (กรม
ศลิปากร, 2542: 217)  
  หลงัจากท่ีพระยาสวุรรณบลัลงัก์ขึน้ครองราชย์แล้ว  พระองค์ก็ทรงตัง้
ให้ท้าวของ  พระอนชุาซึ่งเป็นเจ้าเมืองเชียง  ให้มาเป็นเจ้าเมืองซายขาวแทน
พระองค์ (กรมศิลปากร, 2506: 159)  แต่ไม่ปรากฏหลกัฐานว่าท้าวของเป็น
เจ้าเมืองซายขาวนานเทา่ใด  และมีใครมาเป็นเจ้าเมืองคนถดัไป 
  ในช่วงเวลาท้ายๆ ท่ีพระยาสุวรรณบลัลงัก์หรือท้าวแท่นค าปกครอง
เมืองซายขาวในต าแหน่ง “พระยาซายขาว” นัน้  ปรากฏข้อมลูว่า  ในปี พ.ศ.
2022 จกัรพรรดิรัฐเวียดนามได้น ากองทพัญวนยกมาตีเมืองหลวงพระบางใน
รัชกาลของพระยาไชยจกัรพรรดิแผ่นแผ้ว พระบิดาของพระองค์  กองทพัของ
พระยาไชยจกัรพรรดแิผน่แผ้วพ่ายตอ่กองทพัญวนท่ีปากน า้พนู  จงึถอยร่นลง
มาถึงเมืองเชียงคาน จงึมีรับสัง่ให้ท้าวแทน่ค าน าก าลงัทหารจากเมืองซายขาว
ต่อสู้กับกองทพัญวนท่ีปากน า้พูน  ท้าวแท่นค าน าทหารขบัไล่ทหารญวนไป
จนถึงเมืองหลวงพระบาง  และแตกพ่ายออกจากแดนลาวได้ส าเร็จ  จากนัน้
พระองค์ได้ลงมาอัญเชิญพระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้วท่ีเมืองเชียงคานให้
กลบัไปครองราชย์ท่ีเมืองหลวงพระบาง  แตพ่ระยาไชยจกัรพรรดิแผ่นแผ้วขอ
ประทบัท่ีเมืองเชียงคานจนสวรรคตในปีตอ่มา  ครัง้นัน้ ท้าวแทน่ค าจงึให้ก่อ 
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เจดีย์บรรจุพระอัฐิของพระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว แล้วสร้างพระพุทธรูป
องค์หนึ่งถวายท่ีวดัสบเชียงคาน  (กรมศิลปากร, 2506: 158 -159-159 ; สิลา  
วีระวงส์, 2549: 69-72)  ปัจจุบันอยู่ในเขตเมืองสานะคาม แขวงไซยะบุรี  
ประเทศลาว  ตรงข้ามกบัอ าเภอเชียงคาน  จงัหวดัเลย       
  จากหลกัฐานดงักล่าว  ได้แสดงให้เห็นว่าเมืองซายขาวเป็นเมืองท่ีมี
ผู้คนอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก  จึงท าให้มีกองทพัท่ีแข็งแกร่ง  สามารถยกทพั
ขึน้ไปช่วยขับไล่กองทัพญวนออกจากเมืองหลวงพระบางได้  ทัง้ท่ีกองทัพ
เมืองหลวงพระบางนัน้ถูกกองทพัญวนตีแตกพ่ายจนต้องถอยร่นลงมาเมือง
เชียงคาน  ดงันัน้ ในสมยัท่ีพระยาสวุรรณบลัลงัก์ปกครองเมืองซายขาว  กลุม่
ผู้ปกครองและชาวเมืองนา่จะมีความสมัพนัธ์กนักบัราชส านกัและผู้คนท่ีเมือง
หลวงพระบางอย่างแนบแน่น  แตห่ลงัจากท่ีท้าวของมาเป็นเจ้าเมืองซายขาว
ต่อจากพระองค์แล้วก็แทบจะไม่ปรากฏหลักฐานกล่าวถึงบทบาทและ
ความส าคญัของเมืองซายขาวเลย  อาจจะเป็นเพราะท้าวของไม่ได้ถูกเลือก
ขึน้เป็นพระมหากษัตริย์ลาว  จึงท าให้เมืองนีไ้มค่อ่ยปรากฏบทบาทและคงท า
ให้ความสมัพันธ์ของผู้ปกครองเมืองกับราชส านักอาณาจักรล้านช้างลดลง
ตามไปด้วย   
 นอกจากนี ้ เติม วิภาคย์พจนกิจ ได้สันนิษฐานไว้ว่าบริเวณบ้าน
ทรายขาวน่าจะตรงกับ “บ้านเซไล” ตามรายงานของพระยาท้ายน า้ท่ีได้ออก
ส ารวจเขตแขวงเมืองตา่งๆ ในแถบลุ่มแม่น า้เลย  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หวัได้โปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านเซไลขึน้เป็นเมืองเลยในปี พ.ศ.2396  
เพราะบริเวณบ้านทรายขาว  อ าเภอวงัสะพงุเด๋ียวนีมี้ร่องรอยความเป็นเมือง
เก่ามาก่อน (เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2542: 270-272)  ท าให้ข้อมูลดงักล่าวถกู
ถ่ายทอดและเผยแพร่อย่างต่อเน่ืองเร่ือยมาเม่ือมีการกล่าวถึงประวตัิศาสตร์
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จงัหวดัเลย โดยเรียกช่ือวา่ “เมืองเซไลทรายขาว”  และตอ่มานายแพทย์อเุทือง  
ทิพรส  อดีตสาธารณสุขจงัหวดัเลย ยงัได้อ้างว่ามีบนัทึกในลกัษณะต านาน
กล่าวถึงการปกครองเมืองเซไลในสมุดข่อยท่ีนายห า อุทธตรี  ชาวบ้าน
ทรายขาว  อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พบในขณะบรรพชาท่ีวัดกู่ค าเม่ือปี 
พ.ศ.2471  ซึง่แบง่ออกเป็น 5 ยคุ  ได้แก่   
  1) ยคุเจ้าฟ้าร่มขาวซึง่มีความสมัพนัธ์กบัพระมหากษัตริย์ลาวท่ีเมือง
หลวงพระบาง  ยุคนีมี้การสร้างพระธาตกุุดเรือค าขึน้ 2) ยุคท้าวหล้าน า้ซึ่งมี
การสร้างวดัเทิง 3) ยคุท้าวศลิามีการสร้างวดัทุ่งและแตล่ะครัวเรือนจะต้องส่ง
ส่วยด้วยผ้าขาวเรือนละ 1 วาให้แก่เมืองหลวงพระบาง 4) ยคุท้าวสายเดือนมี
การสร้างวดัตาล (ปัจจบุนัคือวดัโพธ์ิเย็น) และชาวเมืองเซไลยงัต้องสง่ส่วยผ้า
ขาวอยู่เป็นประจ า 5) ยคุท้าวเตือนสขุ  ซึ่งเมืองเซไลก็เกิดทพุภิกขภยัข้าวยาก
หมากแพงฝนฟ้าไม่ตก  ทัง้มีโรคระบาดเกิดขึน้  ท้าวเตือนสุขจึงอพยพ
ชาวเมืองออกจากเมืองเซไลไปถึงบริเวณปากห้วยหมานไหลตกแม่น า้เลย  
เห็นมีชัยภูมิเหมาะสมจึงให้ผู้คนท่ีอพยพมาตัง้บ้านเรือนขึน้แล้วเรียกช่ือว่า 
“บ้านแฮ่” (ในส าเนียงท้องถ่ินออกเสียงว่า “แห่” มีความหมายตรงกับค าว่า 
“แร่” ในภาษาไทย) พร้อมทัง้สร้างวดัศรีภูมิและหลอ่พระพทุธรูปขึน้ในปี พ.ศ.
2220 (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตฯุ, 2544: 62-63) 
  จากบนัทึกดงักล่าวนายแพทย์อุเทืองได้น ามาเผยแพร่ให้เป็นท่ีรับรู้
อย่างกว้างขวาง  และเกิดเป็นความเช่ือฝังแน่นในความรู้สึกและการรับรู้ของ
ชาวเมืองเลยไม่น้อยกว่า 50 ปีมาแล้ว  มีการสร้างหอโฮงเจ้าฟ้าร่มขาวขึน้ท่ี
บริเวณริมฝ่ังแม่น า้เลยทางทิศตะวันออกวัดกู่ค า และมีการประทับทรงของ
เจ้าฟ้าร่มขาว ตลอดจนมีการเลีย้งหอบูชาเจ้าฟ้าร่มขาวเป็นประจ าทกุปี  แต่
ทว่าข้อมลูท่ีถกูอ้างว่าเป็นบนัทึกต านานเจ้าฟ้าร่มขาวท่ีพบนัน้กลบัมีลกัษณะ
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ท่ีขัดแย้งกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีมีอยู่  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พงศาวดารเมืองหลวงพระบางและนิทานขนุบรมราชา พงศาวดารล้านช้างซึ่ง
เป็นหลกัฐานส าคญัในการศกึษาพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ในอาณาจักร
ล้านช้าง  และปัจจุบนัสมุดข่อยต้นฉบบัก็สูญหายไปแล้วจึงยากท่ีจะน ามา
ตรวจสอบหลกัฐานได้  แตอ่ยา่งไรก็ดี  บนัทกึต านานเจ้าฟ้าร่มขาวก็ยงัถือเป็น
อีกหลักฐาน ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ปกครองเมือง
ซายขาวกบัราชส านกัล้านช้างท่ีเมืองหลวงพระบางท่ีเกิดขึน้ได้อีกทางหนึง่ 
 
เมืองซายขาวในพุทธศตวรรษที่ 22 - 23 
   หลังจากมีความเปล่ียนแปลงทางการเมืองและสังคมเกิดขึน้ใน
อาณาจกัรล้านช้าง  สืบเน่ืองจากพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงย้ายเมืองหลวง
ของอาณาจกัรล้านช้างจากเมืองหลวงพระบางลงมาอยู่ท่ีเมืองเวียงจนัทน์ใน
ปี พ.ศ. 2103 (สรุศกัดิ ์ ศรีส าอาง, 2545: 96-98)  ซึง่เป็นท่ีราบลุม่ท่ีกว้างใหญ่
กว่า  ท าให้มีการโยกย้ายผู้คนครัง้ใหญ่ในอาณาจกัรล้านช้าง  และยงัพบว่า
การปกครองภายในเมืองซายขาวก็ถูกลดฐานะความส าคญัจากราชส านัก
ล้านช้างลงด้วย  เน่ืองจากว่าก่อนหน้านีผู้้ปกครองเมืองนัน้ส่วนใหญ่ปรากฏ
หลกัฐานว่าเป็นเจ้านายหรือพระราชวงศ์จากราชส านกัล้านช้างท่ีเมืองหลวง
พระบางส่งมาปกครอง  แตใ่นช่วงเวลานีป้รากฏการเรียกช่ือเจ้าเมืองซายขาว
แค่เพียงว่า “พระยาซายขาว” (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุฯ, 2544: 65) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าต าแหน่งเจ้าเมืองซายขาว
น่าจะถกูลดอ านาจ  สถานะและบทบาทลงให้เป็นเพียงแค ่ “ขนุนางท้องถ่ิน” 
ท่ีปกครองเมืองตามล าดบัเครือญาติเท่านัน้  หาได้มีความสมัพนัธ์ทางเครือ
ญาตกิบัพระมหากษัตริย์อยา่งท่ีเคยปรากฏไม่ 
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  เหตท่ีุเป็นเช่นนีอ้าจเพราะตัง้แต่รัชกาลพระวรวงษามหาธรรมิกราช 
(พ.ศ.2141-2167) เป็นต้นมา  มีการเปล่ียนสายวงศ์การปกครองของกษัตริย์
ในอาณาจักรล้านช้าง  เน่ืองจากพระองค์มีฐานะเป็นเพียงพระญาติของ
พระมหากษัตริย์ กล่าวคือไม่ได้เป็นพระราชโอรสหรือพระราชนัดดาของ
พระมหากษัตริย์องค์ก่อน  แตว่่าพระบิดาของพระองค์มีอ านาจคมุราชส านกั
ในขณะนัน้ไว้ได้  จึงถกูยกขึน้เป็นพระมหากษัตริย์ตัง้แตอ่าย ุ14 พรรษา  โดย
มีพระบิดาส าเร็จการแทน (สุรศกัดิ์  ศรีส าอาง, 2545: 70) จึงอาจท าให้เกิด
การก าจัดหรือกีดกันกลุ่มเชือ้พระวงศ์เดิมให้มีอ านาจปกครองตามเมือง
ส าคญัก็เป็นได้ 
  แต่การท่ีเมืองซายขาวตัง้อยู่บนเส้นทางคมนาคมโบราณระหว่าง
อาณาจักรสยามกับอาณาจักรล้านช้าง  ซึ่งปรากฏหลักฐานอย่างเช่นในปี 
พ.ศ.2112 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ยกพล 50,000 คน ช้าง 300 เชือก และ
ม้า 3,000 ตวั ลงมาทางเมืองเพชรบูรณ์  เมืองสระบุรีหมายจะเข้าตีขนาบ
ด้านหลังทัพพระเจ้าหงสาวดีตามค าขอสมเด็จพระมหินทราธิราช  แต่ถูก
กองทพัพระเจ้าหงสาวดีตีแตกกลบัไป (กรมศิลปากร, 2542 ข: 269)  เป็นต้น  
ครัง้นัน้ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก็คงได้อาศยัเส้นทางคมนาคมเส้นนีข้้ามไปยงั
เมืองเพชรบูรณ์  การท่ีเมืองซายขาวตัง้อยู่บนเส้นทางคมนาคมโบราณ
ระหว่างรัฐดังกล่าวนีเ้อง  น่าจะส่งผลให้เมืองซายขาวมีบทบาททางด้าน
เศรษฐกิจขึน้มาแทน   
  เส้นทางนีไ้มไ่ด้มีเพียงแตผู่้คนทัว่ไปเท่านัน้ท่ีเดินทางไปมา  หากแตมี่
กลุม่พอ่ค้าล้านช้างเป็นกลุม่คนส าคญัท่ีสญัจรไปมาบนเส้นทางนีด้้วยในช่วง 
พทุธศตวรรษท่ี 22-23  เน่ืองจากพ่อค้าล้านช้างได้มีการเดินทางขนสินค้ามา
ท าการค้าท่ีกรุงศรีอยธุยา  เพราะชว่งเวลานีก้รุงศรีอยธุยามีฐานะเป็นเมืองท่า
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ส าคญัท่ีชาวตา่งชาติ  อาทิเช่น จีน ญ่ีปุ่ น  อินเดีย อาหรับ และชาติตะวนัตก  
เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายแลกเปล่ียนสินค้าอยู่เสมอ (ศรีศกัร วลัลิโภดม, 
2552: 68-78)  สินค้าท่ีชาวตา่งชาติต้องการส่วนใหญ่เป็นของป่าและแร่ธาตุ
ซึง่มีมากในเขตอาณาจกัรล้านช้าง  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในลุม่แมน่ า้เลย 
 ของป่าในท่ีนีห้มายถึงสตัว์และพืชท่ีมีอยู่ในป่าหรือผลผลิตท่ีได้จาก
สิ่งเหล่านัน้  ซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  แต่ไม่รวมต้นไม้ในฐานะท่ีเป็นวัสดุ
ก่อสร้าง  ของป่าท่ีเป็นสินค้าส าคญัของล้านช้าง  ได้แก่  ก ายาน  คร่ัง นอแรด 
งาช้าง หนังกวาง ชะมดเชียง  ส่วนแร่ธาตุ  ประกอบไปด้วย  ทองค า  เงิน  
เหล็ก  ตะกัว่และดีบกุ  ซึ่งได้จากการขดุเหมืองและร่อนแร่ตามริมฝ่ังแมน่ า้ใน
เขตอาณาจกัรล้านช้าง(วรางคณา นิพทัธ์สขุกิจ, 2550: 27- 40) สินค้าทัง้หมด
ท่ีกลา่วมานีล้้วนแตถื่อวา่เป็นสินค้าสง่ออกท่ีส าคญัของอาณาจกัรล้านช้าง  
  เม่ือพิจารณาถึงต าแหนง่ท่ีตัง้เมืองซายขาวซึ่งอยู่ในเขตลุม่แม่น า้เลย
ตอนบนแล้ว  พบวา่ในบริเวณนีเ้ป็นแหลง่ของป่าท่ีส าคญัแหง่หนึง่  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป็นแหล่งช้างป่าและแรด  ซึ่งชาวบ้านเล่าว่ามีสตัว์ดงักล่าวอาศยัอยู่
เป็นจ านวนมากในเขตภูหลวง  (ปัจจบุนัเป็นส่วนหนึ่งของเขตรักษาพนัธุ์สัตว์
ป่าภูหลวง) ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นท่ีอยู่ของช้างป่าหลายโขลงจนถึง
ปัจจุบนั  แต่ว่าแรดนัน้ได้สูญพันธุ์จากป่านีไ้ปนานแล้ว (ดอกไม้  ณ น่าน , 
สมัภาษณ์)  งาช้างและนอแรดถือว่าเป็นสินค้าท่ีมีราคาสงูและเป็นท่ีต้องการ
อยา่งมากของพอ่ค้าชาวตา่งชาต ิ  
  และบริเวณลุ่มแม่น า้เลยยงัเป็นแหล่งแร่ธาตสุ าคญัมาจนถึงปัจจุบนั  
ในเอกสารพรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยธุยา  เอกสารจากหอหลวง (ฉบบั
ความสมบรูณ์)  ได้มีความตอนหนึง่กลา่วถึงเรือสินค้าจากหวัเมืองฝ่ายเหนือท่ี
น าสินค้าลงไปขายท่ีกรุงศรีอยุธยา  ว่ามีพ่อค้าหวัเมืองฝ่ายเหนือน าแร่เหล็ก
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จากบริเวณลุม่แม่น า้เลยลงไปขายท่ีทา่น า้หน้าวดัมหาธาตใุนช่วงฤดนู า้หลาก 
(วินยั  พงศ์ศรีเพียร, 2551: 90)   
  จากการส ารวจทางโบราณคดีพบแหล่งถลุงแร่เหล็กหลายแห่งในท่ี
ราบลุ่มแม่น า้เลย  เช่น  บริเวณภูขุมเหล็ก  ต าบลปากปวน  อ าเภอวงัสะพงุ  
บริเวณภูบอ่เหล็กและบ้านป่าข้าวหลาม  ต าบลนาโป่ง  อ าเภอเมืองเลย  เป็น
ต้น  มีการส ารวจทางโบราณคดีพบร่องรอยแหล่งถลุงแร่ทองค าหลายแห่ง  
เชน่  บริเวณภขูมุทอง  ต าบลปากปวน  อ าเภอวงัสะพงุ  บริเวณบ้านนาน า้มนั  
ต าบลบ้านเพีย และบริเวณภูถ า้พระ  ต าบลนาโป่ง  อ าเภอเมืองเลย  เป็นต้น 
(อดุม  ถีตปิริวตัร์, 2534: 180-187)   
 เอเจียน แอมอนิเย (ETIENNE  AYMONIER) นกัส ารวจชาวฝร่ังเศส
ท่ีเข้ามาในเขตเมืองเลยในชว่งปลายเดือนกมุภาพนัธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม พ.ศ.
2426 ระบุว่า คนเมืองเลยจะไปคล้องช้างป่าในเขตภูหลวงและภูเขียว  ซึ่งมี
โขลงช้างป่าจ านวนมาก  และเทือกเขาในแถบนีเ้ป็นแหล่งแร่เหล็กขนาดใหญ่
มีดีบกุคณุภาพพิเศษ  มีแร่พลวงและทองแดงปนเงินด้วย (เอเจียน แอมอนิเย, 
2539: 200-201)  การพบแหลง่ของป่า  สตัว์ป่าและแหลง่ถลงุแร่ธาตตุา่งๆ ใน
ท่ีราบลุ่มแม่น า้เลยใกล้เคียงเมืองซายขาว  สะท้อนให้เห็นว่าพืน้ท่ีแห่งนีเ้ป็น
แหล่งทรัพยากรส าคญัของอาณาจกัรล้านช้าง  โดยเฉพาะแร่เหล็กท่ีน่าจะถกู
น ามาถลงุและสง่ขายเป็นสินค้าไปยงักรุงศรีอยธุยา  ซึง่อาจชว่ยสง่ผลให้เมือง 
ซายขาวมีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและศลิปกรรมตามไปด้วย 
   ดงัปรากฏหลกัฐานวา่ในปี พ.ศ.2224  สมเดจ็ราชครูป่าหลวงได้สร้าง
พระพทุธรูปส าริดปางมารวิชยั ขนาดหน้าตกักว้างประมาณ 30 เซนตเิมตรขึน้  
ทัง้ยงัมีศรัทธาอุทิศ “ลูกหลานซุมแสนตวุงศ์เสนาทัง้ 11 ครัว” ให้เป็นข้าพระ
ด้วย(ดนพุล  ไชยสินธุ์, 2556: 1)  และในปี พ.ศ.2255  มหาสมเด็จสงัฆราชา
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เจ้าวดักลางเมืองซายขาวพร้อมด้วยพระสงฆ์ทัง้หลาย  และมีพระยาซายขาว
เป็นประธานฝ่ายคฤหสัถ์ พร้อมด้วยศรัทธามรรคนายก อบุาสกอบุาสิกาเมือง
เลยและน า้ค้อได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปยืนส าริดปางห้ามสมุทร สูง 98 
เซนติเมตร  ฐานกว้าง 20 เซนติเมตรขึน้ (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสาร
และจดหมายเหตุฯ , 2544: 98) ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปศิลปะฝีมือช่าง
พืน้บ้านอยา่งแท้จริง (ศกัดิช์ยั สายสิงห์, 2555: 208)  
  การหล่อพระพุทธรูปยืนส าริดปางห้ามสมุทรในลักษณะเดียวกับ
พระพทุธรูปพระบาง  ซึง่เป็นพระพทุธรูปส าคญัของอาณาจกัรล้านช้าง  ท าให้
พระพทุธรูปองค์นีมี้ช่ือในภายหลงัว่า “พระบางเมืองซายขาว” หรือ “พระบาง
เมืองเลย” ศกัดิช์ยั สายสิงห์ อธิบายวา่เน่ืองจากพระบางได้รับการยกยอ่งว่ามี
ความส าคัญสูงสุดองค์หนึ่งของลาว  ท าให้มีการจ าลองพระบางไปสร้าง
ประดิษฐานยงัท่ีต่างๆ จ านวนมาก  ทัง้นีก็้เพ่ือจ าลองความศกัดิ์สิทธ์ิไปสถิต 
ณ ท่ีแห่งนัน้ๆ  และพระบางจ าลององค์ต่างๆ ก็จะได้รับยกย่องให้เป็นพระ
พทุธรูปศกัดิ์สิทธ์ิประจ าเมืองหรือชมุชนนัน้ๆ (ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, 2555: 208-
209)  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างเมืองซายขาวกับราชส านัก
ล้านช้างได้อีกทางหนึง่ 
  นอกจากนี ้  ยังพบว่าพระเจดีย์และพระพุทธรูปปูนปัน้ท่ีพบในเขต
ชมุชนโบราณเมืองซายขาวก็สร้างขึน้ราวประมาณพทุธศตวรรษท่ี 22-24  ทัง้
การสร้างพระพุทธรูปส าริดและศาสนสถานย่อมต้องอาศัยปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในชุมชนเป็นส าคัญ  ดังนัน้  การสร้าง
พระพุทธรูปส าริดและศาสนสถานเหล่านีจ้ึงสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรือง
ทางด้านเศรษฐกิจและศลิปกรรมในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 22-23 ได้เป็นอยา่งดี  
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 ขณะเดียวกันยังพบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีชุมชนระดับเมือง
ขนาดเล็กและหมู่บ้านกระจายอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มตลอดล าแม่น า้เลย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทิศตะวันออกและทิศเหนือของเมืองซายขาว  เช่น 
ชมุชนโบราณบริเวณบ้านนาโป่งและบ้านหวันา  ต าบลนาโป่ง  ชมุชนโบราณ
บริเวณบ้านก้างปลา  ต าบลชยัพฤกษ์  ชุมชนโบราณบ้านแฮ่  ต าบลกุดป่อง  
ชุมชนโบราณบริเวณบ้านนาอ้อและวดัห้วยห้าว  ต าบลนาอ้อ ชุมชนโบราณ
เมืองจ าปา  ต าบลนาแขม  อ าเภอเมืองเลย (ธีระวฒัน์  แสนค า, 2558 ก: 11) 
และชมุชนโบราณบ้านธาต ุ ต าบลธาต ุ อ าเภอเชียงคาน (ธีระวฒัน์  แสนค า , 
2554 ค: 121)  เป็นต้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณวัดห้วยห้าวนัน้ยังเป็น
ชุมชนโบราณขนาดใหญ่และปรากฏจารึกการพระราชทานท่ีดินของพระเจ้า
โพธิสาลราช  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชและพระยาวรวงษามหาธรรมิกราช 
ให้แก่วัดห้วยห้าวด้วย  (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมาย
เหตฯุ, 2544: 123-127) 
   อย่างไรก็ดี  แม้ว่าในช่วงเวลานีเ้มืองซายขาวจะมีความรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจดงัได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  แตส่ถานะความเป็นเมืองหน้าด่านของ
เมืองซายขาวก็ยังคงอยู่  ดงัปรากฏหลักฐานในจารึกฐานพระเจ้าองค์ทอง 
พ.ศ.2224 ว่าสมเด็จราชครูป่าหลวงได้สร้างพระพทุธรูปส าริดปางมารวิชยัช่ือ
ว่าพระเจ้าองค์ทอง  แล้วท าการอุทิศข้าพระจ านวน 11 ครัวให้ ดูแลรักษา
พระพทุธรูปนีต้อ่หน้าเจ้าด่านทัง้ 4 ซึ่งเป็นพยาน (ดนพุล  ไชยสินธุ์, 2556: 1)  
เจ้าดา่นทัง้ 4 ในจารึกไม่ปรากฏหลกัฐานวา่มีใครบ้างและเป็นเจ้าดา่นใด  แต่
ผู้ เขียนสันนิษฐานว่าจะต้องมีความเก่ียวข้องกับด่านในเขตเมืองซายขาวท่ี
ปรากฏช่ือว่า “ดา่นสามหม่ืน” แน่นอน ข้อความในจารึกจึงสะท้อนให้เห็นว่า
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ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-23 เมืองซายขาวก็ยงัคงเป็นเมืองหน้าด่านส าคญั
ของอาณาจกัรล้านช้างอยูเ่ชน่เดมิ 
 
สถานะเมืองซายขาวหลังพุทธศตวรรษที่ 23 
  จากหลกัฐานประวตัิศาสตร์ตัง้แต่พทุธศตวรรษท่ี 24 เป็นต้นมา  ไม่
ปรากฏช่ือ “เมืองซายขาว” เลย  แตป่รากฏช่ือ “เมืองเลย” ว่าเป็นเมืองส าคญั
ในบริเวณลุม่แม่น า้เลยแทน  ในเอกสารพรรณนาภมูิสถานพระนครศรีอยธุยา  
เอกสารจากหอหลวง (ฉบบัความสมบูรณ์)  ได้มีความตอนหนึ่งกล่าวถึงเรือ
สินค้าจากหวัเมืองฝ่ายเหนือท่ีน าสินค้าลงไปขายท่ีกรุงศรีอยธุยาในช่วงปลาย
พทุธศตวรรษท่ี 23-24 ว่า “อน่ึง เรือระแหงแขวงเมืองตาก แลเรือหางเหยี่ยว
เมืองเพชรบูรณ์นายมบรรทกุครั่ง  ก ายาน  เหลกหางกุ้ง  เหลกล่มเลย  เหลก
น ้าภี้  ใต้  หวาย  ชนั  น ้ามนัยาง  ยาสูบ  เขา  หนงั  หน่องา  อน่ึง เรือใหญ่
ท้ายแกว่งชาวเมืองสวรรคโลกย์แลหวัเมืองฝ่ายเหนือบนัทุกสินค้าต่างๆ ฝ่าย
เหนือมาจอดเรือฃายริมแม่น ้าแลในคลองใหญ่วดัมหาธาตใุนเทศกาลน่าน ้า” 
(วินยั  พงศ์ศรีเพียร, 2551: 90) 
  ค าว่า “เหลกล่มเลย” ในเอกสารข้างต้นนัน้หมายถึง  เหล็กท่ีน ามา
จากเมืองหล่มซึ่งก็คือเมืองหล่มสัก  และเมืองเลย  ท่ีเรียกช่ือต่อกันนัน้
เน่ืองจากเมืองหลม่สกัและเมืองเลยอยูใ่กล้กนั   ซึง่แสดงวา่ในขณะนัน้มีเมือง
เลยเกิดขึน้แล้วในบริเวณลุม่แมน่ า้เลย  และมีการถลงุเหล็กน าลงไปขายท่ีกรุง
ศรีอยุธยาด้วย  แต่ในช่วงเวลานีเ้มืองเลยอยู่ในการปกครองของอาณาจักร
ล้านช้าง   
  นอกจากนี ้ ในจารึกฐานพระพุทธรูปยืนส าริดปางห้ามสมุทร พ.ศ.
2255  ระบวุ่ามี “ศรัทธามรรคนายก อบุาสกอบุาสิกาเมืองเลยและน า้ค้อ” ได้
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ร่วมกนัสร้างพระพทุธรูปองค์นีร่้วมกบัมหาสมเด็จสงัฆราชาเจ้าวดักลางเมือง
ซายขาวและมีพระยาซายขาว  ซึ่งน่าสงัเกตว่าการหล่อพระพุทธรูปองค์นีมี้
พระยาซายขาวเป็นประธานฝ่ายคฤหสัถ์  แตไ่มก่ลา่วถึงชาวเมืองซายขาวเลย  
หากแตมี่การกลา่วถึงชาวเมืองเลยและน า้ค้อแทน   
  ผู้ เขียนสนันิษฐานว่าตัง้แตช่่วงกลางพทุธศตวรรษท่ี 23 เป็นต้นมา  มี
ความเป็นไปได้สงูวา่เมืองซายขาวได้เปล่ียนช่ือเป็น “เมืองเลย” ตามช่ือแม่น า้
เลย  แตต่ าแหน่งเจ้าเมืองยงัคงมีการเรียกหรือใช้ราชทินนามว่า “พระยาซาย
ขาว” และเรียกช่ือวดักลางเมืองว่า “วดักลางเมืองซายขาว” อยู่ตามเดิม  ซึ่ง
ลักษณะเช่นนีมี้ปรากฏทั่วไปในการปกครองของรัฐโบราณในภูมิภาคนีท่ี้มี
การเปล่ียนช่ือเมือง  แตช่ื่อต าแหนง่เจ้าเมืองและสถานท่ีส าคญัของเมืองยงัคง
ใช้ช่ือเดมิอยู ่  
  ช่ือชุมชนท่ีพบในจารึกคือ “น า้ค้อ” นัน้  สนันิษฐานว่าคือบ้านบุ่งค้อ  
หมู่ท่ี 1  ต าบลทรายขาว  อ าเภอวงัสะพุง  ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เลยทางด้าน
ทิศตะวนัออกของบ้านทรายขาว  หา่งจากบ้านทรายขาวประมาณ 2 กิโลเมตร  
และมีการพบร่องรอยการอยู่อาศยัของมนุษย์ร่วมสมยักับชมุชนโบราณเมือง
ซายขาวด้วย  เมืองเลยในจารึกนีจ้งึนา่จะตัง้อยูใ่กล้กบับ้านน า้ค้อเพราะมีการ
เรียกช่ือคู่กัน  ซึ่งผู้ เขียนมีความเห็นว่าเมืองเลยในจารึกขณะนัน้น่าจะเป็น
เมืองเดียวกับเมืองซายขาว  ในเอกสารจดหมายเหตุซึ่งเป็นรายงานการ
สงครามของฝ่ายสยามในศึกเจ้าอนวุงศ์ในช่วงปี พ.ศ.2369-2371  ก็ได้เรียก
บริเวณบ้านทรายขาวท่ีตัง้ของชมุชนโบราณเมืองซายขาวในขณะนัน้วา่ “บ้าน
เลยไสขาว” (จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 2530: 56)  สะท้อนให้เห็นว่า
บริเวณบ้านทรายขาวอาจจะเป็นท่ีตัง้เมืองเลยมาก่อน 
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  ทัง้นี ้ ต าแหน่งท่ีตัง้เมืองเลยในปัจจุบนันัน้ได้ตัง้อยู่ท่ีบริเวณบ้านแฮ่  
หลกัฐานท่ีเป็นจดหมายเหตใุนศึกเจ้าอนวุงศ์เรียกช่ือบ้านนีว้่า “บ้านแร่เมือง
เลย” (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 77) และแผนท่ีโบราณราวปลาย
พุทธศตวรรษท่ี 24 เรียกช่ือบ้านนีว้่า “บ้านแหเลย” (Santanee Phasuk & 
Philip Stott, 2004: 131)  สะท้อนให้เห็นว่าชุมชนท่ีเป็นท่ีตัง้ของเมืองเลย
มกัจะมีการน าค าว่า “เลย” มาใช้คู่กันด้วย  เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเป็นท่ีตัง้ของ
เมืองเลย  จงึมีความเป็นไปได้วา่ตัง้แตช่่วงกลางพทุธศตวรรษท่ี 23 เป็นต้นมา
เมืองซายขาวได้เปล่ียนช่ือเป็นเมืองเลย   ตอ่มาจึงได้มีการย้ายท่ีตัง้เมืองเลย
ลงมาตามท่ีราบลุม่แมน่ า้เลยในบ้านวงัสะพงุ  ต าบลวงัสะพงุ  อ าเภอวงัสะพงุ
ในปัจจบุนั ก่อนท่ีจะถกูเจ้าราชวงษ์แห่งเมืองเวียงจนัทน์ให้จดุไฟเผาคา่ย เผา
ยุ้งข้าว เผาเรือนในเขตเมืองเลย (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 2530: 28)  
ท าให้บ้านเรือนในลุ่มแม่น า้เลยถูกเผาท าลายเป็นจ านวนมาก  รวมทัง้บ้าน
ทรายขาวด้วย  ดงัปรากฏหลักฐานในปัจจุบนัว่าศาสนสถานของเมืองซาย
ขาวคือ วดัเทิงและวดัทุ่งถูกทิง้จนมีสภาพเป็นวดัร้างเหลือเพียงร่องรอยซาก
ฐานอิฐในปัจจุบนั  และคงมีผู้คนส่วนหนึ่งถูกกวาดต้อนไป  ส่วนหนึ่งก็คง
หลบหนีเข้าไปอาศยัอยูใ่นป่าเพ่ือเอาตวัรอด  
  
สรุป 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้น  จะเห็นได้วา่ชว่งคร่ึงหลงัพทุธศตวรรษท่ี 23  มี
ความเป็นไปได้ว่าเมืองซายขาวได้เปล่ียนช่ือเป็นเมืองเลย  และต่อมาเม่ือมี
ผู้คนพลเมืองมากขึน้จึงเกิดการย้ายท่ีตัง้เมืองลงมาตามท่ีราบลุ่มแม่น า้เลย  
ซึ่งมีท่ีราบในการเพาะปลูกกว้างขวางกว่า  จึงท าให้บริเวณเมืองซายขาว
คอ่ยๆ หมดบทบาทลง  ดงัปรากฏในหลกัฐานในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 เป็น
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ต้นมา  ระบุว่าบริเวณท่ีตัง้ชุมชนโบราณเมืองซายขาวมีสถานะเป็นเพียง 
“หมูบ้่าน” เทา่นัน้  
 อย่างไรก็ดี  แม้ว่าผลการศึกษาในครัง้นีจ้ะแสดงให้เห็นพฒันาการ
ทางประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของชุมชนโบราณเมืองซายขาวตามหลักฐาน
ประวตัิศาสตร์ท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัตัง้แตร่าวพทุธศตวรรษท่ี 18-23  อีกทัง้ยงัท า
ให้เห็นว่าพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ของเมืองนีไ้ม่ได้มีความเก่ียวข้องกบั
เจ้าฟ้าร่มขาวและเครือญาติอย่างท่ีเข้าใจกนัมาแตเ่ดิมก็ตาม  แตส่ิ่งท่ีได้จาก
การลงพืน้ท่ีศกึษาในชมุชนบ้านทรายขาวก็ท าให้ผู้ เขียนมีความเห็นสอดคล้อง
กบัศรีศกัร  วลัลิโภดม ท่ีกล่าวไว้ว่าความรู้และความเช่ือเร่ืองราวในอดีตของ
คนเรานัน้  มีท่ีมาอยูส่องทางด้วยกนั  ทางหนึง่คือจากหลกัฐานข้อเท็จจริงทาง
ประวตัิศาสตร์และโบราณคดีท่ีมีความสมบรูณ์ในตวัของมนัเอง  อีกทางหนึ่ง
คือการสันนิษฐานและการบอกเล่าของผู้ ท่ีเป็นท่ีเช่ือถือกันต่อๆ มาว่าเป็น
เหตกุารณ์หรือเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ตามความเป็นจริง  และผู้ เขียนเองก็ยินยอม
รับในความจริงท่ีวา่  ในการเป็นมนษุย์ของเรานัน้ความเช่ือในสิ่งท่ีพิสจูน์ไม่ได้
หรือท่ีเรียกว่า “myth” นัน้ยงัมีความส าคญัในการจรรโลงสงัคมให้มีความเป็น
ปึกแผน่  และด ารงอยูไ่ด้อยา่งราบร่ืน (ศรีศกัร  วลัลิโภดม, 2540: 131-134) 
  ดังนัน้  ต านานเจ้าฟ้าร่มขาวจึงเป็นประเด็นส าคัญต่อการศึกษา
พัฒนาการทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินของชุมชนโบราณเมืองซายขาว  ซึ่งมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องอาศยัผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์และวิเคราะห์
หลักฐานอย่างละเอียดลุ่มลึกอีกครัง้หนึ่ง  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของ
ประวตัิศาสตร์ตามหลกัฐานเท่าท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัตอ่ไป  แตใ่นการศกึษาครัง้
นีผู้้ เขียนจึงพยายามท่ีจะยึดตามหลักฐานประวัติศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องชุมชน
โบราณเมืองซายขาวมาใช้ประกอบการวิเคราะห์และน าเสนอให้มากท่ีสดุ  อนั
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จกัได้เป็นฐานข้อมลูส าหรับนกัวิชาการหรือผู้ ท่ีสนใจภายหน้าจะได้ใช้อ้างอิง
และเป็นแนวทางในการศกึษาตอ่ไป 
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              37 หมูท่ี่ 2 ต าบลทรายขาว อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย. 
นางสมจิตร โซม่าลา  อาย ุ73 ปี. (22 สิงหาคม 2558). สัมภาษณ์. บ้านเลขท่ี  
              138 หมูท่ี่ 6 ต าบลทรายขาว อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย.  
 




