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บทคัดย่อ 
 

บทความนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินของชุมชนโบราณบ้านนาอ้อ  ซึ่งตัง้อยู่ในท่ีราบลุ่มแม่น า้เลย  ในเขต
ต าบลนาอ้อ  อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  ก่อนการเข้ามาของชุมชนปัจจุบัน  
ด้วยวิธีการทางประวตัิศาสตร์  
  จากการศึกษาพบว่า  ชมุชนโบราณบ้านนาอ้อมีร่องรอยการตัง้ถ่ินฐาน
ของมนษุย์อยา่งชดัเจนมาตัง้แตป่ระมาณต้นพทุธศตวรรษท่ี 21 มีพฒันาการของ
ชุมชนเช่ือมโยงกับการพระราชทานท่ีดินให้แก่วดัห้วยห้าวของพระโพธิสาลราช  
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชและพระยาวรวงษามหาธรรมิกราช  กษัตริย์แห่ง
อาณาจกัรล้านช้างในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ถึงช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 
22 ท าให้ชุมชนโบราณบ้านนาอ้อมีความเจริญรุ่งเรืองเร่ือยมาจนถึงต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี 24  ก่อนท่ีชุมชนโบราณบ้านนาอ้อจะถูกทิง้ร้างและถูกเผาท าลาย 
ในสงครามศกึเจ้าอนวุงศ์ พ.ศ.2370  
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ค าส าคัญ:  ชมุชนโบราณบ้านนาอ้อ พฒันาการทางประวตัิศาสตร์ ลุม่แมน่ า้เลย  
                   อาณาจกัรล้านช้าง   
 

Abstract 
 
  This article conducted through the methodologies of historical 
research aimed to study local historical development of Ban Na-O Ancient 
Community located beside Loei Basin Area of Ban Na-O Sub-district in 
Mueang Loei District of Loei Province before the incoming present 
community.  
  The study found that there had been explicit trails of human 
settlements in Ban Na-O Ancient Community since the beginning of the 21st 
Buddhist Century.  Besides, there was community development related to 
bestowing land on Huay Hao Temple by King Photisan, King Xaysetha and 
King Worrawongsa (the former kings of Lan Xang Kingdom of Laos from 
the late 21st Buddhist Century to the mid- 22nd Buddhist Century). With their 
royal grace, Ban Na-O Ancient Community became continually prosperous 
until the early 24th Buddhist Century. Ban Na-O Ancient Community were 
abandoned and demolished in the fire from the Siam-Laos War in the 2370 
B.E. 
Keywords: Ban Na-O Ancient Community, The Historical Development,  
                   Loei Basin Area, Lan Xang Kingdom  
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 ความน า 
 พืน้ท่ีราบลุ่มแม่น า้เลยซึ่งเป็นแม่น า้สายหลกัซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือด
ใหญ่ของชาวจงัหวดัเลย  ได้มีการพบร่องรอยชมุชนโบราณและแหล่งโบราณคดี
ส าคญัหลายแห่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนโบราณเมืองซายขาวท่ีอยู่บริเวณท่ี
ราบลุม่แมน่ า้เลยตอนบนในเขตต าบลทรายขาว  อ าเภอวงัสะพงุ  จงัหวดัเลย  ซึง่
เป็นเมืองส าคญัเมืองหนึ่งของอาณาจักรล้านช้าง  เร่ืองราวของชุมชนโบราณ
เมืองซายขาวปรากฏข้อมลูในเอกสารประวตัิศาสตร์ชัน้ต้นหลายชิน้  ทัง้เอกสาร
พงศาวดารของล้านช้างและพระราชพงศาวดารของสยาม  ปรากฏร่องรอย
ต าแหน่งท่ีตัง้ท่ีบ่งชีถ้ึงความเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่  มีซากโบราณสถาน
หลายแห่งท่ีสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของชุมชนในช่วงพุทธศตวรรษท่ี  22-24  
(ธีระวฒัน์  แสนค า, 2558: 67-106)   
  นอกจากชมุชนโบราณเมืองซายขาวแล้ว  ในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้เลย
ยงัมีชมุชนโบราณขนาดเล็กหรือชมุชนโบราณระดบัหมู่บ้านกระจายอยู่ตลอดท่ี
ราบลุ่ม  โดยเฉพาะท่ีราบลุ่มแม่น า้เลยตอนกลาง  เช่น  ชุมชนโบราณบ้าน
ก้างปลา  ชมุชนโบราณบ้านนาโป่ง  ชมุชนโบราณบ้านนาอ้อ  ชมุชนโบราณบ้าน
แฮ่   และชุมชนโบราณบ้านปากภู   เป็นต้น  แต่ทว่าข้อมูลพัฒนาการ
ประวตัิศาสตร์ของชุมชนโบราณเหล่านีก้ลับยงัไม่ได้รับการศึกษาค้นคว้าอย่าง
จริงจงัและเป็นระบบตามวิธีการทางประวตัิศาสตร์  ทัง้ท่ีชมุชนโบราณหลายแห่ง
มีความส าคัญและมีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์  โบราณคดีและ
ประวตัิศาสตร์ศิลปะ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งชมุชนโบราณบริเวณบ้านนาอ้อ  ต าบล
นาอ้อ  อ าเภอเมืองเลย  จงัหวดัเลย 



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

48 

 บทความนี ้  ผู้ เขียนจึงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะน าเสนอข้อมูลเบื อ้งต้น
เก่ียวกับชุมชนโบราณบ้านนาอ้อ  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทาง
ประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน  และบริบททางการเมือง  เศรษฐกิจ  สงัคม และวฒันธรรม
ท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้สภาพบริบทใกล้เคียงอ่ืนๆ ตัง้แต่ชว่งแรกก่อตัง้ชมุชนในสงัคม
แบบรัฐจารีตในวฒันธรรมล้านช้างจนถึงการถูกทิง้ร้าง  โดยมีมมุมองการศึกษา
จากพฒันาการภายในชุมชนเป็นหลกัตัง้แตพุ่ทธศตวรรษท่ี 21 จนถึง พ.ศ.2370  
เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการศึกษาพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินชุมชน
โบราณบ้านนาอ้อและชุมชนโบราณอ่ืนๆ ในท่ีราบลุ่มแม่น า้เลยอย่างละเอียด 
ลุ่มลึก  และสร้างความเข้าใจในบริบททางประวัติศาสตร์ท้องถ่ินในท่ีราบลุ่ม
แม่น า้เลยและจังหวัดเลยตามหลักฐานประวัติศาสตร์ให้เกิดขึน้แก่วงวิชาการ  
ชาวจงัหวดัเลยและผู้สนใจทัว่ไป 
 
ชุมชนโบราณบ้านนาอ้อ: ข้อมูลเชิงกายภาพ 
  ชมุชนโบราณบ้านนาอ้อปัจจบุนัตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกันกับชมุชนบ้าน
นาอ้อซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งริมฝ่ังซ้ายของแม่น า้เลย  ในพืน้ท่ีต าบล
นาอ้อ  อ าเภอเมืองเลย  จงัหวดัเลย  อยูท่างทิศเหนือของตวัจงัหวดัเลย  แตถื่อว่า
อยู่ทางตอนใต้ของท่ีราบลุ่มแม่น า้เลย  เพราะแม่น า้เลยเป็นแม่น า้ท่ีก าเนิดจาก
เขตเทือกเขาทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของอ าเภอภูหลวง  จงัหวดัเลย  ไหลจากทิศ
ใต้ไปทางทิศเหนือแล้วไหลลงสู่แมน่ า้โขงท่ีบ้านคกมาด  อ าเภอเชียงคาน  จงัหวดั
เลย (สุมาตร ภูลายยาว, 2553)  แม้จะอยู่ในท่ีราบลุ่มแต่บริเวณท่ีตัง้บ้านนาอ้อ
กลบัเป็นท่ีดอนกลางท่ีราบลุ่ม  ท าให้น า้ไม่เอ่อท่วมเหมือนชุมชนอ่ืน  พืน้ท่ีราบ
ลุ่มบริเวณท่ีตัง้ชุมชนบ้านนาอ้อเป็นพืน้ท่ีอุดมสมบูรณ์  เพราะว่าเป็นจุดท่ีมี  
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 ล าห้วยสาขาของแม่น า้เลยไหลมาบรรจบกับแม่น า้เลยหลายสาย  เช่น  ห้วยน า้
พาน  ห้วยน า้ภ ู และห้วยห้าว  เป็นต้น   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ภาพถ่ายทางอากาศเหนือบริเวณชุมชนบ้านนาอ้อ  แสดงให้เห็นสภาพภูมิประเทศ
บริเวณทีต่ัง้ชมุชนโบราณบา้นนาออ้ในทีร่าบลุ่มแม่น ้าเลย (ปรบัปรุงจาก Google Earth) 

 
  ลกัษณะทางกายภาพท่ีส าคญัอย่างหนึง่ของท่ีราบลุ่มบริเวณบ้านนาอ้อ
คือ  มีแม่น า้เลยไหลผ่านกลางท่ีราบลุ่มและมีภูเขาขนาบทกุด้าน   มีภูสะนาวอยู่
ทางทิศเหนือ  ภบูอ่บดิอยู่ทางทิศใต้  ภผูาทาอยู่ทางทิศตะวนัออก  และภผูาปู่ อยู่
ทางทิศตะวนัตก  ท าให้บริเวณท่ีราบลุม่ชมุชนบ้านนาอ้อมีลกัษณะคล้ายกับแอ่ง
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กระทะ  ครอบคลมุพืน้ท่ีต าบลนาอ้อ  ต าบลศรีสองรัก  ต าบลชยัพฤกษ์และต าบล
เมือง  อ าเภอเมืองเลย   
  โดยเฉพาะภูผาทากับภูผาปู่   นอกจากจะเป็นภูมิประเทศส าคญัท่ีเป็น
ขอบท่ีราบลุ่มแห่งนีแ้ล้ว  ยงัถือว่าเป็นภูมิวฒันธรรมท่ีส าคญัของชุมชนบ้านนา
อ้อด้วย  เพราะทัง้สองภูเขามีเร่ืองเล่าในเชิงนิทานปรัมปราของคนท้องถ่ินใน
ลกัษณะของภเูขาศกัดิส์ิทธ์ิ  ทกุปีหลงัชว่งเทศกาลสงกรานต์ชาวบ้านนาอ้อจะท า
การบวงสรวงเซ่นไหว้ผีปู่ ย่าหรือเจ้าป่าเจ้าเขาท่ีเชิงเขาทัง้สองลกูนี ้และมีเร่ืองเล่า
ว่าในช่วงวันพระวันโกนมักจะเห็นแสงในลักษณะเป็นลูกไฟลอยไปลอยมา
ระหว่างภูผาทากับภูผาปู่   ลอยข้ามชุมชนบ้านนาอ้อและแม่น า้เลยเป็นประจ า  
ลกัษณะลกูไฟดงักล่าว  ชาวนาอ้อเช่ือว่าเป็นรุกขเทวดาจากเขาทัง้สองลูกได้ให้
ความคุ้มครองพืน้ท่ีแหง่นีใ้ห้รอดพ้นจากภยัธรรมชาติตา่งๆ  ดงัจะพบวา่บริเวณนี ้
มกัจะไมมี่ภยัธรรมชาติท่ีรุนแรงเกิดขึน้เลย ทัง้น า้ทว่มและลมพาย ุ(ล้อม จ้องก่า, 
2558) 
  ภายในเขตบ้านนาอ้อมีร่องรอยการพบโบราณสถานอยู่ในบริเวณวัด 
ศรีจนัทร์ซึ่งตัง้อยู่กลางชุมชนบ้านนาอ้อ  เป็นวดัขนาดใหญ่และส าคญัท่ีสุดใน
ชมุชนบ้านนาอ้อปัจจบุนั  แม้ว่าจากหลกัฐานค าบอกเล่าของชาวบ้านจะระบุว่า
วดัศรีจนัทร์สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ.2433  ก็ตาม  แต่ภายในวดัศรีจนัทร์มีการสร้าง
โบสถ์หลงัปัจจุบนัครอบทับร่องรอยโบราณสถานท่ีอาจเป็นโบสถ์หรือวิหารเก่า
มาก่อน  ซึ่งภายในมีพระพุทธรูปปูนปัน้อยู่จ านวน 5 องค์  ชาวบ้านเรียกกันว่า  
“พระเจ้า 5 พระองค์”  เม่ือพิจารณาจากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ศิลปะท่ีพบ  
ท าให้สนันิษฐานได้ว่าพระพุทธรูปกลุ่มนีน้่าจะมีการสร้างขึน้ตัง้แตพ่ทุธศตวรรษ
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 ท่ี 22-23 (ธีระวฒัน์ แสนค า, 2559: 17-18)  และโบราณสถานวดัศรีจนัทร์ก็น่าจะ
ถกูสร้างขึน้ในช่วงเวลาดงักล่าวนีด้้วย 
 นอกจากนี ้ บริเวณริมฝ่ังขวาแม่น า้เลยตรงข้ามกบัชมุชนบ้านนาอ้อ  ยงั
มีวดัห้วยห้าวซึ่งเป็นร่องรอยโบราณสถานขนาดใหญ่มี  ช่ือโบราณสถานแห่งนี ้
เรียกตามข้อความท่ีมีการพบในศิลาจารึกจ านวน 2 หลกัในบริเวณดงักล่าว  ซึ่ง
กลา่วถึงการกลัปนาท่ีดินของกษัตริย์ลาวจ านวน 3 พระองค์ให้แก่วดัห้วยห้าว   
  ปัจจุบนัวดัห้วยห้าวเป็นมีซากวิหารซึ่งถือเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่
และมีความส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกับซากวิหารอ่ืนตามแหล่งโบราณคดีในลุ่ม
แม่น า้เลย  มีผงัของวิหารหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก  หนัหลงัให้กับแม่น า้เลย  
ซากวิหารก่อด้วยอิฐ  ตวัฐานวิหารยกพืน้ขึน้สูงประมาณ 1 เมตร  ฐานเป็นรูปบวั
คว ่าบวัหงาย  ส่วนเสาและผนังส่วนใหญ่พังทลายหมดแล้ว  ด้านในของซาก
วิหารปรากฏร่องรอยอาสน์สงฆ์  และส่วนท่ีเป็นท่ีประดิษฐานพระประธานท่ีมี
การก่อผนงัแยกเป็นห้องต่างหาก  คล้ายกับการสร้างอูบมุงหรือซุ้มโขงพระเจ้า
ภายในวิหารของโบราณสถานหลายแห่งท่ีพบในล้านนา  พระประธานเป็น
พระพุทธรูปปนูปัน้ไม่ปรากฏพุทธลักษณะชัดเจนเน่ืองจากถูกท าลายและส่วน
หนึง่ถกูน า้กดัเซาะจนพงัทลายลงแมน่ า้ (พรหมพงษ์ มหพรพงษ์, 2559: 31-32) 
  หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของวัดห้วยห้าวถือเป็น
หลกัฐานส าคญัอย่างยิ่งต่อการศึกษาพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินของ
ชุมชนโบราณบ้านนาอ้อ  เพราะเม่ือพิจารณาจากหลักฐานประวัติศาสตร์และ
ข้อมูลเชิงกายภาพแล้ว  วัดห้วยห้าวถือว่าเป็นโบราณสถานท่ีอยู่ในเขตชุมชน
โบราณบ้านนาอ้อด้วย  หากแตใ่นปัจจบุนัตัง้อยู่คนละฝ่ังของแม่น า้เลย  บางครัง้



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

52 

จึงอาจเกิดความเข้าใจผิดว่าไม่มีความเก่ียวข้องกับชมุชนโบราณบ้านนาอ้อ  ดงั
จะได้น าเสนอให้ทราบตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2 ร่องรอยโบราณสถานวดัห้วยห้าว  ซ่ึงเป็นโบราณสถานส าคญัในเขตชุมชนโบราณ
บา้นนาออ้   

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ศิลาจารึกวดัห้วยห้าว หลกัที่ 1  เก็บรักษาไว้ในพิพิธภณัฑ์ศิลปวฒันธรรมจังหวดั
เลย มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย (สรุศกัด์ิ  ศรีส าอาง, 2545: 163)   
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      ภาพที ่4 ศิลาจารึกวดัหว้ยหา้ว หลกัที ่2  เก็บรกัษาไวใ้นพิพิธภณัฑ์ประภศัร์จนัทโชติ   
    วดัศรีจนัทร์  บา้นนาออ้  
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ร่องรอยการเข้ามาของมนุษย์ในที่ราบลุ่มบริเวณบ้านนาอ้อก่อนการเกิด
ชุมชนโบราณบ้านนาอ้อ 
  บริเวณท่ีราบลุ่มชุมชนบ้านนาอ้อปรากฏร่องรอยการเข้ามาของผู้ คน
ตัง้แต่สมยัก่อนประวัติศาสตร์  ดงัปรากฏหลักฐานภาพเขียนสีบนผนังถ า้ผาปู่   
ถ า้ผาปู่ นัน้ตัง้อยู่ท่ีเชิงเขาทางทิศตะวันตกห่างจากชุมชนบ้านนาอ้อประมาณ 
2 กิโลเมตร  ระหว่างชุมชนบ้านนาอ้อกับถ า้ผาปู่ จะเป็นบริเวณท่ีราบ ทุ่งนาและ
ป่าไม้คัน่กลางอยู่  ถ า้ผาปู่ เป็นถ า้หินปูนขนาดใหญ่  ส่วนปากถ า้เป็นห้องโถง
ขนาดใหญ่  หนัหน้ามาทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นท่ีตัง้ของชุมชนบ้านนาอ้อและ
แม่น า้เลย  และสามารถมองเห็นส่วนบนของปากถ า้อย่างชัดเจนเม่ือมองจาก
บ้านนาอ้อ   
  บริเวณเพิงผาในเขตถ า้ผาปู่ มีภาพเขียนสีก่อนประวตัิศาสตร์อยู่บนเพิง
ผาปากถ า้เขียนด้วยสีแดงคล า้สงูจากพืน้ประมาณ 3-4 เมตร มีรูปสามเหล่ียม 2 
รูปตอ่มมุกนั ด้านบนเป็นลายเส้นโค้ง รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าระบายสีทึบเป็นบางส่วน
ลายเส้นคู่ขนาน เส้นล่างเขียนเป็นเส้นหยักฟันปลา มีรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า รูป
ส่ีเหล่ียมด้านไม่เท่าส่ีเหล่ียมผืนผ้าทึบ ภาพวงกลมผสมเส้นคดและเส้นตรงรูปตวั
วีหวักลบั (กรมศลิปากร, 2531: 83; วดัถ า้ผาปู่ , 2557)  ซึง่เป็นหลกัฐานส าคญัว่า
ในเขตบ้านนาอ้อเคยมีมนษุย์เข้ามาอยู่อาศยัหรือเป็นทางผ่านในการอพยพอย่าง
น้อยก็ราว 2,000-2,500 ปีมาแล้ว  
  นอกจากนี ้ ยงัมีรายงานจากชาวบ้านว่าบริเวณภสูะนาวและเนินดินทาง
ตะวนัออกของท่ีราบลุ่มชมุชนนาอ้อเคยมีการพบขวานหินขดัและเศษหินท่ีเหลือ
จากการกะเทาะขวานหินอีกด้วย (สัมฤทธ์ิ สุภามา, 2558)  แต่ก็ไม่มีหลักฐาน
ชดัเจนว่ากลุ่มคนสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ได้ตัง้ถ่ินฐานอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแห่งนี ้
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 หรือไม่  หรือเพียงแค่เป็นทางผ่านหรือท่ีพักเพียงชั่วระยะเวลาสัน้ๆ เท่านัน้  
เพราะหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีปรากฏนัน้ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการหรือ
การอยู่อาศยัของมนษุย์ในบริเวณนีอ้ย่างตอ่เน่ือง  หากแตป่รากฏร่องรอยการตัง้
ถ่ินฐานของมนุษย์อีกครัง้หนึ่งในราวพุทธศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีช่วงระยะเวลาห่าง
กนัเป็นอยา่งมาก 
    
ก าเนิดชุมชนโบราณบ้านนาอ้อกับความส าคัญของวัดห้วยห้าวในแผ่นดิน
ล้านช้าง 
  จากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์และโบราณคดีท่ีปรากฏในบริเวณท่ีราบ
ลุ่มบ้านนาอ้อ  พบว่าในเขตบ้านนาอ้อมีร่องรอยการตัง้ถ่ินฐานของมนุษย์อย่าง
ชดัเจนในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 21 ซึง่สอดคล้องกบัการพบจารึกวดัห้วยห้าว หลกัท่ี 1 
และลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของวดัห้วยห้าว  ดงันัน้ในการศึกษาการก าเนิด
และพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินของชมุชนโบราณบ้านนาอ้อ  จึงต้องมี
การศกึษาความส าคญัของวดัห้วยห้าวควบคูก่นัไปด้วย 
 วัดห้วยห้าวเป็นโบราณสถาน (วัดร้าง) อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เลยทางทิศ
ตะวนัออก  ตรงข้ามกับชุมชนบ้านโพนค่ายและชุมชนบ้านนาอ้อ  ต าบลนาอ้อ  
อ าเภอเมืองเลย  จงัหวดัเลย  ข้อความในจารึกวดัห้วยห้าว หลกัท่ี 1 ซึ่งเป็นแผ่น
หินรูปใบเสมาเป็นหินชนวน จารึกไว้ด้านเดียวเป็นอกัษรไทยน้อย 22 บรรทดั  ท า
ขึน้ในรัชกาลพระยาวรวงษามหาธรรมิกราชเม่ือปี พ.ศ.2150 แตมี่ข้อความกล่าว
ย้อนไปถึงการพระราชทานท่ีดินเพ่ือถวายวดัห้วยห้าวของพระโพธิสาลราชว่า “...
แต่สมเด็จพระโพธิสาลราชเจ้าไดใ้หเ้ขตแต่ใด พระองค์ก็ประสิทธิไว้ดงัเก่า ใหเ้ขต
ทางยาวพนัห้าร้อยวา  ทางขวางก ้าวนัออกสองร้อยวา  ทางขวางก ้าวนัตก 500 
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วา ผลพืชหมากพลูพร้าวตาลหวานส้ม อนัมีในเขตฝงูนี้ ให้ไว้เป็นอปุการแก้วทัง้
สามในอารามที่นัน้...” (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 
2544: 124-125) 
  จากข้อความในจารึกแสดงให้เห็นว่า  ในรัชกาลพระโพธิสาลราชนัน้  
พระองค์ได้พระราชทานท่ีดินบริเวณรอบวัดห้วยห้าวซึ่งมีลักษณะเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมคางหมู  โดยเขตทางยาว 1,500 วา  ทางตะวนัออกกว้าง 200 วา และ
ทางตะวนัตกกว้าง 500 วา  พร้อมทัง้พืชผลตา่งๆ ท่ีขึน้อยู่หรือปลูกอยู่ในบริเวณ
พืน้ท่ีนีใ้ห้กบัวดัห้วยห้าว  ซึง่พืน้ท่ีดงักล่าวนัน้ก็ครอบคลมุมาจนถึงบริเวณชุมชน
โบราณบ้านนาอ้อ 
 พระโพธิสาลราช  พระองค์เป็นพระโอรสของพระยาวิชลุราชาธิบดีศรีสตั
นาคนหตุ (ท้าวภเูพไชยกมุาร) กษัตริย์ล้านช้าง ได้ครองราชย์สืบตอ่จากพระบิดา
ระหว่างปี พ.ศ.2063-2090  พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
เป็นอย่างมาก  ทรงแตง่ทตูมาขอพระสงฆ์และพระไตรปิฎกจากเมืองเชียงใหม่ไป
สืบศาสนาท่ีเมืองหลวงพระบาง  และยังทรงโปรดให้รือ้หอไหว้ผีเมืองหลวง 
พระบางท่ีสบดงแล้วสร้างเป็นวัดศรีสวรรคเทวโลกขึน้อีกด้วย (สิลา วีระวงส์, 
2549: 78) 
   การพระราชทานท่ีดินของพระโพธิสาลราชได้สะท้อนให้เห็นว่า  ในช่วง
ปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ได้มีผู้คนเข้ามาตัง้ถ่ินฐานอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มบริเวณ
บ้านนาอ้อแล้ว   และก่อนท่ีจะมีการพระราชทานท่ีดินให้แก่วัดห้วยห้าวนัน้  
ก็แสดงให้เห็นว่าก่อนหน้ารัชกาลพระโพธิสาลราชวัดห้วยห้าวก็มีอยู่แล้ว  และ
การจะมีวัดขึน้มาได้นัน้ก็ต้องมีชุมชนอยู่รอบเพ่ืออุปถัมภ์ภิกษุสามเณรและ
พระพุทธศาสนาด้วย  ดังนัน้ จึงสามารถสันนิษฐานเป็นเบือ้งต้นได้ว่าชุมชน
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 โบราณบ้านนาอ้อมีการตัง้ถ่ินฐานของผู้คนมาตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 21 เป็นอย่าง
น้อย   
  มีความเป็นไปได้ว่า  ผู้คนกลุ่มใหญ่ท่ีเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในชุมชนโบราณ
บ้านนาอ้อนัน้ได้เคล่ือนย้ายมาพร้อมกับการพระราชทานท่ีดินของพระโพธิสาล
ราช  โดยอาจเป็นกลุ่มข้าพระโยมสงฆ์  และอาจมีการเคล่ือนย้ายเข้ามาตัง้ 
ถ่ินฐานครัง้ใหญ่ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 22 ในรัชกาลพระไชยเชษฐาธิราชด้วย  
เน่ืองจากในปี พ.ศ.2103 พระองค์ทรงย้ายเมืองหลวงของราชอาณาจกัรล้านช้าง
จากเมืองหลวงพระบางลงมาอยู่ท่ีเมืองเวียงจันทน์ (สุรศกัดิ์ ศรีส าอาง, 2545: 
96-121)  ท าให้มีการโยกย้ายผู้ คนครัง้ใหญ่ในราชอาณาจักร  โดยเฉพาะจาก
เมืองหลวงพระบางมายงัเมืองเวียงจนัทน์  โดยท่ีน่าจะมีส่วนหนึ่งเคล่ือนย้ายมา
ตัง้ถ่ินฐานสมทบกบัผู้คนกลุ่มแรกบริเวณท่ีราบลุม่บ้านนาอ้อด้วย   
 ทัง้นี  ้ มีการพบจารึกวัดห้วยห้าว หลักท่ี 2  ซึ่งเป็นจารึกท่ีท าด้วย
หินชนวน รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า  จารึกด้านเดียวด้วยอักษรไทยน้อย จ านวน 15 
บรรทดั  จากการอ่านถอดความในจารึกของกิตติวฒัน์ สตันาโค ผู้ เช่ียวชาญด้าน
ศิลปะและวฒันธรรมอีสาน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม อ่านถอดความได้ว่า  มี
กษัตริย์ลาวได้มีพระบรมราชโองการประกาศเขตวดัห้วยห้าวเพิ่มเติมด้านละ 22 
วา  และกลา่วถึงการบริจาคเบีย้ (เงิน) และข้าวแก่วดันี ้ โดยระบศุกัราชท่ีประกาศ
พระบรมราชโองการนีคื้อ จลุศกัราช 924  ซึ่งตรงกบัปี พ.ศ.2105 (คณะกรรมการ
ฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544 : 126)  อันอยู่ในช่วงรัชกาลของ
สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช  ซึ่งก็แน่นอนว่าจารึกท่ีประกาศพระบรมราชโองการ
พระราชทานท่ีดินเพิ่มเติม การบริจาคเบีย้และข้าวแก่วัดห้วยห้าวนีน้่าจะเป็น 
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พระบรมราชโองการท่ีเกิดจากพระราชศรัทธาของสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช  ซึง่
นา่จะมีการอทุิศผู้คนให้แก่วดัห้วยห้าวนีด้้วย  
 
ชุมชนโบราณบ้านนาอ้อในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 24 
   ในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 จนถึงช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 22 ชมุชน
โบราณบ้านนาอ้อได้เกิดขึน้และขยายตวัหลงัการพระราชทานท่ีดินถวายวัดห้วย
ห้าวของพระโพธิสาลราชและสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช  หลงัจากนัน้ก็คงมีการ
ขยายตวัของชุมชนเร่ือยมา  โดยเฉพาะหลงัการพระราชทานท่ีดินให้แก่วัดห้วย
ห้าวของพระยาวรวงษามหาธรรมิกราชในปี พ.ศ.2150   
 พระยาวรวงษามหาธรรมิกราชทรงเป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจกัรล้าน
ช้างระหว่าง พ.ศ.2141-2167  พระองค์ทรงพระราชทานท่ีดินให้แก่วัดห้วยห้าว  
ดงัปรากฏข้อความในจารึกวดัห้วยห้าวหลกัท่ี 1 วา่   
 

“ศภุมสัต ุพระราชอาชญาลายจุ้มสมเด็จบรมพิตรพระมหาธรรมิก
ราชาธิราชเจ้า พระเป็นเจ้าตนเป็นพระตนชื่อสมเด็จพระโพธิวร 
วงศามหากษัตราธิราชบรมนาถบรมบพิตรประสิทธิอาชญาไว้แด่
พระญาราชามาตย์ พระยาราชาเนตรเป็นภาระจึงปลงจุ้มดวงนี้
ไว้กบัวดัห้วยห้าว แต่สมเด็จพระโพธิสาลราชเจ้าได้ให้เขตแต่ใด 
พระองค์ก็ประสิทธิไว้ดงัเก่า ให้เขตทางยาวพนัห้าร้อยวา  ทาง
ขวางก ้าวนัออกสองร้อยวา  ทางขวางก ้าวนัตก 500 วา ผลพืช
หมากพลูพร้าวตาลหวานส้ม อนัมีในเขตฝงูนี้ ให้ไว้เป็นอุปการ
แก้วทัง้สามในอารามที่นัน้ตราบเท่า 5 พนัวสัสา ท้าวมาลุนขุน
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 มาใหม่ทั้งหลายอย่ามล้างท าลายพระราชอาญา ผู้ใดมีโลภ
ตณัหามากเเลไปครุบชิงเอาพืชหมากพลูอนัมีในเขตฝงูนี้  ให้มนั
ไปไหม้ในอบายทัง้ 4 อย่าให้รู้ออกสดัเทื่อคงนพุระราชอาศกัราช 
969 เดือน 7 ข้ึน 12 ค ่า วนั 4 พธุ ฤกษ์ 25 ตวั”  
(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544: 
124-125)  
 

 ข้อความในจารึกระบวุ่า พระยาวรวงษามหาธรรมิกราชได้พระราชทาน
พระบรมราชโองการแก่พระยาราชามาตย์กบัพระยาราชาเนตรน าศิลาจารึกหลกั
นีไ้ว้กบัวดัห้วยห้าวในปี พ.ศ.2150  ซึ่งมีเนือ้หาว่าพระองค์ทรงพระราชทานท่ีดิน
ให้วดัห้วยห้าวตามเดิมท่ีพระโพธิสาลราชทรงเคยพระราชทานไว้  ตอนท้ายของ
พระบรมราชโองการยงัมีข้อความกล่าวสาปแช่งใครก็ตามท่ีมาลบล้างพระบรม
ราชโองการนี ้ เม่ือตายไปขอให้ตกในอบายทัง้ 4 อนัได้แก่  นรก เปรต อสุรกาย 
และเดรัจฉาน 
  จากหลกัฐานการพระราชทานท่ีดินแก่วดัห้วยห้าวของกษัตริย์ลาวทัง้ 3 
พระองค์นัน้  น่าจะมีการอุทิศผู้ คนให้เป็นข้าพระวัดห้วยห้าวด้วย  จึงมีความ
เป็นไปได้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีผู้ คนจากเมืองหลวงพระบางและเมือง
เวียงจนัทน์ได้เคล่ือนย้ายเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในท่ีราบลุ่มบ้านนาอ้อ 
  และมีความเป็นไปได้ว่า  ในช่วงเวลาดงักล่าวได้มีการสร้างวดัศรีจนัทร์
ขึน้เป็นศาสนสถานอีกแหง่หนึ่งของชมุชน  บริเวณวัดศรีจนัทร์ชาวบ้านเล่าว่าเคย
มีร่องรอยซากโบสถ์ขนาดใหญ่  ต่อมาได้มีการสร้างทับฐานโบสถ์เก่าซึ่งอยู่ใน
สภาพทรุดโทรม (เผย ชชัวาล, 2557)  
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  ภายในโบสถ์วดัศรีจนัทร์  ปัจจบุนัมีพระประธานซึ่งเป็นกลุ่มพระพุทธรูป
ปนูปัน้จ านวน 5 องค์  ชาวบ้านเรียกว่า  “พระเจ้า 5 พระองค์”  พระพทุธรูปองค์
กลางอาจเรียกว่าเป็นพระประธานของโบสถ์ก็ว่าได้เพราะมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ  เป็น
พระพุทธรูปปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตกักว้าง 1.80 เซนติเมตร  พระวรกายทา
ด้วยสีขาวมุก  ส่วนพระเกศ พระรัศมี สังฆาฏิและรัดประคดทาด้วยสีทอง ท่ี
สังฆาฏิและรัดประคด (บริเวณบัน้พระองค์) มีการท าเป็นลายปูนปัน้ประดับ  
พระพุทธรูปอีกจ านวน 4 องค์นัน้  ประดิษฐานอยู่ด้านข้างในแนวเดียวกับพระ
ประธานข้างละ 2 องค์  เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั  แตล่ะองค์มีขนาดหน้าตกั
กว้างเท่ากันประมาณ 1.20 เซนติเมตร  พทุธลกัษณะคล้ายคลึงกนั  พระวรกาย
ทาด้วยสีขาวมุก  ส่วนพระเกศ พระรัศมี สงัฆาฏิและรัดประคดทาด้วยสีทอง ท่ี
สงัฆาฏิและรัดประคด  มีการท าเป็นลายปนูปัน้ ประดบัด้วยกระจกและกระเบือ้ง
ส่ีเหล่ียมขนาดเล็กแต่ถูกทาสีทองทับทุกองค์  และมีลวดลายท่ีแตกต่างกัน
ออกไปเฉพาะองค์  ส่วนพระพักตร์ของพระพุทธรูปแต่ละองค์จะแตกต่างกัน
เล็กน้อยเน่ืองจากการถกูซ่อมแซมในภายหลงัพร้อมกบัการสร้างโบสถ์   
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    ภาพที ่5 กลุ่มพระพทุธรูปในโบสถ์วดัศรีจนัทร์  ในบริเวณชมุชนโบราณบา้นนาออ้     
    สนันิษฐานว่าสร้างข้ึนประมาณพทุธศตวรรษที่ 22-23 

 
 เม่ือพิจารณาจากหลักฐานทางประวตัิศาสตร์ศิลปะท่ีพบในบริเวณวัด
ศรีจนัทร์พบว่า  วดัศรีจนัทร์น่าจะมีการสร้างขึน้ตัง้แต่ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 
22-23  เน่ืองจากว่ากลุ่มพระประธานในโบสถ์วดัศรีจนัทร์เป็นพระพทุธรูปปนูปัน้
ปางมารวิชยั  ศลิปะล้านช้าง  มีลายปนูปัน้ท่ีสงัฆาฏิและรัดประคด  ซึง่มีลกัษณะ
ทางพทุธศิลป์ใกล้เคียงกับพระพทุธรูปส าริดท่ีพบมากในเขตเมืองหลวงพระบาง
และเมืองเวียงจนัทน์  ซึ่งมีหลกัฐานว่าสร้างขึน้ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 22-23 
(ศกัดิ์ชยั  สายสิงห์, 2555: 186-191) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนโบราณบ้านนา
อ้อได้เกิดการขยายตวัของชมุชนเพิ่มมากขึน้  
  นอกจากนี ้ ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 22-23 เป็นชว่งท่ีการค้าของป่าภายใน
ภาคพืน้ทวีปได้เฟ่ืองฟูเป็นอย่างมาก  อาณาจกัรล้านช้างเป็นอีกดินแดนหนึ่งท่ีมี
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ทรัพยากรของป่าเป็นจ านวนมากและถูกน ามาเป็นสินค้าให้กับพ่อค้า
ชาวตะวนัตกและชาวตะวนัออกผา่นทางกรุงศรีอยธุยา (โยซิยกิู มาซูฮารา, 2546)  
เพราะช่วงเวลานีก้รุงศรีอยุธยามีฐานะเป็นเมืองท่าส าคญัท่ีชาวต่างชาติ  เช่น  
จีน ญ่ีปุ่ น  อินเดีย  อาหรับและชาติตะวันตก  เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขาย
แลกเปล่ียนสินค้าอยู่ตลอดเวลา (ศรีศักร  วัลลิโภดม, 2553: 68-78)  สินค้าท่ี
ชาวตา่งชาติต้องการส่วนใหญ่เป็นของป่าและแร่ธาตซุึ่งมีมากในเขตอาณาจักร
ล้านช้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มแมน่ า้เลย 
 ของป่าในท่ีนีห้มายถึงสตัว์และพืชท่ีมีอยู่ในป่าหรือผลผลิตท่ีได้จากสิ่ง
เหล่านัน้  ซึ่งมีคณุคา่ทางเศรษฐกิจ  แตไ่ม่รวมต้นไม้ในฐานะท่ีเป็นวสัดกุ่อสร้าง  
ของป่าท่ีเป็นสินค้าส าคญัของล้านช้าง  ได้แก่  ก ายาน  คร่ัง นอแรด งาช้าง หนงั
กวาง ชะมดเชียง  ส่วนแร่ธาต ุ ประกอบไปด้วย  ทองค า  เงิน  เหล็ก  ตะกั่วและ
ดีบุก  ซึ่งได้มาจากการขุดเหมืองและร่อนแร่ตามริมฝ่ังแม่น า้ในเขตอาณาจักร
ล้านช้าง (วรางคณา  นิพทัธ์สขุกิจ, 2550: 27- 40) สินค้าทัง้หมดท่ีกล่าวมานีล้้วน
แตถื่อวา่เป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคญัของอาณาจกัรล้านช้าง  
  เม่ือพิจารณาถึงต าแหน่งท่ีตัง้ชองชมุชนโบราณบ้านนาอ้อซึ่งอยู่ในเขต
ลุ่มแม่น า้เลยตอนกลางแล้ว  พบว่าในบริเวณนีเ้ป็นแหล่งแร่ธาตุส าคัญ  
โดยเฉพาะแร่เหล็ก   สมัฤทธ์ิ  สภุามา  วฒันธรรมจงัหวดัเลยได้ให้ข้อมลูว่า  เคย
มีการพบร่องรอยของแหล่งถลงุแร่เหล็กโบราณอยู่บริเวณเนินดินและเชิงเขาทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของท่ีราบลุ่มบ้านนาอ้อ  แต่ปัจจุบนัถูกท าลายและปรับ
พืน้ท่ีท าการเกษตรหมดแล้ว (สมัฤทธ์ิ  สภุามา, 2558) 
 เอเจียน แอมอนิเย (ETIENNE  AYMONIER) นักส ารวจชาวฝร่ังเศสท่ี
เข้ามาในเขตเมืองเลยในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม พ.ศ.
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 2426 ระบุว่า เทือกเขาในแถบนีเ้ป็นแหล่งแร่เหล็กขนาดใหญ่มีดีบุกคุณภาพ
พิเศษ  มีแร่พลวงและทองแดงปนเงินด้วย (เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 200-201)  
การพบแหล่งถลงุแร่ธาตตุา่งๆ ในท่ีราบลุ่มแม่น า้เลยใกล้เคียงชมุชนโบราณบ้าน
นาอ้อ  สะท้อนให้เห็นว่าพืน้ท่ีแห่งนีเ้ป็นแหล่งทรัพยากรส าคญัของอาณาจักร
ล้านช้าง  โดยเฉพาะแร่เหล็กท่ีน่าจะถกูน ามาถลงุและส่งขายเพ่ือเป็นสินค้าไปยงั
กรุงศรีอยธุยา ผา่นการควบคมุของเจ้าเมืองเลยหรือเจ้าเมืองซายขาว  ซึง่มีฐานะ
เป็นหัวเมืองหน้าด่านของอาณาจักรล้านช้างท่ีควบคุมเส้นทางคมนาคมและ
เส้นทางการค้าระหว่างล้านช้างกับกรุงศรีอยุธยาในเส้นทางลุ่มแม่น า้เลย-แม่
น า้ป่าสกั (ธีระวฒัน์  แสนค า, 2558: 91-94)   
   เม่ือพิจารณาจากข้อมูลทางกายภาพ  หลักฐานประวัติศาสตร์และ
ข้อมลูบริบทอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ท าให้สนันิษฐานได้ว่าในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 22 ถึง
ต้นพุทธศตวรรษท่ี 24  ชุมชนโบราณบ้านนาอ้อน่าจะขึน้อยู่ในการปกครองของ
เมืองเลย  ซึ่งมีพัฒนาการสืบเน่ืองมาจากชุมชนโบราณเมืองซายขาว  ในเขต
ต าบลทรายขาว  อ าเภอวงัสะพุง  จงัหวดัเลย  แล้วย้ายศนูย์กลางการปกครอง
ของเมืองมาอยู่บริเวณบ้านแฮ ่ ในเขตต าบลกดุป่อง  อ าเภอเมืองเลย  
 
ชุมชนโบราณบ้านนาอ้อกับเหตุการณ์ศึกเจ้าอนุวงศ์ในลุ่มแม่น า้เลย 
 ชมุชนโบราณบ้านนาอ้อคงมีผู้คนอยู่อาศยัสืบเน่ืองเร่ือยมาจนถึง พ.ศ.
2369  เน่ืองจากหลกัฐานเอกสารจดหมายเหตใุนปี พ.ศ.2369-2370  ได้ปรากฏ
ช่ือชุมชนบ้าน “ก้างปลา” คู่กับบ้าน “นาวอ” (จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 
2530: 112)  ระบวุ่าอยู่ในเขตพืน้ท่ีเมืองเลยในลุ่มแม่น า้เลย  ชมุชนบ้านก้างปลา
ปัจจุบนัอยู่ในเขตต าบลชัยพฤกษ์  อ าเภอเมืองเลย  ห่างจากบ้านนาอ้อไปทาง 
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ทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร  ปัจจุบนัชาวบ้านมักจะเรียกช่ือบ้านก้างปลาคู่กับ
บ้านนาอ้อว่า  “บ้านก้างปลานาอ้อ”  ดงันัน้  จงึมีความเป็นไปได้ว่า  ช่ือ “บ้านนา
วอ” ในเอกสารจดหมายเหตนุัน้น่าจะเป็นชุมชนเดียวกันกับชุมชนบ้านนาอ้อใน
ปัจจบุนันี ้  แตมี่การเรียกช่ือท่ีแตกตา่งกนัซึ่งน่าจะมาจากสาเหตดุงันี ้
  1. ชมุชนบ้านนาอ้อแตเ่ดิมอาจมีช่ือเรียกว่า “บ้านนาวอ” ตอ่มาอาจเกิด
การเรียกช่ือเพีย้น  จนกลายมาเป็นช่ือบ้านนาอ้ออยา่งท่ีใช้เรียกกนัอยู่ในปัจจบุนั 
  2. ชุมชนบ้านนาอ้อ มีช่ือว่า “บ้านนาอ้อ” มาตัง้แต่แรกแล้ว แต่ใน
เอกสารจดหมายเหตุซึ่งเป็นเอกสารรายงานทัพของกองทัพสยามอาจมีการ
บนัทกึคลาดเคล่ือน  ด้วยอาจไม่เข้าใจความหมายหรือไม่เข้าใจส าเนียงของผู้คน
ในลุ่มน า้เลยก็เป็นได้  หรืออาจเกิดจากการผิดพลาดในการคัดลอกจากฉบับ
ตวัเขียนมาเป็นฉบบัพิมพ์ในหนงัสือเผยแพร่ก็เป็นได้   
  อย่างไรก็ตาม  นกัวิชาการในท้องถ่ินและชาวบ้านนาอ้อเองเช่ือว่าบ้าน
นาอ้อ  น่าจะช่ือ “บ้านนาอ้อ” มาแต่เดิม  ซึ่งมีความเป็นไปได้มากท่ีจะเกิดการ
ผิดพลาดจากการบนัทึกหรือคดัลอก  มากกวา่ท่ีจะเกิดการเสียงเพีย้นในภายหลงั 
(พยงุพร นนทวิศรุต, 2558)  
  ในช่วง พ.ศ.2369-2370  บ้านนาอ้อและชุมชนต่างๆ ในลุ่มแม่น า้เลย
ตา่งก็ได้รับผลกระทบจากสงครามศกึเจ้าอนวุงศ์  เพราะพืน้ท่ีบ้านนาอ้อตัง้อยู่บน
เส้นทางคมนาคมโบราณจากบริเวณลุ่มแม่น า้โขงไปยงัลุ่มแม่น า้ป่าสักตอนบน  
โดยกองทพัเมืองเวียงจนัทน์มีความพยายามท่ีจะกวาดต้อนผู้คนในลุม่แมน่ า้เลย
ไปยงัฝ่ังซ้ายแม่น า้โขง (ธีระวฒัน์  แสนค า, 2556: 113-119)  เจ้าราชวงษ์เมือง
เวียงจนัทน์ให้จดุไฟเผาคา่ย  เผายุ้งข้าว  เผาเรือนในเขตเมืองเลย (จดหมายเหตุ
รัชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 2530: 28)  ท าให้บ้านเรือนในลุ่มแม่น า้เลยถกูเผาท าลายเป็น
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 จ านวนมาก  รวมทัง้บ้านนาอ้อด้วย  ผู้คนส่วนหนึ่งถกูกวาดต้อนไป  ส่วนหนึ่งได้
หลบหนีเข้าไปอาศยัอยู่ในป่า 
  นอกจากนี ้ ในเอกสารจดหมายเหตยุงัระบุว่า  เจ้าราชวงศ์ได้สัง่ให้ตัง้
ค่ายใหญ่กลางทุ่งนาเมืองเลย 9 ค่าย  ชกัปีกกาถึงกัน  กว้าง 6 เส้น ยาว 6 เส้น  
ตัง้คา่ยชัน้ในสองชัน้  มีหอรบ 17 หอรบ  คา่ยซองชกัถึงน า้ ยาว 8 เส้น กว้าง 10 
วา (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 2530: 25)  ซึ่งสนันิษฐานว่า  คา่ยใหญ่ของ
ทหารลาวในเมืองเลยดงักล่าวน่าจะเป็นบริเวณเดียวกนักบับริเวณ “โพนคา่ย” ซึง่
เป็นเนินดินท่ีมีหลุม คนัดินและร่องดินเป็นทางยาวลงไปจรดแม่น า้เลยในเขต
บ้านโพนคา่ยและด้านหลงัส านกังานขนส่งจงัหวดัเลย  หา่งจากชมุชนบ้านนาอ้อ
ในปัจจบุนันีม้าทางทิศใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร 
  จากเหตุการณ์ดงักล่าวท าให้บ้านเรือนในบริเวณลุ่มแม่น า้เลยถูกเผา
ท าลายเป็นจ านวนมาก รวมทัง้บ้านนาอ้อด้วย ดงัปรากฏหลักฐานในปัจจุบัน
ว่าศาสนสถานของวดัห้วยห้าวและวดัศรีจนัทร์ถกูทิง้จนมีสภาพเป็นวดัร้างเหลือ
เพียงร่องรอยซากฐานอิฐ และคงมีผู้คนส่วนหนึ่งถูกกวาดต้อนไป  ส่วนหนึ่งก็คง
หลบหนีเข้าไปอาศยัอยู่ในป่าเพ่ือเอาตวัรอด  

สว่นชมุชนบ้านนาอ้อปัจจบุนั  เป็นชมุชนท่ีเข้ามาตัง้ถ่ินฐานหลงัจากศึก
เจ้าอนุวงศ์สงบลงแล้ว  โดยชาวบ้านกลุ่มท่ีเข้ามาชัน้หลังนีไ้ด้ตัง้บ้านเรือนอยู่
บริเวณริมหนองน า้ขนาดใหญ่ท่ีมีขอนไม้ลอยอยู่ในหนองน า้เป็นจ านวนมาก  ซึ่ง
เรียกหนองน า้แห่งนีว้่า “หนองขอน” หรือ “วังขอน” เป็นลักษณะการเรียกช่ือ
สถานท่ีตามสภาพแวดล้อมท่ีปรากฏพืน้ท่ี  หนองขอนปัจจบุนัเป็นท่ีตัง้ของบ้าน
ท่าบุ่งและบ้านปากหมาก  ต่อมาบ้านวงัขอนเกิดโรคฝีดาษระบาด  ชาวบ้านจึง
ตกลงกันอพยพจากบริเวณหนองขอนแสวงหาท่ีอยู่ใหม่ ซึ่งมีวดัร้างตัง้อยู่และมี
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ความอุดมสมบูรณ์  พร้อมกันนีจ้ึงได้ตัง้ช่ือหมู่บ้านนีว้่า “บ้านนาอ้อ” ตามช่ือท่ี
คนเก่าแก่เคยเรียกบริเวณนี ้(ล้อม  จ้องก่า, 2558)  และมีการใช้ช่ือหมู่บ้านว่า
บ้านนาอ้อเร่ือยมาจนถึงปัจจบุนั 
 
บทส่งท้าย 
 หากจะกล่าวโดยสรุปเก่ียวกับพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินของ
ชมุชนโบราณบ้านนาอ้อแล้ว  ก็จะพบว่าชมุชนโบราณแห่งนีเ้ร่ิมมีผู้คนเข้ามาอยู่
ตัง้ถ่ินฐานราวพุทธศตวรรษท่ี 21 การเกิดขึน้และการขยายตัวของชุมชนมี
ความสัมพันธ์กับการพระราชทานท่ีดินให้แก่วัดห้วยห้าวของกษัตริย์ล้านช้าง
จ านวน 3 พระองค์  ต่อมาชุมชนโบราณบ้านนาอ้อก็คงมีความรุ่งเรืองและเกิด
การขยายตวัในระดบัหนึ่งจากการขยายตวัทางการค้าภาคพืน้ทวีปในช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 22 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 24  แต่ชุมชนโบราณบ้านนาอ้อถูกเผา
ท าลายและทิง้ร้างในช่วงศกึเจ้าอนวุงศ์ (พ.ศ.2369-2371)  เพราะพืน้ท่ีบ้านนาอ้อ
ตัง้อยู่บนเส้นทางคมนาคมโบราณจากบริเวณลุ่มแม่น า้โขงไปยงัลุ่มแม่น า้ป่าสัก
ตอนบน  และพืน้ท่ีเมืองเลยก็เป็นอีกพืน้ท่ีหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะ
สงคราม  ต่อมาเม่ือบ้านเมืองเป็นปกติสุข  ก็มีชาวบ้านกลับมาตัง้ถ่ินฐานใน
บริเวณชมุชนโบราณเดิม  และมีการบูรณปฏิสงัขรณ์ศาสนสถานวดัศรีจนัทร์ใน
ชมุชนเดมิขึน้มาใหม ่  สว่นวดัห้วยห้าวก็ถกูปล่อยทิง้ร้างไป  
 จากท่ีผู้ เขียนกล่าวมาข้างต้นก็จะเห็นได้ว่า  ในบริเวณชมุชนบ้านนาอ้อ
แหง่ลุม่แมน่ า้เลยได้มีการพบร่อยรอยท่ีมีความส าคญัและเก่ียวข้องกบัราชส านกั
ล้านช้าง  ทัง้หลวงพระบางและเวียงจนัทน์  ปรากฏหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์
และโบราณคดี ท่ีสามารถก าหนดอายุและเป็นหลักฐานในการศึกษา
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 ประวตัิศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับวดัห้วยห้าว  ซึ่งวดัอ่ืนๆ ในบริเวณเดียวกนัอย่างวัด
ศรีจนัทร์ก็อาจเทียบเคียงอายุการสร้างตามหลักฐานดงักล่าวได้  รวมทัง้ท าให้
เห็นประวตัิศาสตร์สงัคมและวฒันธรรมของอาณาจกัรล้านช้างได้ด้วย  เร่ืองราว
ทางประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณบ้านนาอ้อจึงควรแก่การศึกษาและถ่ายทอด  
เพ่ือให้อนชุนรุ่นหลงัได้ศกึษาเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ และพฒันาประยกุต์ใช้ข้อมูล
นัน้เพ่ือสร้างสรรค์ชมุชนท้องถ่ินตอ่ไป 
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