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Ban Na-O Ancient Community:
The Local Historical Development of Ancient Community
in Loei Basin Area

ธีระวัฒน์ แสนคำ1 / Teerawat Sankom
บทคัดย่ อ
บทความนี ม้ ี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาพัฒนาการทางประวัติ ศาสตร์
ท้ องถิ่ นของชุมชนโบราณบ้ านนาอ้ อ ซึ่งตัง้ อยู่ในที่ ราบลุ่มแม่นา้ เลย ในเขต
ตาบลนาอ้ อ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ก่อนการเข้ ามาของชุมชนปั จจุบัน
ด้ วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
จากการศึกษาพบว่า ชุมชนโบราณบ้ านนาอ้ อมีร่องรอยการตังถิ
้ ่นฐาน
ของมนุษย์อย่างชัดเจนมาตังแต่
้ ประมาณต้ นพุทธศตวรรษที่ 21 มีพฒ
ั นาการของ
ชุมชนเชื่อมโยงกับการพระราชทานที่ดินให้ แก่วดั ห้ วยห้ าวของพระโพธิสาลราช
พระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราชและพระยาวรวงษามหาธรรมิ กราช กษั ตริ ย์ แห่ ง
อาณาจักรล้ านช้ างในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงช่วงกลางพุทธศตวรรษที่
22 ทาให้ ชุมชนโบราณบ้ านนาอ้ อมี ความเจริ ญรุ่ งเรื องเรื่ อยมาจนถึงต้ นพุทธ
ศตวรรษที่ 24 ก่อนที่ชุมชนโบราณบ้ านนาอ้ อจะถูกทิง้ ร้ างและถูกเผาท าลาย
ในสงครามศึกเจ้ าอนุวงศ์ พ.ศ.2370
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คาสาคัญ: ชุมชนโบราณบ้ านนาอ้ อ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ลุม่ แม่น ้าเลย
อาณาจักรล้ านช้ าง

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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ความนา
พื ้นที่ราบลุ่มแม่น ้าเลยซึ่งเป็ นแม่น ้าสายหลักซึ่งเปรี ยบเสมือนเส้ นเลือด
ใหญ่ของชาวจังหวัดเลย ได้ มีการพบร่องรอยชุมชนโบราณและแหล่งโบราณคดี
สาคัญหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนโบราณเมืองซายขาวที่อยู่บริ เวณที่
ราบลุม่ แม่น ้าเลยตอนบนในเขตตาบลทรายขาว อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึง่
เป็ นเมืองสาคัญเมืองหนึ่งของอาณาจักรล้ านช้ าง เรื่ องราวของชุมชนโบราณ
เมืองซายขาวปรากฏข้ อมูลในเอกสารประวัติศาสตร์ ชนต้
ั ้ นหลายชิ ้น ทังเอกสาร
้
พงศาวดารของล้ านช้ างและพระราชพงศาวดารของสยาม ปรากฏร่ องรอย
ตาแหน่งที่ตงที
ั ้ ่บ่งชี ้ถึงความเป็ นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ มีซากโบราณสถาน
หลายแห่งที่ สะท้ อนถึงความรุ่ งเรื องของชุมชนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22-24
(ธีระวัฒน์ แสนคา, 2558: 67-106)
นอกจากชุมชนโบราณเมืองซายขาวแล้ ว ในบริ เวณที่ราบลุ่มแม่นา้ เลย
ยังมีชมุ ชนโบราณขนาดเล็กหรื อชุมชนโบราณระดับหมู่บ้านกระจายอยู่ตลอดที่
ราบลุ่ม โดยเฉพาะที่ ราบลุ่มแม่น า้ เลยตอนกลาง เช่น ชุมชนโบราณบ้ าน
ก้ างปลา ชุมชนโบราณบ้ านนาโป่ ง ชุมชนโบราณบ้ านนาอ้ อ ชุมชนโบราณบ้ าน
แฮ่ และชุ ม ชนโบราณบ้ านปากภู เป็ นต้ น แต่ ท ว่ า ข้ อมู ล พั ฒ นาการ
ประวัติศาสตร์ ของชุมชนโบราณเหล่านี ก้ ลับยังไม่ได้ รับการศึกษาค้ นคว้ าอย่าง
จริงจังและเป็ นระบบตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ ทังที
้ ่ชมุ ชนโบราณหลายแห่ง
มี ค วามส าคัญ และมี ค วามน่ า สนใจทางประวั ติ ศ าสตร์ โบราณคดี แ ละ
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนโบราณบริ เวณบ้ านนาอ้ อ ตาบล
นาอ้ อ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
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บทความนี ้ ผู้เขี ยนจึ งมี วัตถุประสงค์ ที่ จะน าเสนอข้ อมูลเบื อ้ งต้ น
เกี่ ย วกั บ ชุ ม ชนโบราณบ้ านนาอ้ อ เพื่ อ แสดงให้ เห็ น ถึ ง พั ฒ นาการทาง
ประวัตศิ าสตร์ ท้องถิ่น และบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังสภาพบริ
้
บทใกล้ เคียงอื่นๆ ตังแต่
้ ชว่ งแรกก่อตังชุ
้ มชนในสังคม
แบบรัฐจารี ตในวัฒนธรรมล้ านช้ างจนถึงการถูกทิ ้งร้ าง โดยมีมมุ มองการศึกษา
จากพัฒนาการภายในชุมชนเป็ นหลักตังแต่
้ พุทธศตวรรษที่ 21 จนถึง พ.ศ.2370
เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นชุมชน
โบราณบ้ านนาอ้ อและชุมชนโบราณอื่นๆ ในที่ราบลุ่มแม่นา้ เลยอย่างละเอี ยด
ลุ่มลึก และสร้ างความเข้ าใจในบริ บททางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่ นในที่ ราบลุ่ม
แม่นา้ เลยและจังหวัดเลยตามหลักฐานประวัติศาสตร์ ให้ เกิ ดขึน้ แก่วงวิชาการ
ชาวจังหวัดเลยและผู้สนใจทัว่ ไป
ชุมชนโบราณบ้ านนาอ้ อ: ข้ อมูลเชิงกายภาพ
ชุมชนโบราณบ้ านนาอ้ อปั จจุบนั ตังอยู
้ ่ในบริ เวณเดียวกันกับชุมชนบ้ าน
นาอ้ อซึ่งเป็ นชุมชนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งริ มฝั่ งซ้ ายของแม่น ้าเลย ในพื ้นที่ตาบล
นาอ้ อ อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย อยูท่ างทิศเหนือของตัวจังหวัดเลย แต่ถือว่า
อยู่ทางตอนใต้ ของที่ราบลุ่มแม่น ้าเลย เพราะแม่น ้าเลยเป็ นแม่น ้าที่กาเนิดจาก
เขตเทือกเขาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของอาเภอภูหลวง จังหวัดเลย ไหลจากทิศ
ใต้ ไปทางทิศเหนือแล้ วไหลลงสู่แม่น ้าโขงที่บ้านคกมาด อาเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย (สุมาตร ภูลายยาว, 2553) แม้ จะอยู่ในที่ราบลุ่มแต่บริ เวณที่ตงบ้
ั ้ านนาอ้ อ
กลับเป็ นที่ดอนกลางที่ราบลุ่ม ทาให้ น ้าไม่เอ่อท่วมเหมือนชุมชนอื่น พื ้นที่ราบ
ลุ่มบริ เวณที่ ตงั ้ ชุมชนบ้ านนาอ้ อเป็ นพื น้ ที่ อุดมสมบูรณ์ เพราะว่าเป็ นจุดที่ มี
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ลาห้ วยสาขาของแม่น ้าเลยไหลมาบรรจบกับแม่น ้าเลยหลายสาย เช่น ห้ วยน ้า
พาน ห้ วยน ้าภู และห้ วยห้ าว เป็ นต้ น

ภาพที ่ 1 ภาพถ่ายทางอากาศเหนือบริ เวณชุมชนบ้านนาอ้อ แสดงให้เห็นสภาพภูมิประเทศ
บริ เวณทีต่ งั้ ชุมชนโบราณบ้านนาอ้อในทีร่ าบลุ่มแม่น้าเลย (ปรับปรุงจาก Google Earth)

ลักษณะทางกายภาพที่สาคัญอย่างหนึง่ ของที่ราบลุ่มบริเวณบ้ านนาอ้ อ
คือ มีแม่น ้าเลยไหลผ่านกลางที่ราบลุ่มและมีภูเขาขนาบทุกด้ าน มีภูสะนาวอยู่
ทางทิศเหนือ ภูบอ่ บิดอยู่ทางทิศใต้ ภูผาทาอยู่ทางทิศตะวันออก และภูผาปู่ อยู่
ทางทิศตะวันตก ทาให้ บริเวณที่ราบลุม่ ชุมชนบ้ านนาอ้ อมีลกั ษณะคล้ ายกับแอ่ง
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กระทะ ครอบคลุมพื ้นที่ตาบลนาอ้ อ ตาบลศรี สองรัก ตาบลชัยพฤกษ์และตาบล
เมือง อาเภอเมืองเลย
โดยเฉพาะภูผาทากับภูผาปู่ นอกจากจะเป็ นภูมิประเทศสาคัญที่เป็ น
ขอบที่ราบลุ่มแห่งนี ้แล้ ว ยังถือว่าเป็ นภูมิวฒ
ั นธรรมที่สาคัญของชุมชนบ้ านนา
อ้ อด้ วย เพราะทัง้ สองภูเขามีเรื่ องเล่าในเชิงนิ ทานปรั มปราของคนท้ องถิ่ นใน
ลักษณะของภูเขาศักดิส์ ิทธิ์ ทุกปี หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ชาวบ้ านนาอ้ อจะทา
การบวงสรวงเซ่นไหว้ ผีปยู่ ่าหรื อเจ้ าป่ าเจ้ าเขาที่เชิงเขาทังสองลู
้
กนี ้ และมีเรื่ องเล่า
ว่าในช่วงวันพระวันโกนมักจะเห็ นแสงในลักษณะเป็ นลูกไฟลอยไปลอยมา
ระหว่างภูผาทากับภูผาปู่ ลอยข้ ามชุมชนบ้ านนาอ้ อและแม่นา้ เลยเป็ นประจ า
ลักษณะลูกไฟดังกล่าว ชาวนาอ้ อเชื่อว่าเป็ นรุ กขเทวดาจากเขาทังสองลู
้
กได้ ให้
ความคุ้มครองพื ้นที่แห่งนี ้ให้ รอดพ้ นจากภัยธรรมชาติตา่ งๆ ดังจะพบว่าบริ เวณนี ้
มักจะไม่มีภยั ธรรมชาติที่รุนแรงเกิดขึ ้นเลย ทังน
้ ้าท่วมและลมพายุ (ล้ อม จ้ องก่า,
2558)
ภายในเขตบ้ านนาอ้ อมีร่องรอยการพบโบราณสถานอยู่ในบริ เวณวัด
ศรี จนั ทร์ ซึ่งตังอยู
้ ่กลางชุมชนบ้ านนาอ้ อ เป็ นวัดขนาดใหญ่และสาคัญที่สุดใน
ชุมชนบ้ านนาอ้ อปั จจุบนั แม้ ว่าจากหลักฐานคาบอกเล่าของชาวบ้ านจะระบุว่า
วัดศรี จนั ทร์ สร้ างขึ ้นเมื่อปี พ.ศ.2433 ก็ตาม แต่ภายในวัดศรี จนั ทร์ มีการสร้ าง
โบสถ์ หลังปั จจุบนั ครอบทับร่ องรอยโบราณสถานที่อาจเป็ นโบสถ์ หรื อวิหารเก่า
มาก่อน ซึ่งภายในมีพระพุทธรู ปปูนปั น้ อยู่จานวน 5 องค์ ชาวบ้ านเรี ยกกันว่า
“พระเจ้ า 5 พระองค์” เมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ศิลปะที่พบ
ทาให้ สนั นิษฐานได้ ว่าพระพุทธรูปกลุ่มนี ้น่าจะมีการสร้ างขึ ้นตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษ
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ที่ 22-23 (ธีระวัฒน์ แสนคา, 2559: 17-18) และโบราณสถานวัดศรี จนั ทร์ ก็น่าจะ
ถูกสร้ างขึ ้นในช่วงเวลาดังกล่าวนี ้ด้ วย
นอกจากนี ้ บริเวณริ มฝั่ งขวาแม่น ้าเลยตรงข้ ามกับชุมชนบ้ านนาอ้ อ ยัง
มีวดั ห้ วยห้ าวซึ่งเป็ นร่ องรอยโบราณสถานขนาดใหญ่มี ชื่อโบราณสถานแห่งนี ้
เรี ยกตามข้ อความที่มีการพบในศิลาจารึ กจานวน 2 หลักในบริ เวณดังกล่าว ซึ่ง
กล่าวถึงการกัลปนาที่ดินของกษัตริย์ลาวจานวน 3 พระองค์ให้ แก่วดั ห้ วยห้ าว
ปั จจุบนั วัดห้ วยห้ าวเป็ นมีซากวิหารซึ่งถือเป็ นโบราณสถานขนาดใหญ่
และมีความสาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับซากวิหารอื่นตามแหล่งโบราณคดีในลุ่ม
แม่น ้าเลย มีผงั ของวิหารหันหน้ าไปทางทิศตะวันออก หันหลังให้ กับแม่นา้ เลย
ซากวิหารก่อด้ วยอิฐ ตัวฐานวิหารยกพื ้นขึ ้นสูงประมาณ 1 เมตร ฐานเป็ นรูปบัว
คว่าบัวหงาย ส่วนเสาและผนังส่วนใหญ่พังทลายหมดแล้ ว ด้ านในของซาก
วิหารปรากฏร่ องรอยอาสน์สงฆ์ และส่วนที่เป็ นที่ประดิษฐานพระประธานที่มี
การก่อผนังแยกเป็ นห้ องต่างหาก คล้ ายกับการสร้ างอูบมุงหรื อซุ้มโขงพระเจ้ า
ภายในวิ หารของโบราณสถานหลายแห่งที่ พบในล้ านนา พระประธานเป็ น
พระพุทธรู ปปูนปั น้ ไม่ปรากฏพุทธลักษณะชัดเจนเนื่องจากถูกทาลายและส่วน
หนึง่ ถูกน ้ากัดเซาะจนพังทลายลงแม่น ้า (พรหมพงษ์ มหพรพงษ์ , 2559: 31-32)
หลักฐานทางประวัติ ศาสตร์ และโบราณคดี ของวัดห้ วยห้ าวถื อเป็ น
หลักฐานสาคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นของ
ชุมชนโบราณบ้ านนาอ้ อ เพราะเมื่อพิจารณาจากหลักฐานประวัติศาสตร์ และ
ข้ อมูลเชิงกายภาพแล้ ว วัดห้ วยห้ าวถื อว่าเป็ นโบราณสถานที่อยู่ในเขตชุมชน
โบราณบ้ านนาอ้ อด้ วย หากแต่ในปั จจุบนั ตังอยู
้ ่คนละฝั่ งของแม่น ้าเลย บางครัง้
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จึงอาจเกิดความเข้ าใจผิดว่าไม่มีความเกี่ยวข้ องกับชุมชนโบราณบ้ านนาอ้ อ ดัง
จะได้ นาเสนอให้ ทราบต่อไป

ภาพที ่ 2 ร่ องรอยโบราณสถานวัดห้วยห้าว ซึ่ งเป็ นโบราณสถานสาคัญในเขตชุมชนโบราณ
บ้านนาอ้อ

ภาพที ่ 3 ศิ ลาจารึ กวัดห้วยห้าว หลักที ่ 1 เก็บรักษาไว้ในพิ พิธภัณฑ์ ศิลปวัฒนธรรมจังหวัด
เลย มหาวิ ทยาลัยราชภัฏเลย (สุรศักดิ์ ศรี สาอาง, 2545: 163)
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ภาพที ่ 4 ศิ ลาจารึ กวัดห้วยห้าว หลักที ่ 2 เก็บรักษาไว้ในพิ พิธภัณฑ์ ประภัศร์ จนั ทโชติ
วัดศรี จนั ทร์ บ้านนาอ้อ
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ร่ องรอยการเข้ ามาของมนุษย์ ในที่ราบลุ่มบริ เวณบ้ านนาอ้ อก่ อนการเกิด
ชุมชนโบราณบ้ านนาอ้ อ
บริ เวณที่ราบลุ่มชุมชนบ้ านนาอ้ อปรากฏร่ องรอยการเข้ ามาของผู้คน
ตังแต่
้ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานภาพเขียนสีบนผนังถา้ ผาปู่
ถา้ ผาปู่ นัน้ ตังอยู
้ ่ที่เชิงเขาทางทิ ศตะวันตกห่างจากชุมชนบ้ านนาอ้ อประมาณ
2 กิโลเมตร ระหว่างชุมชนบ้ านนาอ้ อกับถา้ ผาปู่ จะเป็ นบริ เวณที่ราบ ทุ่งนาและ
ป่ าไม้ คนั่ กลางอยู่ ถา้ ผาปู่ เป็ นถา้ หินปูนขนาดใหญ่ ส่วนปากถา้ เป็ นห้ องโถง
ขนาดใหญ่ หันหน้ ามาทางทิศตะวันออกซึ่งเป็ นที่ตงของชุ
ั้
มชนบ้ านนาอ้ อและ
แม่นา้ เลย และสามารถมองเห็นส่วนบนของปากถา้ อย่างชัดเจนเมื่อมองจาก
บ้ านนาอ้ อ
บริ เวณเพิงผาในเขตถา้ ผาปู่ มีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ อยู่บนเพิง
ผาปากถา้ เขียนด้ วยสีแดงคล ้าสูงจากพื ้นประมาณ 3-4 เมตร มีรูปสามเหลี่ยม 2
รูปต่อมุมกัน ด้ านบนเป็ นลายเส้ นโค้ ง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าระบายสีทึบเป็ นบางส่วน
ลายเส้ นคู่ขนาน เส้ นล่างเขี ยนเป็ นเส้ นหยักฟั นปลา มี รูปสี่ เหลี่ ยมผื นผ้ า รู ป
สี่เหลี่ยมด้ านไม่เท่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ าทึบ ภาพวงกลมผสมเส้ นคดและเส้ นตรงรู ปตัว
วีหวั กลับ (กรมศิลปากร, 2531: 83; วัดถ ้าผาปู่ , 2557) ซึง่ เป็ นหลักฐานสาคัญว่า
ในเขตบ้ านนาอ้ อเคยมีมนุษย์เข้ ามาอยู่อาศัยหรื อเป็ นทางผ่านในการอพยพอย่าง
น้ อยก็ราว 2,000-2,500 ปี มาแล้ ว
นอกจากนี ้ ยังมีรายงานจากชาวบ้ านว่าบริเวณภูสะนาวและเนินดินทาง
ตะวันออกของที่ราบลุ่มชุมชนนาอ้ อเคยมีการพบขวานหินขัดและเศษหินที่เหลือ
จากการกะเทาะขวานหินอี กด้ วย (สัมฤทธิ์ สุภามา, 2558) แต่ก็ไม่มีหลักฐาน
ชัดเจนว่ากลุ่มคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ได้ ตงถิ
ั ้ ่นฐานอยู่บริ เวณที่ราบลุ่มแห่งนี ้
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หรื อไม่ หรื อเพี ยงแค่เป็ นทางผ่านหรื อที่ พักเพี ยงชั่วระยะเวลาสัน้ ๆ เท่านัน้
เพราะหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏนันไม่
้ ได้ แสดงให้ เห็นถึงพัฒนาการหรื อ
การอยู่อาศัยของมนุษย์ในบริ เวณนี ้อย่างต่อเนื่อง หากแต่ปรากฏร่องรอยการตัง้
ถิ่นฐานของมนุษย์อีกครัง้ หนึ่งในราวพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีช่วงระยะเวลาห่าง
กันเป็ นอย่างมาก
กาเนิดชุมชนโบราณบ้ านนาอ้ อกับความสาคัญของวัดห้ วยห้ าวในแผ่ นดิน
ล้ านช้ าง
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่ปรากฏในบริ เวณที่ราบ
ลุ่มบ้ านนาอ้ อ พบว่าในเขตบ้ านนาอ้ อมีร่องรอยการตังถิ
้ ่นฐานของมนุษย์อย่าง
ชัดเจนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 ซึง่ สอดคล้ องกับการพบจารึกวัดห้ วยห้ าว หลักที่ 1
และลักษณะทางสถาปั ตยกรรมของวัดห้ วยห้ าว ดังนันในการศึ
้
กษาการกาเนิด
และพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นของชุมชนโบราณบ้ านนาอ้ อ จึงต้ องมี
การศึกษาความสาคัญของวัดห้ วยห้ าวควบคูก่ นั ไปด้ วย
วัดห้ วยห้ าวเป็ นโบราณสถาน (วัดร้ าง) อยู่ริ มฝั่ งแม่น า้ เลยทางทิ ศ
ตะวันออก ตรงข้ ามกับชุมชนบ้ านโพนค่ายและชุมชนบ้ านนาอ้ อ ตาบลนาอ้ อ
อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ข้ อความในจารึ กวัดห้ วยห้ าว หลักที่ 1 ซึ่งเป็ นแผ่น
หินรูปใบเสมาเป็ นหินชนวน จารึกไว้ ด้านเดียวเป็ นอักษรไทยน้ อย 22 บรรทัด ทา
ขึ ้นในรัชกาลพระยาวรวงษามหาธรรมิกราชเมื่อปี พ.ศ.2150 แต่มีข้อความกล่าว
ย้ อนไปถึงการพระราชทานที่ดินเพื่อถวายวัดห้ วยห้ าวของพระโพธิสาลราชว่า “...
แต่สมเด็จพระโพธิ สาลราชเจ้าได้ให้เขตแต่ใด พระองค์ก็ประสิ ทธิ ไว้ดงั เก่า ให้เขต
ทางยาวพันห้าร้ อยวา ทางขวางก้ าวันออกสองร้ อยวา ทางขวางก้ าวันตก 500
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วา ผลพื ชหมากพลูพร้ าวตาลหวานส้ม อันมี ในเขตฝูงนี ้ ให้ไว้เป็ นอุปการแก้วทัง้
สามในอารามที ่นนั้ ...” (คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ,
2544: 124-125)
จากข้ อความในจารึ กแสดงให้ เห็ นว่า ในรัชกาลพระโพธิ สาลราชนัน้
พระองค์ ได้ พ ระราชทานที่ ดิ นบริ เ วณรอบวัดห้ วยห้ าวซึ่ งมี ลักษณะเป็ นรู ป
สี่เหลี่ยมคางหมู โดยเขตทางยาว 1,500 วา ทางตะวันออกกว้ าง 200 วา และ
ทางตะวันตกกว้ าง 500 วา พร้ อมทังพื
้ ชผลต่างๆ ที่ขึ ้นอยู่หรื อปลูกอยู่ในบริ เวณ
พื ้นที่นี ้ให้ กบั วัดห้ วยห้ าว ซึง่ พื ้นที่ดงั กล่าวนันก็
้ ครอบคลุมมาจนถึงบริเวณชุมชน
โบราณบ้ านนาอ้ อ
พระโพธิสาลราช พระองค์เป็ นพระโอรสของพระยาวิชลุ ราชาธิบดีศรี สตั
นาคนหุต (ท้ าวภูเพไชยกุมาร) กษัตริย์ล้านช้ าง ได้ ครองราชย์สืบต่อจากพระบิดา
ระหว่างปี พ.ศ.2063-2090 พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
เป็ นอย่างมาก ทรงแต่งทูตมาขอพระสงฆ์และพระไตรปิ ฎกจากเมืองเชียงใหม่ไป
สื บศาสนาที่ เมื องหลวงพระบาง และยังทรงโปรดให้ รื อ้ หอไหว้ ผี เมื องหลวง
พระบางที่ สบดงแล้ วสร้ างเป็ นวัดศรี สวรรคเทวโลกขึน้ อี กด้ วย (สิลา วีระวงส์ ,
2549: 78)
การพระราชทานที่ดินของพระโพธิสาลราชได้ สะท้ อนให้ เห็นว่า ในช่วง
ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ได้ มีผ้ คู นเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานอยู่บริ เวณที่ราบลุ่มบริ เวณ
บ้ านนาอ้ อแล้ ว และก่อนที่ จะมี การพระราชทานที่ ดินให้ แก่ วัดห้ วยห้ าวนัน้
ก็แสดงให้ เห็นว่าก่อนหน้ ารัชกาลพระโพธิสาลราชวัดห้ วยห้ าวก็มีอยู่แล้ ว และ
การจะมี วัดขึน้ มาได้ นัน้ ก็ ต้ องมี ชุมชนอยู่รอบเพื่ ออุปถัมภ์ ภิ กษุ สามเณรและ
พระพุทธศาสนาด้ วย ดังนัน้ จึงสามารถสันนิษฐานเป็ นเบือ้ งต้ นได้ ว่าชุมชน
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โบราณบ้ านนาอ้ อมีการตังถิ
้ ่นฐานของผู้คนมาตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่ 21 เป็ นอย่าง
น้ อย
มีความเป็ นไปได้ ว่า ผู้คนกลุ่มใหญ่ที่เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานในชุมชนโบราณ
บ้ านนาอ้ อนันได้
้ เคลื่อนย้ ายมาพร้ อมกับการพระราชทานที่ดินของพระโพธิสาล
ราช โดยอาจเป็ นกลุ่มข้ าพระโยมสงฆ์ และอาจมี การเคลื่ อนย้ ายเข้ ามาตัง้
ถิ่นฐานครัง้ ใหญ่ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 22 ในรัชกาลพระไชยเชษฐาธิราชด้ วย
เนื่องจากในปี พ.ศ.2103 พระองค์ทรงย้ ายเมืองหลวงของราชอาณาจักรล้ านช้ าง
จากเมื องหลวงพระบางลงมาอยู่ที่เมื องเวี ยงจันทน์ (สุรศักดิ์ ศรี สาอาง, 2545:
96-121) ทาให้ มีการโยกย้ ายผู้คนครัง้ ใหญ่ ในราชอาณาจักร โดยเฉพาะจาก
เมืองหลวงพระบางมายังเมืองเวียงจันทน์ โดยที่น่าจะมีส่วนหนึ่งเคลื่อนย้ ายมา
ตังถิ
้ ่นฐานสมทบกับผู้คนกลุ่มแรกบริเวณที่ราบลุม่ บ้ านนาอ้ อด้ วย
ทัง้ นี ้ มี การพบจารึ กวัดห้ วยห้ าว หลักที่ 2 ซึ่ งเป็ นจารึ กที่ ท าด้ วย
หินชนวน รู ปสี่ เหลี่ ยมผื นผ้ า จารึ กด้ านเดียวด้ วยอักษรไทยน้ อย จ านวน 15
บรรทัด จากการอ่านถอดความในจารึกของกิตติวฒ
ั น์ สัตนาโค ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ่านถอดความได้ ว่า มี
กษัตริ ย์ลาวได้ มีพระบรมราชโองการประกาศเขตวัดห้ วยห้ าวเพิ่มเติมด้ านละ 22
วา และกล่าวถึงการบริ จาคเบี ้ย (เงิน) และข้ าวแก่วดั นี ้ โดยระบุศกั ราชที่ประกาศ
พระบรมราชโองการนี ้คือ จุลศักราช 924 ซึ่งตรงกับปี พ.ศ.2105 (คณะกรรมการ
ฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544 : 126) อันอยู่ในช่วงรัชกาลของ
สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช ซึ่งก็แน่นอนว่าจารึ กที่ประกาศพระบรมราชโองการ
พระราชทานที่ดินเพิ่มเติม การบริ จาคเบี ้ยและข้ าวแก่วัดห้ วยห้ าวนีน้ ่าจะเป็ น
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พระบรมราชโองการที่เกิดจากพระราชศรัทธาของสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช ซึง่
น่าจะมีการอุทิศผู้คนให้ แก่วดั ห้ วยห้ าวนี ้ด้ วย
ชุมชนโบราณบ้ านนาอ้ อในช่ วงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงต้ นพุทธ
ศตวรรษที่ 24
ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 จนถึงช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 22 ชุมชน
โบราณบ้ านนาอ้ อได้ เกิดขึ ้นและขยายตัวหลังการพระราชทานที่ดินถวายวัดห้ วย
ห้ าวของพระโพธิสาลราชและสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช หลังจากนันก็
้ คงมีการ
ขยายตัวของชุมชนเรื่ อยมา โดยเฉพาะหลังการพระราชทานที่ดินให้ แก่วัดห้ วย
ห้ าวของพระยาวรวงษามหาธรรมิกราชในปี พ.ศ.2150
พระยาวรวงษามหาธรรมิกราชทรงเป็ นกษัตริ ย์ปกครองอาณาจักรล้ าน
ช้ างระหว่าง พ.ศ.2141-2167 พระองค์ทรงพระราชทานที่ดินให้ แก่วัดห้ วยห้ าว
ดังปรากฏข้ อความในจารึกวัดห้ วยห้ าวหลักที่ 1 ว่า
“ศุภมัสตุ พระราชอาชญาลายจุ้มสมเด็จบรมพิตรพระมหาธรรมิ ก
ราชาธิ ราชเจ้า พระเป็ นเจ้าตนเป็ นพระตนชื ่อสมเด็จพระโพธิ วร
วงศามหากษัตราธิ ราชบรมนาถบรมบพิ ตรประสิ ทธิ อาชญาไว้แด่
พระญาราชามาตย์ พระยาราชาเนตรเป็ นภาระจึ งปลงจุ้มดวงนี ้
ไว้กบั วัดห้วยห้าว แต่สมเด็จพระโพธิ สาลราชเจ้าได้ให้เขตแต่ใด
พระองค์ ก็ประสิ ทธิ ไว้ดงั เก่ า ให้เขตทางยาวพันห้าร้ อยวา ทาง
ขวางก้ าวันออกสองร้ อยวา ทางขวางก้ าวันตก 500 วา ผลพื ช
หมากพลูพร้ าวตาลหวานส้ม อันมี ในเขตฝูงนี ้ ให้ไว้เป็ นอุปการ
แก้วทัง้ สามในอารามที ่นนั้ ตราบเท่า 5 พันวัสสา ท้าวมาลุนขุน
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มาใหม่ ท ั้งหลายอย่ ามล้ างท าลายพระราชอาญา ผู้ใดมี โลภ
ตัณหามากเเลไปครุ บชิ งเอาพื ชหมากพลูอนั มี ในเขตฝูงนี ้ ให้มนั
ไปไหม้ในอบายทัง้ 4 อย่าให้รู้ออกสัดเทื ่อคงนุพระราชอาศักราช
969 เดือน 7 ขึ้น 12 ค่า วัน 4 พุธ ฤกษ์ 25 ตัว”
(คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ , 2544:
124-125)
ข้ อความในจารึ กระบุว่า พระยาวรวงษามหาธรรมิกราชได้ พระราชทาน
พระบรมราชโองการแก่พระยาราชามาตย์กบั พระยาราชาเนตรนาศิลาจารึ กหลัก
นี ้ไว้ กบั วัดห้ วยห้ าวในปี พ.ศ.2150 ซึ่งมีเนื ้อหาว่าพระองค์ทรงพระราชทานที่ดิน
ให้ วดั ห้ วยห้ าวตามเดิมที่พระโพธิสาลราชทรงเคยพระราชทานไว้ ตอนท้ ายของ
พระบรมราชโองการยังมีข้อความกล่าวสาปแช่งใครก็ตามที่มาลบล้ างพระบรม
ราชโองการนี ้ เมื่อตายไปขอให้ ตกในอบายทัง้ 4 อันได้ แก่ นรก เปรต อสุรกาย
และเดรัจฉาน
จากหลักฐานการพระราชทานที่ดินแก่วดั ห้ วยห้ าวของกษัตริ ย์ลาวทัง้ 3
พระองค์นนั ้ น่าจะมีการอุทิศผู้คนให้ เป็ นข้ าพระวัดห้ วยห้ าวด้ วย จึงมีความ
เป็ นไปได้ ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะมี ผ้ ูคนจากเมื องหลวงพระบางและเมื อง
เวียงจันทน์ได้ เคลื่อนย้ ายเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานในที่ราบลุ่มบ้ านนาอ้ อ
และมีความเป็ นไปได้ ว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ มีการสร้ างวัดศรี จนั ทร์
ขึ ้นเป็ นศาสนสถานอีกแห่งหนึ่งของชุมชน บริเวณวัดศรี จนั ทร์ ชาวบ้ านเล่าว่าเคย
มีร่องรอยซากโบสถ์ ขนาดใหญ่ ต่อมาได้ มีการสร้ างทับฐานโบสถ์เก่าซึ่งอยู่ใน
สภาพทรุดโทรม (เผย ชัชวาล, 2557)
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ภายในโบสถ์วดั ศรี จนั ทร์ ปัจจุบนั มีพระประธานซึ่งเป็ นกลุ่มพระพุทธรู ป
ปูนปั น้ จานวน 5 องค์ ชาวบ้ านเรี ยกว่า “พระเจ้ า 5 พระองค์” พระพุทธรู ปองค์
กลางอาจเรี ยกว่าเป็ นพระประธานของโบสถ์ก็ว่าได้ เพราะมีขนาดใหญ่ที่สดุ เป็ น
พระพุทธรู ปปางมารวิชัย ขนาดหน้ าตักกว้ าง 1.80 เซนติเมตร พระวรกายทา
ด้ วยสี ขาวมุก ส่วนพระเกศ พระรั ศมี สังฆาฏิ และรั ดประคดทาด้ วยสี ทอง ที่
สังฆาฏิและรั ดประคด (บริ เวณบัน้ พระองค์ ) มีการทาเป็ นลายปูนปั น้ ประดับ
พระพุทธรู ปอีกจานวน 4 องค์นนั ้ ประดิษฐานอยู่ด้านข้ างในแนวเดียวกับพระ
ประธานข้ างละ 2 องค์ เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั แต่ละองค์มีขนาดหน้ าตัก
กว้ างเท่ากันประมาณ 1.20 เซนติเมตร พุทธลักษณะคล้ ายคลึงกัน พระวรกาย
ทาด้ วยสีขาวมุก ส่วนพระเกศ พระรัศมี สังฆาฏิและรัดประคดทาด้ วยสีทอง ที่
สังฆาฏิและรัดประคด มีการทาเป็ นลายปูนปั น้ ประดับด้ วยกระจกและกระเบื ้อง
สี่ เหลี่ ยมขนาดเล็ กแต่ถูกทาสี ทองทับทุกองค์ และมี ลวดลายที่ แตกต่างกัน
ออกไปเฉพาะองค์ ส่วนพระพักตร์ ของพระพุทธรู ปแต่ละองค์จะแตกต่างกัน
เล็กน้ อยเนื่องจากการถูกซ่อมแซมในภายหลังพร้ อมกับการสร้ างโบสถ์
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ภาพที ่ 5 กลุ่มพระพุทธรู ปในโบสถ์วดั ศรี จนั ทร์ ในบริ เวณชุมชนโบราณบ้านนาอ้อ
สันนิ ษฐานว่าสร้างขึ้ นประมาณพุทธศตวรรษที ่ 22-23

เมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ศิลปะที่พบในบริ เวณวัด
ศรี จนั ทร์ พบว่า วัดศรี จนั ทร์ น่าจะมีการสร้ างขึ ้นตังแต่
้ ประมาณพุทธศตวรรษที่
22-23 เนื่องจากว่ากลุ่มพระประธานในโบสถ์วดั ศรี จนั ทร์ เป็ นพระพุทธรูปปูนปั น้
ปางมารวิชยั ศิลปะล้ านช้ าง มีลายปูนปัน้ ที่สงั ฆาฏิและรัดประคด ซึง่ มีลกั ษณะ
ทางพุทธศิลป์ ใกล้ เคียงกับพระพุทธรู ปสาริ ดที่พบมากในเขตเมืองหลวงพระบาง
และเมืองเวียงจันทน์ ซึ่งมีหลักฐานว่าสร้ างขึ ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 22-23
(ศักดิ์ชยั สายสิงห์, 2555: 186-191) ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่าชุมชนโบราณบ้ านนา
อ้ อได้ เกิดการขยายตัวของชุมชนเพิ่มมากขึ ้น
นอกจากนี ้ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22-23 เป็ นช่วงที่การค้ าของป่ าภายใน
ภาคพื ้นทวีปได้ เฟื่ องฟูเป็ นอย่างมาก อาณาจักรล้ านช้ างเป็ นอีกดินแดนหนึ่งที่มี
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ทรั พ ยากรของป่ าเป็ นจ านวนมากและถู ก น ามาเป็ นสิ น ค้ าให้ กั บ พ่ อ ค้ า
ชาวตะวันตกและชาวตะวันออกผ่านทางกรุงศรี อยุธยา (โยซิยกู ิ มาซูฮารา, 2546)
เพราะช่วงเวลานีก้ รุ งศรี อยุธยามีฐานะเป็ นเมืองท่าสาคัญที่ชาวต่างชาติ เช่น
จี น ญี่ ปุ่ น อิ นเดี ย อาหรั บและชาติตะวันตก เดินทางเข้ ามาติดต่อค้ าขาย
แลกเปลี่ ยนสิ นค้ าอยู่ตลอดเวลา (ศรี ศักร วัลลิ โภดม, 2553: 68-78) สินค้ าที่
ชาวต่างชาติต้องการส่วนใหญ่เป็ นของป่ าและแร่ ธาตุซึ่งมีมากในเขตอาณาจักร
ล้ านช้ าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มแม่น ้าเลย
ของป่ าในที่นี ้หมายถึงสัตว์และพืชที่มีอยู่ในป่ าหรื อผลผลิตที่ได้ จากสิ่ง
เหล่านัน้ ซึ่งมีคณ
ุ ค่าทางเศรษฐกิจ แต่ไม่รวมต้ นไม้ ในฐานะที่เป็ นวัสดุก่อสร้ าง
ของป่ าที่เป็ นสินค้ าสาคัญของล้ านช้ าง ได้ แก่ กายาน ครั่ง นอแรด งาช้ าง หนัง
กวาง ชะมดเชียง ส่วนแร่ธาตุ ประกอบไปด้ วย ทองคา เงิน เหล็ก ตะกั่วและ
ดีบุก ซึ่งได้ มาจากการขุดเหมืองและร่ อนแร่ ตามริ มฝั่ งแม่นา้ ในเขตอาณาจักร
ล้ านช้ าง (วรางคณา นิพทั ธ์สขุ กิจ, 2550: 27- 40) สินค้ าทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้ล้ วน
แต่ถือว่าเป็ นสินค้ าส่งออกที่สาคัญของอาณาจักรล้ านช้ าง
เมื่อพิจารณาถึงตาแหน่งที่ตงชองชุ
ั้
มชนโบราณบ้ านนาอ้ อซึ่งอยู่ในเขต
ลุ่ ม แม่ น า้ เลยตอนกลางแล้ ว พบว่ าในบริ เ วณนี เ้ ป็ นแหล่ ง แร่ ธ าตุ ส าคัญ
โดยเฉพาะแร่ เหล็ก สัมฤทธิ์ สุภามา วัฒนธรรมจังหวัดเลยได้ ให้ ข้อมูลว่า เคย
มีการพบร่องรอยของแหล่งถลุงแร่เหล็กโบราณอยู่บริ เวณเนินดินและเชิงเขาทาง
ทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ของที่ ราบลุ่มบ้ านนาอ้ อ แต่ปัจจุบนั ถูกทาลายและปรั บ
พื ้นที่ทาการเกษตรหมดแล้ ว (สัมฤทธิ์ สุภามา, 2558)
เอเจียน แอมอนิเย (ETIENNE AYMONIER) นักสารวจชาวฝรั่งเศสที่
เข้ ามาในเขตเมื องเลยในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้ นเดือนมี นาคม พ.ศ.
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2426 ระบุว่า เทือกเขาในแถบนี เ้ ป็ นแหล่งแร่ เหล็ กขนาดใหญ่มี ดีบุกคุณภาพ
พิเศษ มีแร่พลวงและทองแดงปนเงินด้ วย (เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 200-201)
การพบแหล่งถลุงแร่ธาตุตา่ งๆ ในที่ราบลุ่มแม่น ้าเลยใกล้ เคียงชุมชนโบราณบ้ าน
นาอ้ อ สะท้ อนให้ เห็นว่าพืน้ ที่แห่งนี ้เป็ นแหล่งทรัพยากรสาคัญของอาณาจักร
ล้ านช้ าง โดยเฉพาะแร่เหล็กที่น่าจะถูกนามาถลุงและส่งขายเพื่อเป็ นสินค้ าไปยัง
กรุงศรี อยุธยา ผ่านการควบคุมของเจ้ าเมืองเลยหรื อเจ้ าเมืองซายขาว ซึง่ มีฐานะ
เป็ นหัวเมื องหน้ าด่านของอาณาจักรล้ านช้ างที่ ควบคุมเส้ นทางคมนาคมและ
เส้ นทางการค้ าระหว่างล้ านช้ างกับกรุ งศรี อยุธยาในเส้ นทางลุ่ มแม่นา้ เลย-แม่
น ้าป่ าสัก (ธีระวัฒน์ แสนคา, 2558: 91-94)
เมื่ อพิจารณาจากข้ อมูลทางกายภาพ หลักฐานประวัติศาสตร์ และ
ข้ อมูลบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทาให้ สนั นิษฐานได้ ว่าในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 ถึง
ต้ นพุทธศตวรรษที่ 24 ชุมชนโบราณบ้ านนาอ้ อน่าจะขึ ้นอยู่ในการปกครองของ
เมืองเลย ซึ่งมีพัฒนาการสื บเนื่ องมาจากชุมชนโบราณเมื องซายขาว ในเขต
ตาบลทรายขาว อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แล้ วย้ ายศูนย์กลางการปกครอง
ของเมืองมาอยู่บริ เวณบ้ านแฮ่ ในเขตตาบลกุดป่ อง อาเภอเมืองเลย
ชุมชนโบราณบ้ านนาอ้ อกับเหตุการณ์ ศึกเจ้ าอนุวงศ์ ในลุ่มแม่ นา้ เลย
ชุมชนโบราณบ้ านนาอ้ อคงมีผ้ คู นอยู่อาศัยสืบเนื่องเรื่ อยมาจนถึง พ.ศ.
2369 เนื่องจากหลักฐานเอกสารจดหมายเหตุในปี พ.ศ.2369-2370 ได้ ปรากฏ
ชื่อชุมชนบ้ าน “ก้ างปลา” คู่กับบ้ าน “นาวอ” (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3,
2530: 112) ระบุว่าอยู่ในเขตพื ้นที่เมืองเลยในลุ่มแม่น ้าเลย ชุมชนบ้ านก้ างปลา
ปั จจุบนั อยู่ในเขตตาบลชัยพฤกษ์ อาเภอเมืองเลย ห่างจากบ้ านนาอ้ อไปทาง
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ทิศใต้ ประมาณ 5 กิโลเมตร ปั จจุบนั ชาวบ้ านมักจะเรี ยกชื่อบ้ านก้ างปลาคู่กับ
บ้ านนาอ้ อว่า “บ้ านก้ างปลานาอ้ อ” ดังนัน้ จึงมีความเป็ นไปได้ ว่า ชื่อ “บ้ านนา
วอ” ในเอกสารจดหมายเหตุนนน่
ั ้ าจะเป็ นชุมชนเดียวกันกับชุมชนบ้ านนาอ้ อใน
ปัจจุบนั นี ้ แต่มีการเรี ยกชื่อที่แตกต่างกันซึ่งน่าจะมาจากสาเหตุดงั นี ้
1. ชุมชนบ้ านนาอ้ อแต่เดิมอาจมีชื่อเรี ยกว่า “บ้ านนาวอ” ต่อมาอาจเกิด
การเรี ยกชื่อเพี ้ยน จนกลายมาเป็ นชื่อบ้ านนาอ้ ออย่างที่ใช้ เรี ยกกันอยู่ในปัจจุบนั
2. ชุมชนบ้ านนาอ้ อ มี ชื่ อว่า “บ้ านนาอ้ อ” มาตัง้ แต่แรกแล้ ว แต่ใน
เอกสารจดหมายเหตุซึ่งเป็ นเอกสารรายงานทัพของกองทัพสยามอาจมี การ
บันทึกคลาดเคลื่อน ด้ วยอาจไม่เข้ าใจความหมายหรื อไม่เข้ าใจสาเนียงของผู้คน
ในลุ่มนา้ เลยก็ เป็ นได้ หรื ออาจเกิ ดจากการผิ ดพลาดในการคัดลอกจากฉบับ
ตัวเขียนมาเป็ นฉบับพิมพ์ในหนังสือเผยแพร่ก็เป็ นได้
อย่างไรก็ตาม นักวิชาการในท้ องถิ่นและชาวบ้ านนาอ้ อเองเชื่อว่าบ้ าน
นาอ้ อ น่าจะชื่อ “บ้ านนาอ้ อ” มาแต่เดิม ซึ่งมีความเป็ นไปได้ มากที่จะเกิ ดการ
ผิดพลาดจากการบันทึกหรื อคัดลอก มากกว่าที่จะเกิดการเสียงเพี ้ยนในภายหลัง
(พยุงพร นนทวิศรุต, 2558)
ในช่วง พ.ศ.2369-2370 บ้ านนาอ้ อและชุมชนต่างๆ ในลุ่มแม่นา้ เลย
ต่างก็ได้ รับผลกระทบจากสงครามศึกเจ้ าอนุวงศ์ เพราะพื ้นที่บ้านนาอ้ อตังอยู
้ ่บน
เส้ นทางคมนาคมโบราณจากบริ เวณลุ่มแม่น ้าโขงไปยังลุ่มแม่น ้าป่ าสักตอนบน
โดยกองทัพเมืองเวียงจันทน์มีความพยายามที่จะกวาดต้ อนผู้คนในลุม่ แม่น ้าเลย
ไปยังฝั่ งซ้ ายแม่นา้ โขง (ธี ระวัฒน์ แสนคา, 2556: 113-119) เจ้ าราชวงษ์ เมื อง
เวียงจันทน์ให้ จดุ ไฟเผาค่าย เผายุ้งข้ าว เผาเรื อนในเขตเมืองเลย (จดหมายเหตุ
รัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 28) ทาให้ บ้านเรื อนในลุ่มแม่น ้าเลยถูกเผาทาลายเป็ น
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จานวนมาก รวมทังบ้
้ านนาอ้ อด้ วย ผู้คนส่วนหนึ่งถูกกวาดต้ อนไป ส่วนหนึ่งได้
หลบหนีเข้ าไปอาศัยอยู่ในป่ า
นอกจากนี ้ ในเอกสารจดหมายเหตุยงั ระบุว่า เจ้ าราชวงศ์ได้ สงั่ ให้ ตงั ้
ค่ายใหญ่กลางทุ่งนาเมืองเลย 9 ค่าย ชักปี กกาถึงกัน กว้ าง 6 เส้ น ยาว 6 เส้ น
ตังค่
้ ายชันในสองชั
้
น้ มีหอรบ 17 หอรบ ค่ายซองชักถึงน ้า ยาว 8 เส้ น กว้ าง 10
วา (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 25) ซึ่งสันนิษฐานว่า ค่ายใหญ่ของ
ทหารลาวในเมืองเลยดังกล่าวน่าจะเป็ นบริ เวณเดียวกันกับบริเวณ “โพนค่าย” ซึง่
เป็ นเนินดินที่มีหลุม คันดินและร่ องดินเป็ นทางยาวลงไปจรดแม่นา้ เลยในเขต
บ้ านโพนค่ายและด้ านหลังสานักงานขนส่งจังหวัดเลย ห่างจากชุมชนบ้ านนาอ้ อ
ในปัจจุบนั นี ้มาทางทิศใต้ ประมาณ 1 กิโลเมตร
จากเหตุการณ์ ดงั กล่าวทาให้ บ้านเรื อนในบริ เวณลุ่มแม่นา้ เลยถูกเผา
ทาลายเป็ นจานวนมาก รวมทัง้ บ้ านนาอ้ อด้ วย ดังปรากฏหลักฐานในปั จจุบัน
ว่าศาสนสถานของวัดห้ วยห้ าวและวัดศรี จนั ทร์ ถกู ทิ ้งจนมีสภาพเป็ นวัดร้ างเหลือ
เพียงร่องรอยซากฐานอิฐ และคงมีผ้ คู นส่วนหนึ่งถูกกวาดต้ อนไป ส่วนหนึ่งก็คง
หลบหนีเข้ าไปอาศัยอยู่ในป่ าเพื่อเอาตัวรอด
ส่วนชุมชนบ้ านนาอ้ อปั จจุบนั เป็ นชุมชนที่เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานหลังจากศึก
เจ้ าอนุวงศ์สงบลงแล้ ว โดยชาวบ้ านกลุ่มที่เข้ ามาชัน้ หลังนีไ้ ด้ ตงบ้
ั ้ านเรื อนอยู่
บริ เวณริ มหนองน ้าขนาดใหญ่ที่มีขอนไม้ ลอยอยู่ในหนองน ้าเป็ นจานวนมาก ซึ่ง
เรี ยกหนองน า้ แห่งนี ว้ ่า “หนองขอน” หรื อ “วังขอน” เป็ นลักษณะการเรี ยกชื่ อ
สถานที่ตามสภาพแวดล้ อมที่ปรากฏพื ้นที่ หนองขอนปั จจุบนั เป็ นที่ตงของบ้
ั้
าน
ท่าบุ่งและบ้ านปากหมาก ต่อมาบ้ านวังขอนเกิดโรคฝี ดาษระบาด ชาวบ้ านจึง
ตกลงกันอพยพจากบริ เวณหนองขอนแสวงหาที่อยู่ใหม่ ซึ่งมีวดั ร้ างตังอยู
้ ่และมี
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ความอุดมสมบูรณ์ พร้ อมกันนี ้จึงได้ ตงชื
ั ้ ่อหมู่บ้านนี ้ว่า “บ้ านนาอ้ อ” ตามชื่อที่
คนเก่าแก่เคยเรี ยกบริ เวณนี ้ (ล้ อม จ้ องก่า, 2558) และมีการใช้ ชื่อหมู่บ้านว่า
บ้ านนาอ้ อเรื่ อยมาจนถึงปัจจุบนั
บทส่ งท้ าย
หากจะกล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นของ
ชุมชนโบราณบ้ านนาอ้ อแล้ ว ก็จะพบว่าชุมชนโบราณแห่งนี ้เริ่ มมีผ้ คู นเข้ ามาอยู่
ตัง้ ถิ่ นฐานราวพุทธศตวรรษที่ 21 การเกิ ดขึ น้ และการขยายตัวของชุม ชนมี
ความสัมพันธ์ กับการพระราชทานที่ ดินให้ แก่วัดห้ วยห้ าวของกษัตริ ย์ล้านช้ าง
จานวน 3 พระองค์ ต่อมาชุมชนโบราณบ้ านนาอ้ อก็คงมีความรุ่ งเรื องและเกิ ด
การขยายตัวในระดับหนึ่งจากการขยายตัวทางการค้ าภาคพืน้ ทวีปในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 22 ถึ งต้ นพุทธศตวรรษที่ 24 แต่ชุมชนโบราณบ้ านนาอ้ อถู กเผา
ทาลายและทิ ้งร้ างในช่วงศึกเจ้ าอนุวงศ์ (พ.ศ.2369-2371) เพราะพื ้นที่บ้านนาอ้ อ
ตังอยู
้ ่บนเส้ นทางคมนาคมโบราณจากบริ เวณลุ่มแม่น ้าโขงไปยังลุ่มแม่น ้าป่ าสัก
ตอนบน และพื น้ ที่ เมื องเลยก็ เป็ นอี กพื น้ ที่ หนึ่งที่ ได้ รั บผลกระทบจากภาวะ
สงคราม ต่อมาเมื่ อบ้ านเมื องเป็ นปกติสุข ก็มีชาวบ้ านกลับมาตังถิ
้ ่ นฐานใน
บริ เวณชุมชนโบราณเดิม และมีการบูรณปฏิสงั ขรณ์ศาสนสถานวัดศรี จนั ทร์ ใน
ชุมชนเดิมขึ ้นมาใหม่ ส่วนวัดห้ วยห้ าวก็ถกู ปล่อยทิ ้งร้ างไป
จากที่ผ้ เู ขียนกล่าวมาข้ างต้ นก็จะเห็นได้ ว่า ในบริ เวณชุมชนบ้ านนาอ้ อ
แห่งลุม่ แม่น ้าเลยได้ มีการพบร่อยรอยที่มีความสาคัญและเกี่ยวข้ องกับราชสานัก
ล้ านช้ าง ทังหลวงพระบางและเวี
้
ยงจันทน์ ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และโบราณคดี ที่ ส ามารถก าหนดอายุ แ ละเป็ นหลั ก ฐานในการศึ ก ษา
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ประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับวัดห้ วยห้ าว ซึ่งวัดอื่นๆ ในบริ เวณเดียวกันอย่างวัด
ศรี จนั ทร์ ก็อาจเทียบเคียงอายุการสร้ างตามหลักฐานดังกล่าวได้ รวมทังท
้ าให้
เห็นประวัติศาสตร์ สงั คมและวัฒนธรรมของอาณาจักรล้ านช้ างได้ ด้วย เรื่ องราว
ทางประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณบ้ านนาอ้ อจึงควรแก่การศึกษาและถ่ายทอด
เพื่อให้ อนุชนรุ่นหลังได้ ศกึ ษาเรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ และพัฒนาประยุกต์ใช้ ข้อมูล
นันเพื
้ ่อสร้ างสรรค์ชมุ ชนท้ องถิ่นต่อไป
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