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 บทคัดย่อ      

บทความนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินของชมุชนโบราณบ้านอาฮี  ซึ่งตัง้อยู่ในลุ่มแม่น า้เหือง  ในเขตต าบลอาฮี  
อ าเภอท่าล่ี  จงัหวดัเลย  ก่อนการเข้ามาของชุมชนปัจจุบนั  จากหลกัฐานทาง
ประวตัศิาสตร์  โบราณคดีและศลิปกรรม  
  จากการศึกษาพบว่า  ภายในชุมชนโบราณบ้านอาฮีมีการพบหลักฐาน
ประวตัิศาสตร์  โบราณคดีและศิลปกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการตัง้ถ่ินฐานของ
ชุมชนมาตัง้แต่ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 22 เป็นอย่างน้อย  ชุมชนโบราณบ้าน
อาฮีมีพฒันาการของชุมชนเช่ือมโยงกับชุมชนโบราณเมืองแก่นท้าวซึ่งเป็นหัว
เมืองชายแดนของอาณาจกัรล้านช้าง  และการขยายอ านาจเข้ามาในลุ่มแม่น า้
เหือง-แม่น า้หมนัของอาณาจกัรล้านช้างในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 23 ต่อมา
ชมุชนโบราณบ้านอาฮีได้เผชิญกบัภาวะสงครามในศกึเจ้าอนวุงศ์ พ.ศ.2370  จน
ท าให้ชมุชนและศาสนสถานภายในเขตชมุชนถูกทิง้ร้าง  เม่ือเหตกุารณ์ทางการ
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เมืองเป็นปกติจึงมีผู้คนกลบัมาตัง้ถ่ินฐานและฟืน้ฟูชุมชนใหม่อีกครัง้ในช่วงต้น
พทุธศตวรรษท่ี 25 
ค าส าคัญ:  ชมุชนโบราณบ้านอาฮี ลุม่แมน่ า้เหือง  พฒันาการทางประวตัิศาสตร์ 
                   ท้องถ่ิน   
                  
Abstract 
 This article aimed to investigate local historical development of Ban 
A-Hi Ancient Community located beside Hueang Basin area in A-Hi Sub-
district of Tha-Li District in Loei Province, before the coming of the 
community evidenced by its history, archaeology and art. 
  The study revealed that there was a discovery of historical, 
archaeological and art evidence which reflected that the people of Ban A-
Hi Ancient Community had settled down in this area since the 22nd 
Buddhist Century. The development of this ancient community was found 
related to Mueang Kenethao – a former border province of Lan Xang 
Kingdom of Laos – and power expansion into Hueang River and Mhun 
River of Lan Xang Kingdom of Laos in the late 23rd Buddhist Century. In 
1827, the ancient community had encountered the state of war with Chao 
Anouvong, and this destroyed the ancient community included many 
religious places. However, in the early 25th Buddhist Century, all the 
political situations became peaceful, so the people came back to settle 
down and revive the ancient community.  
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Keywords: Ban A-Hi’s Ancient Community, Hueang Basin Area   
                   The Local Historical Development  
  
ความน า 
 แม่น า้เหืองเป็นล าน า้สาขาล าน า้หนึ่งของแม่น า้โขง  และยังเป็นเขต
พรมแดนระหว่างราชอาณาจกัรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประมาณ 110 กิโลเมตร  แม่น า้เหืองมีต้นก าเนิดบริเวณเทือกเขารอยต่อระหว่าง
อ าเภอชาติตระการ  จงัหวดัพิษณุโลก  และอ าเภอนาแห้ว จงัหวดัเลย  แล้วไหล
ลงมาทางทิศเหนือผ่านเขตอ าเภอดา่นซ้าย  อ าเภอท่าล่ี  ก่อนท่ีจะไหลลงสู่แม่น า้
โขงท่ีบริเวณปากเหือง  ในเขตบ้านท่าดีหมี  ต าบลปากตม  อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย  ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านใหม่เวินค า  แขวงไชยะบุรี   สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  แมน่ า้เหืองมีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร (วิกิ
พีเดีย สารานกุรมเสรี, 2559)  แมน่ า้เหืองเป็นแม่น า้ท่ีไหลจากทิศใต้ไปสู่ทิศเหนือ
ตามสภาพภมูิประเทศเช่นเดียวกบัแมน่ า้เลย 
  ในลุม่แมน่ า้เหืองเป็นท่ีตัง้ของชมุชนโบราณเมืองแก่นท้าว  ซึง่เป็นชมุชน
โบราณขนาดใหญ่ท่ีท าหน้าท่ีดแูลชายขอบของอาณาจักรล้านช้าง  ในเส้นทาง
คมนาคมท่ีสามารถเช่ือมต่อกบับ้านเมืองในลุ่มแม่น า้เจ้าพระยาและล าน า้สาขา
ได้  นอกจากชมุชนโบราณเมืองแก่นท้าวแล้ว  ในบริเวณท่ีราบลุ่มแมน่ า้เหืองยงัมี
ชุมชนโบราณขนาดเล็กหรือชุมชนโบราณระดบัหมู่บ้านกระจายอยู่หลายแห่ง  
เช่น  ชมุชนโบราณบ้านเหมืองแพร่  ชมุชนโบราณบ้านปากหมนั  ชมุชนโบราณ
บ้านอาฮี  ชุมชนโบราณบ้านน า้แคม  เป็นต้น  แต่ทว่าข้อมูลพัฒนาการ
ประวตัิศาสตร์ของชุมชนโบราณเหล่านีก้ลับยงัไม่ได้รับการศึกษาค้นคว้าอย่าง
จริงจงัและเป็นระบบตามวิธีการทางประวตัิศาสตร์  ทัง้ท่ีชมุชนโบราณหลายแห่ง
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มีความส าคญัและมีความน่าสนใจทางประวตัิศาสตร์  โบราณคดีและศิลปกรรม  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนโบราณบริเวณบ้านอาฮี  ต าบลอาฮี  อ าเภอท่าล่ี  
จังหวัดเลย  เน่ืองจากมีการพบโบราณสถาน  พระพุทธรูปและหลักฐานทาง
ประวตัศิาสตร์และโบราณคดีจ านวนมาก 
 บทความนี ้  ผู้ เขียนจึงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะน าเสนอข้อมูลเบื อ้งต้น
เก่ียวกบัชมุชนโบราณบ้านอาฮี  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงพฒันาการทางประวตัิศาสตร์
ท้องถ่ิน  และบริบททางการเมือง  เศรษฐกิจ  สงัคมและวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้อง  
รวมทัง้สภาพบริบทใกล้เคียงอ่ืนๆ ตัง้แต่ช่วงแรกก่อตัง้ชุมชนในสังคมแบบรัฐ
จารีตในวัฒนธรรมล้านช้างจนถึงการถูกทิง้ร้าง  โดยมีมุมมองการศึกษาจาก
พฒันาการภายในชมุชนเป็นหลกัตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 22 จนถึงการฟืน้ฟูชมชน
หลงัศึกเจ้าอนุวงศ์ในต้นพุทธศตวรรษท่ี 25  เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการศึกษา
พฒันาการทางประวัติศาสตร์ท้องถ่ินชุมชนโบราณบ้านอาฮีและชุมชนโบราณ
อ่ืนๆ ในท่ีราบลุ่มแม่น า้เหืองอย่างละเอียดลุ่มลึก  และสร้างความเข้าใจในบริบท
ทางประวัติศาสตร์ท้องถ่ินในท่ีราบลุ่มแม่น า้เหืองตามหลักฐานประวัติศาสตร์  
โบราณคดีและศลิปกรรมให้เกิดขึน้แก่วงวิชาการและผู้สนใจทัว่ไป 
 
ชุมชนโบราณบ้านอาฮี: ข้อมูลเชิงกายภาพ 
  ชมุชนโบราณบ้านอาฮีปัจจบุนัตัง้อยู่ในเขตบ้านอาฮีซึ่งเป็นชมุชนขนาด
ใหญ่แหง่หนึง่ริมฝ่ังขวาของแมน่ า้เหือง  ในท้องท่ีต าบลอาฮี  อ าเภอทา่ล่ี  จงัหวดั
เลย  พืน้ท่ีราบลุ่มบริเวณท่ีตัง้ชุมชนโบราณบ้านอาฮีเป็นพืน้ท่ีอุดมสมบูรณ์  
เพราะเป็นท่ีราบลุ่มท่ีคอ่นข้างกว้างกว่าท่ีราบอ่ืนในละแวกนี ้ และอยู่ติดกบัจดุท่ี
ล าห้วยพานซึ่งเป็นล าห้วยสาขาของแม่น า้เหืองไหลมาบรรจบกบัแม่น า้เหืองไหล  
นอกจากนี ้ แม้ว่าชมุชนโบราณบ้านอาฮีจะอยู่ริมฝ่ังแม่น า้เหือง  แตบ่ริเวณท่ีตัง้



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560 

89 
    

                        ชุมชนโบราณบ้านอาฮี: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิน่ 
                        ของชุมชนโบราณในลุ่มแม่น ้าเหอืง 
 

บ้านอาฮีกลับเป็นท่ีดอน  ตลิ่งแม่น า้จึงสูงกว่าบริเวณอ่ืน  ท าให้น า้ไม่เอ่อท่วม
ชมุชนในฤดนู า้หลาก 
  ต าแหน่งท่ีตัง้บ้านอาฮียังมีร่องรอยของเส้นทางคมนาคมโบราณท่ี
สามารถเช่ือมตอ่ไปยงัชมุชนโบราณข้างเคียงได้  ทางทิศตะวนัออกอาศยัเส้นทาง
ในท่ีราบลุ่มแม่น า้เหืองลงไปยงัเมืองแก่นท้าว  เมืองปากเหืองและเมืองเชียงคาน
ซึ่งอยู่ในลุ่มแม่น า้โขงได้  ทางทิศตะวันตกสามารถอาศัยเส้นทางในท่ีราบลุ่ม
แม่น า้เหืองขึน้ไปยงัเมืองดา่นซ้ายซึ่งอยู่ปลายแดนของอาณาจกัรล้านช้างในช่วง
พทุธศตวรรษท่ี 22-24 ได้  ท่ีส าคญัคือ  ลุ่มแม่น า้เหืองบริเวณบ้านอาฮียงัตัง้อยู่
ในเส้นทางคมนาคมโบราณระหว่างรัฐท่ีสามารถเช่ือมต่อระหว่างกลุ่มบ้านเมือง
ในลุ่มแม่น า้โขงในอ านาจของอาณาจกัรล้านช้าง  กบับ้านเมืองในลุ่มแม่น า้น่าน
และแม่น า้เจ้าพระยาซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจของอาณาจักรสุโขทัยและกรุงศรี
อยธุยาได้อีกด้วย (ธีระวฒัน์ แสนค า, 2558 ค: 62 - 66) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ภาพถ่ายดาวเทียมเหนือบริเวณชุมชนบ้านอาฮี  แสดงให้เห็นสภาพภูมิประเทศ
บริเวณทีต่ัง้ชมุชนโบราณบา้นอาฮีในทีร่าบลุ่มแม่น ้าเหือง (ปรบัปรุงจาก Google Earth) 
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  ภายในเขตบ้านอาฮี มีการพบร่องรอยโบราณสถานอยู่  2 แห่ง  
โบราณสถานแห่งแรกตัง้อยู่ทางฝ่ังขวาของปากน า้พานซึ่งเป็นจุดท่ีล าห้วยพาน
ไหลมาบรรจบกบัแม่น า้เหือง  อยู่ทางทิศตะวนัออกของบ้านอาฮี  ห่างจากชมุชน
บ้านอาฮีประมาณ 500 เมตร  ปัจจุบนัถูกขุดท าลายจนไม่เหลือสภาพ  และถูก
ปรับพืน้ท่ีเป็นสวนปาล์มของเกษตรกร  แตย่งัปรากฏร่องรอยเศษอิฐและแนวการ
เรียงอิฐเป็นชัน้อยู่ตามแนวรัว้  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นท่ีตัง้ของสิ่งปลูกสร้างท่ีมี
ฐานท าด้วยอิฐ  ชาวบ้านเรียกบริเวณนีว้่า “วดัปากน ้าพาน” ปรากฏซากอิฐเป็น
กองอยู่คล้ายกับฐานวิหารหรือฐานเจดีย์  แตต่อ่มาถูกบุกรุกท าลายจนไม่เหลือ
สภาพเดมิให้เห็นแล้ว (สญัญา  สิทธิ, 2559)   
  โบราณสถานแห่งท่ีสอง  ตัง้อยู่บริเวณริมฝ่ังชายชุมชนอาฮีทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือติดกับแม่น า้เหือง  โบราณสถานนีอ้ยู่ภายในวดัศิริมงคลซึ่ง
เป็นวัดประจ าชุมชนบ้านอาฮีในปัจจุบัน  ภายในมีโบราณสถาน “พระธาต ุ
มะนาวเดี่ยว”  ซึ่งเป็นพระธาตทุรงส่ีเหล่ียมทรงสูงซ้อนกัน 2 ชัน้  องค์ระฆงัทรง
ส่ีเหล่ียมมีขนาดเล็ก ส่วนปลียอดมีลักษณะทรงส่ีเหล่ียมรับกับส่วนองค์ระฆัง  
เม่ือพิจารณาลักษณะศิลปกรรมจากภาพถ่ายเก่าก่อนท่ีองค์พระธาตจุะพังนัน้
สนันิษฐานว่าเป็นพระเจดีย์ศิลปะฝีมือช่างพืน้บ้าน  อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 24-
25  
  พระธาตมุะนาวเด่ียวไม่ปรากฏหลกัฐานการสร้างแน่ชดั  สนันิษฐานว่า
สร้างขึน้โดยอดีตเจ้าอาวาสวัดศิริมงคลรูปแรกท่ีช่ือ หลวงพ่อมะนาวเขียวหรือ
มะนาวเค่ียว  ตอ่มาน่าจะมีการเรียกช่ือเพีย้นมาเป็น “มะนาวเด่ียว”  พระธาตนีุ ้
เคยพงัทลายลงมาแล้วครัง้หนึ่ง  ท าให้พบวา่ภายในมีพระพทุธรูปส าริดขนาดเล็ก  
พระบุเงิน พระบุทองและโบราณวัตถุอ่ืนๆ ทัง้อยู่ในสภาพดีและช ารุดบรรจุอยู่
ภายในจ านวนมาก  เม่ือปฏิสังขรณ์พระธาตุใหม่จึงน ากลับบรรจุไว้เช่นเดิม 
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(ร าไพ กาแก้ว, 2559)  เม่ือพิจารณาจากภาพถ่ายท่ีมีผู้ถ่ายภาพไว้สนันิษฐานว่า
โบราณวตัถสุว่นใหญ่นา่จะมีอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 22-24  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ร่องรอยซากโบราณสถานวดัปากน ้าพาน  จะเห็นว่ามีเศษอิฐโบราณกระจายอยู่ใน
เนินดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 โบราณสถานพระธาตมุะนาวเดีย่ว  ตัง้อยู่ภายในวดัศิริมงคล 
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 นอกจากนี ้ ภายในวัดศิริมงคลยังมีพระพุทธรูปปูนปัน้ปางมารวิชัย  
ขนาดหน้าตกักว้างประมาณ 1.20 เมตร  ศิลปะพืน้บ้าน  ประดิษฐานเป็นพระ
ประธานอยู่ภายในโบสถ์  มีพระพุทธรูปปางนาคปรก  ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า 
“หลวงปู่ นาคมุจลินท์” เป็นพระพุทธรูปหินแกะสลกั  ขนาดหน้าตกักว้าง 22 นิว้  
เป็นพระพุทธรูปศิลปะลพบุรีหรือศิลปะเขมร  มีอายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 16 หรือ
สมัยบาปวน  และพระพุทธรูปหลวงพ่อเชียงยืน (หรือพระเส่ียง) ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตกักว้าง 31 เซนติเมตร  ศิลปะล้าน
ช้าง  อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 22-23    
 การพบร่องรอยโบราณสถานและโบราณวตัถุอยู่ภายในเขตชุมชนบ้าน
อาฮีในปัจจบุนัถือเป็นหลกัฐานส าคญัในการศกึษาพฒันาการทางประวตัิศาสตร์
ท้องถ่ินของชมุชนโบราณบ้านอาฮี  ทัง้นีเ้น่ืองจากว่าข้อมลูเก่ียวกบัชมุชนโบราณ
บ้านอาฮีมีการพบหลักฐานประวัติศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องน้อยมาก  จึงจ าเป็นท่ี
จะต้องอาศยัหลกัฐานทางด้านโบราณคดีและศิลปกรรมมาใช้ในการศึกษาและ
พิจารณาร่วมด้วย 
 
ร่องรอยการเข้ามาของมนุษย์ในที่ราบลุ่มแม่น า้เหืองก่อนการเกิดชุมชน
โบราณบ้านอาฮ ี
  ในท่ีราบลุ่มแม่น า้เหืองในเขตบ้านอาฮีและใกล้เคียงปรากฏร่องรอยการ
เข้ามาของผู้ คนตัง้แต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์  ดังปรากฏหลักฐานการพบ
เคร่ืองมือหิน  เชน่  ขวานหินขดั  ก าไลหิน  เป็นต้น  ตลอดจนเคร่ืองมือโลหะ  เชน่  
ใบหอกเหล็ก  เป็นต้น  บริเวณท่ีมีการพบเคร่ืองหินสมัยก่อนประวัติศาสตร์
จ านวนมากนัน้อยู่ในเขตภูเขาทางทิศใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านอาฮี  ซึ่ง
เป็นพืน้ท่ีรอยต่อกับบ้านห้วยคัง  ห่างจากบ้านอาฮีประมาณ 4 - 5 กิโลเมตร 
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(เสล่ียง สิทธ์ิเทียมทอง, 2559 ; ปัญจพล  จ าปานิล, 2559) เคร่ืองมือหินท่ีพบส่วน
หนึง่ชาวบ้านน ามามอบให้ทางโรงเรียนชมุชนบ้านอาฮี  ตอ่มาย้ายมาเก็บรักษาท่ี
วดัศิริมงคล  และมีส่วนหนึ่งเก็บรักษาและจดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินบ้าน
มัน่ยืน  พิพิธภณัฑ์เอกชนท่ีอยูภ่ายในชมุชนบ้านอาฮี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที ่4 ขวานหินขดัทีพ่บในเขตบา้นอาฮี  จดัแสดงอยู่ทีพิ่พิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินบา้นมัน่ยืน 
 
  จากการส ารวจบริเวณแหล่งท่ีพบเคร่ืองมือหินและการพิจารณา
เคร่ืองมือหิน  พบว่าบริเวณเชิงเขาดงักล่าวน่าจะเป็นท่ีอยู่ของมนุษย์สมัยก่อน
ประวตัิศาสตร์มาก่อน  เน่ืองจากว่ามีร่องรอยการผลิตเคร่ืองมือหินและมีการพบ
เคร่ืองมือหินจ านวนมาก   เคร่ืองมือหินเหล่านีถื้อเป็นหลกัฐานทางโบราณคดีท่ี
แสดงให้เห็นว่าในเขตบ้านอาฮีเคยมีมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์เข้ามาอยู่
อาศยั  อยา่งน้อยก็ในยคุหินใหม่เม่ือราว 3,000-5,000 ปีมาแล้ว  
  อย่างไรก็ดี  แม้ว่าจะมีการพบร่องรอยการอยู่อาศยัของมนษุย์สมยัก่อน
ประวตัิศาสตร์ในเขตบ้านอาฮี  แตก็่ไม่ใช่จะสรุปได้เลยว่าชมุชนโบราณบ้านอาฮี
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จะมีการตัง้ถ่ินฐานของมนษุย์มาตัง้แตร่าว 3,000 - 5,000 ปีมาแล้ว  เน่ืองจากว่า
ต้องอาศยัหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีแสดงให้เห็นถึงการตัง้ถ่ินฐานหรืออยู่อาศยั
ของมนษุย์ท่ีตอ่เน่ืองกนัมาร่วมด้วย   
 หลกัฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมชิน้หนึ่งท่ีอาจจะเป็นหลกัฐานท่ี
แสดงความเก่าแก่ของชุมชนโบราณบ้านอาฮีได้ก็คือ  พระพุทธรูปหินแกะสลัก
ปางนาคปรก  ขนาดหน้าตกักว้าง 22 นิว้  ท่ีประดิษฐานอยู่ในวิหาร “หลวงปู่ นาค
มุจลินท์” ภายในวัดศิริมงคล  เป็นพระพุทธรูปประทับนัง่ขัดสมาธิราบ  มีนาค
เศียรโล้นเจ็ดเศียรปรกเหนือพระเศียร  โดยเศียรนาคเศียรกลางหันหน้าไป
ทางขวา  ต่างจากเศียรนาคเศียรกลางทั่วไปท่ีจะอยู่กึ่งกลางเหนือพระเศียร
พระพทุธรูปและหนัออกมาด้านหน้า  ประทบันัง่เหนือขดนาคสองขด  พระพกัตร์
ส่ีเหล่ียม เคร่งขรึม  มีไรพระศก  ขมวดพระเกศาเป็นลอนเกล้าขึน้ไป  พระรัศมี
คล้ายลกัษณะทรงกรวย ขอบสบงด้านหน้าเว้าอยู่ใต้พระนาภี ไมป่รากฏขอบจีวร
และสงัฆาฏิ  และไม่สวมเคร่ืองทรง (ธีระวฒัน์  แสนค า, 2558 ก: 41-42)  ซึ่งมี
ลกัษณะทางพุทธศิลป์คล้ายคลึงกับพระพุทธรูปศิลปะสมยับาปวนท่ีมีลักษณะ
พระพกัตร์เป็นส่ีเหล่ียม  พระเนตรเปิด  พระหนุเป็นร่อง  พระเศียรมีขมวดพระ
เกศาเป็นวงขดหรือถักพระเกศาเป็นลอนแล้วเกล้ารวบขึน้ไว้ส่วนบน  ทรงมงกุฎ
ทรงกรวย  พระวรกายไม่นิยมแสดงขอบจีวรหรือสังฆาฏิ  มีการนุ่งผ้าท่ีมีขอบ
ด้านหน้าเว้าต ่าใต้พระนาภี และท่ีส าคญัคือ  นาคยังไม่มีเคร่ืองทรง  เป็นนาค
เศียรโล้น (ศกัดิช์ยั  สายสิงห์, 2556: 98-99)  
  ประวตัิของพระพุทธรูปนาคปรกวดัศิริมงคลนัน้มีมุขปาฐะในท้องถ่ินท่ี
เล่าถึงท่ีมาของพระพุทธรูปนาคปรกองค์นีว้่า  พระพุทธรูปลอยทวนน า้มาตาม
แม่น า้เหือง  แล้วไหลมาวนอยู่ท่ีท่าน า้บ้านอาฮี  ชาวบ้านจึงได้อัญเชิญมา
ประดิษฐานไว้เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง  และเช่ือกันว่าเป็นพระพุทธรูปท่ีสร้างมา
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พร้อมกับพระบางของเมืองหลวงพระบางในสมัยนัน้  เม่ือสร้างเสร็จแต่ก็ไม่
สามารถอญัเชิญขึน้ประดิษฐานในวิหารท่ีเตรียมไว้ได้ด้วยสาเหตปุระการต่างๆ  
จึงได้อญัเชิญลงสู่แม่น า้เพ่ือเส่ียงทาย  ปรากฏว่าพระพุทธรูปได้ลอยทวนน า้มา
ตามแม่น า้เหืองท่ีมีปากแม่น า้ท่ีไหลลงสู่แม่น า้โขง  มาวนอยู่ท่ีท่าน า้บ้านอาฮี 
ชาวบ้านจึงอัญเชิญขึน้มาไว้ท่ีวัดศิริมงคลในปัจจุบนั (วิชัย  จินดาเหม, 2553: 
32) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 5 หลวงปู่ นาคมุจลินท์  พระพทุธรูปปางนาคปรก ศิลปะเขมร อายรุาวพทุธศตวรรษ 
 ที ่16  พระพทุธรูปส าคญัของชมุชนบา้นอาฮี  ประดิษฐานอยู่ทีวิ่หารภายในวดัศิริมงคล 
 
  หากพิจารณาตามบริบททางด้านประวตัิศาสตร์แล้ว  มขุปาฐะดงักล่าว
คงมีความเป็นไปได้น้อยมากในประเด็นท่ีพระพทุธรูปจะลอยทวนน า้ขึน้มาได้เอง  
เร่ืองเล่ามุขปาฐะเช่นนีม้ักจะถูกเล่าเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธ์ิของ
พระพุทธรูปมากกว่า  แต่อย่างไรก็ตาม  มุขปาฐะดงักล่าวก็สะท้อนให้เห็นว่า
พระพทุธรูปนาคปรกองค์นีไ้ด้ถกูอญัเชิญมาจากท่ีอ่ืนในช่วงหลงั  โดยอญัเชิญมา
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จากบ้านเมืองในลุ่มแม่น า้โขง  ก่อนท่ีจะอัญเชิญมาตามแม่น า้เหืองและ
ประดษิฐานอยูท่ี่ชมุชนบ้านอาฮีเร่ือยมาจนถึงปัจจบุนั (ธีระวฒัน์  แสนค า, 2558 
ก: 53) ซึ่งสอดคล้องกับการไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีท่ีระบุว่าในเขตบ้าน
อาฮีหรือในลุ่มแม่น า้เหืองมีการพบร่องรอยของโบราณสถานท่ีก่อด้วยหินทราย
หรือศิลาแลงซึ่งนิยมใช้ในการก่อสร้างเป็นศาสนสถานในวฒันธรรมเขมรโบราณ
เลย 
   ดงันัน้  หลกัฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมข้างต้นแม้ว่าจะพบอยู่ใน
เขตชมุชนหรือบริเวณใกล้เคียงกบัชมุชนบ้านอาฮีในปัจจบุนัซึ่งเป็นพืน้ท่ีซ้อนทบั
กับชุมชนโบราณบ้านอาฮี  แต่ก็ยงัไม่สามารถระบุได้เลยว่าหลกัฐานดงักล่าวมี
ความเก่ียวข้องกับชุมชนโบราณบ้านอาฮีมากน้อยเพียงใด  เพราะในขณะนีเ้รา
ยงัไม่พบหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นความต่อเน่ืองในพฒันาการทางประวตัิศาสตร์
การตัง้ถ่ินฐานจากกลุ่มมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ข้างต้นมาสู่การก าเนิด
ชมุชนโบราณบ้านอาฮี 
 
ก าเนิดชุมชนโบราณบ้านอาฮีหลังการขยายอ านาจเข้ามาในลุ่มแม่น า้
เหือง-แม่น า้หมันของอาณาจักรล้านช้าง 
  จากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์  โบราณคดีและศิลปกรรมท่ีปรากฏใน
บริเวณบ้านอาฮี  พบว่าในเขตบ้านอาฮีมีร่องรอยการตัง้ถ่ินฐานของมนุษย์อย่าง
ชดัเจนในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 21-22  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลกัการขยายอ านาจเข้า
มาในลุม่แมน่ า้เหืองและลุม่แมน่ า้หมนัของอาณาจกัรล้านช้าง  กลา่วคือ 
 หลังจากท่ีพระเจ้าฟ้างุ้ มเป็นปฐมกษัตริย์ในประวัติศาสตร์อาณาจักร
ล้านช้างได้ขึน้ครองราชสมบตัิท่ีเมืองหลวงพระบางและสถาปนาอาณาจกัรล้าน
ช้างหรือกรุงศรีสัตตนาคนหุตขึน้ราว  พ.ศ.1896  ก็ปรากฏข้อความในนิทาน 
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ขนุบรมราชาซึ่งเป็นหลกัฐานประวตัิศาสตร์ท่ีส าคญัของล้านช้างท่ีกล่าวย้อนไป
ถึงสมยัพระเจ้าฟ้างุ้ม (ครองราชย์ พ.ศ.1896-1936) ซึ่งกล่าวถึงเมืองแก่นท้าวซึ่ง
เป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ในลุ่มแม่น า้เหืองทางทิศตะวันออกของชุมชน
โบราณบ้านอาฮี  ทัง้ยงัระบวุ่าเจ้าเมืองแก่นท้าวเป็น “ขนุใหญ่ขอบเมือง” ท่ีดแูล
ดา่นสามหม่ืนร่วมกับเมืองซายขาวและเมืองหนองบวั  หลงัจากท่ีพระเจ้าฟ้างุ้ม
ได้ท าสงครามรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นรวมเป็นอาณาจกัรล้านช้างหรือ
ราชอาณาจกัรกรุงศรีสตันาคนหุต  ดงัปรากฏในพงศาวดารความว่า “...ขุนใหญ่
ขอบเมืองแก่นท้าว  เจ้าเมืองหนองบวั  เจ้าเมืองซายขาว  เอาด่านสามหมื่น  ขนุ
ทัง้มวลฝงูนีพ้ระยาฟ้าใหรั้กษาขอบเมืองลานช้างแล” (กรมศลิปากร, 2545: 156) 
  จากหลักฐานข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเมืองแก่นท้าวมีพัฒนาการความ
เป็นชุมชนระดับเมืองแล้ว  อย่างน้อยก็เป็นเมืองท่ีดูแลชายแดนและควบคุม
เส้นทางคมนาคมระหว่างรัฐ  ซึ่งในขณะนัน้ลุ่มแม่น า้เหืองและลุ่มน า้หมนัซึ่งเป็น
แมน่ า้สาขาของแมน่ า้เหืองถือเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างอาณาจกัรสโุขทยักับ
อาณาจักรล้านช้างเส้นทางหนึ่ง  มีการพบเศษภาชนะดินเผาเคลือบน า้ยา
แบบสงัคโลกปะปนอยู่กับเศษภาชนะดินเผาฝีมือช่างท้องถ่ินของลาวในบริเวณ
ชุมชนโบราณบ้านอาฮี  ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ภายในวัดศิริมงคล  หลักฐาน
ดงักล่าวท าให้สนันิษฐานได้ว่าระหว่างผู้คนอาณาจกัรสุโขทยักับกลุ่มบ้านเมือง
ในลุ่มน า้โขง (โดยเฉพาะเขตเมืองแก่นท้าว)  คงมีการติดต่อค้าขายแลกเปล่ียน
สินค้าระหวา่งกนั  จงึมีการพบเศษภาชนะดินเผาแบบสงัคโลกในบริเวณนี ้
  การพบเศษภาชนะดินเผาเคลือบน า้ยาแบบสังคโลกปะปนอยู่กับเศษ
ภาชนะดินเผาฝีมือช่างท้องถ่ินของลาวในบริเวณชุมชนโบราณบ้านอาฮีนัน้  ได้
สะท้อนให้เห็นว่าในลุ่มแม่น า้เหืองได้เร่ิมมีการขยายตัวของชุมชนในระดับ
หมู่บ้านขึน้มาตามลุ่มแม่น า้เหืองซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคม  โดยเฉพาะในบริเวณ
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ท่ีราบซึ่งมีพืน้ท่ีการท าเกษตรกรรมกว้างขวางอย่างบริเวณรอบๆ ชมุชนบ้านอาฮี  
ด้วยเหตนีุจ้ึงน่าจะเป็นสาเหตหุรือปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดการตัง้ชุมชนโบราณ
บ้านอาฮีขึน้บริเวณเดียวกบัชมุชนบ้านอาฮีในปัจจบุนั  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ภาพที ่6   เศษภาชนะดินเผาเคลือบน ้ายาแบบสงัคโลกปะปนอยู่กบัเศษภาชนะดินเผาฝีมือ  
 ช่างทอ้งถ่ินของลาว พบในเขตชมุชนโบราณบา้นอาฮี จดัแสดงอยู่ทีพิ่พิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินบา้น 
 มัน่ยืน 
   
  ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 22  อาณาจกัรล้านช้างและอาณาจกัรกรุงศรี
อยุธยาซึ่งสามารถยึดครองบ้านเมืองในอาณาจักรสุโขทัยแต่ก่อนได้  ได้ท า
สญัญาไมตรีและสร้างพระธาตศุรีสองรักขึน้ริมฝ่ังแม่น า้หมนัในบริเวณท่ีเช่ือว่า
เป็นกึ่งกลางเส้นทางระหว่างแม่น า้โขงกับแม่น า้น่าน  เพ่ือใช้เป็นหมุดหมายเขต
แดนและประจกัษ์พยานในการท าสญัญาพระราชไมตรีระหว่างสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่ง



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560 

99 
    

                        ชุมชนโบราณบ้านอาฮี: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิน่ 
                        ของชุมชนโบราณในลุ่มแม่น ้าเหอืง 
 

อาณาจักรล้านช้าง  สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ.2103 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2106 (วินัย  
พงศ์ศรีเพียร, 2554: 5-37)   

เม่ือมีหมุดหมายเขตแดนระหว่างสองอาณาจักรชัดเจนมากขึน้  เมือง
แก่นท้าวซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในลุ่มแม่น า้เหืองและควบคมุดแูลแนวชายแดนล้าน
ช้างในเส้นทางคมนาคมนี ้ น่าจะเกิดการขยายตัวของชุมชนมาตามลุ่มแม่น า้
เหืองและลุ่มแม่น า้หมันในบริเวณพืน้ท่ีว่างระหว่างเมืองแก่นท้าวกับพระธาตุ 
ศรีสองรักมากขึน้  ในขณะเดียวกันช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 22 ถึงต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี 23  ก็พบหลักฐานว่าเขตแดนระหว่างอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาและ
อาณาจักรล้านช้างได้ขยับลึกเข้าไปในเขตอ านาจกรุงศรีอยุธยาตามเส้นทาง
คมนาคมเดิม  หมดุหมายเขตแดนจากเดิมคือพระธาตศุรีสองรักก็ขยบัไปเป็นต้น
ประดูส่องต้น  ซึ่งปัจจบุนัอยู่ริมฝ่ังแม่น า้พงุในเขตบ้านดา่นดู ่ ต าบลโป่ง  อ าเภอ
ดา่นซ้าย  จงัหวดัเลย (ธีระวฒัน์ แสนค า, 2558 ข: 52-56) 

การขยบัหมุดหมายเขตแดนลึกเข้าไปทางฝ่ังกรุงศรีอยุธยามากขึน้  ได้
แสดงให้เห็นว่าอาณาจกัรล้านช้างได้ขยายอ านาจขึน้มาเหนือบริเวณลุ่มแม่น า้
หมนั  ในขณะเดียวกันก็อาจมีการตัง้เมืองด่านซ้ายขึน้ในลุ่มแม่น า้หมนับริเวณ
ใกล้เคียงกับท่ีประดิษฐานพระธาตุศรีสองรักด้วย  เน่ืองจากว่าหลักฐานทาง
โบราณคดีและศิลปกรรมท่ีปรากฏในชมุชนโบราณเมืองดา่นซ้ายก็มีอายรุาวพุทธ
ศตวรรษท่ี 22-23 สอดคล้องกับช่วงเวลาการขยับหมุดหมายเขตแดนดงักล่าว  
อีกทัง้ช่ือเมือง “ดา่นซ้าย” ก็สะท้อนให้เห็นถึงสถานะของเมืองท่ีเป็น “เมืองดา่น” 
ด้วย (เอกรินทร์  พึ่งประชา และคณะ, 2559: 48-49) ในประเด็นพฒันาการทาง
ประวตัิศาสตร์ของชมุชนโบราณเมืองด่านซ้ายผู้ เขียนจกัขอน าเสนอให้ทราบโดย
ละเอียดในโอกาสตอ่ไป  



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560 

100 

  จากข้อมูลท่ีผู้ เขียนยกมากล่าวเสียยืดยาวข้างต้นนัน้  ก็จะเห็นได้ว่า
อาณาจกัรล้านช้างได้ขยายอ านาจเข้ามาในลุ่มแม่น า้เหืองและแม่น า้หมันทาง
ทิศตะวนัตกและทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของเมืองแก่นท้าวมากขึน้  ซึ่งท าให้เกิดการ
ขยายตวัของชุมชนระดบัหมู่บ้านมาตามท่ีราบลุ่มสองฝ่ังแม่น า้ดงักล่าว  ชมุชน
โบราณบ้านอาฮีจงึน่าจะมีการเร่ิมก่อร่างสร้างเรือนขึน้ในช่วงเวลาดงักล่าวนีด้้วย  
เพราะหลกัฐานโบราณวตัถท่ีุพบก็มีอายไุม่เก่าไปกว่าพทุธศตวรรษท่ี 21-22  อีก
ทัง้ก่อนหน้านีก็้ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดเก่ียวกับการตัง้ถ่ินฐานของมนุษย์อยู่
บริเวณชมุชนโบราณบ้านอาฮีมาก่อน  
 
ชุมชนโบราณบ้านอาฮีในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 ถงึต้นพุทธศตวรรษที่ 24 
   ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 จนถึงช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 24  น่าจะเป็น
ช่วงเวลาท่ีชุมชนโบราณบ้านอาฮีมีการขยายตวัและรุ่งเรืองมากท่ีสุด  เพราะมี
การพบหลกัฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมภายในเขตชมุชนโบราณบ้านอาฮี
ท่ีสร้างขึน้ชว่งเวลาดงักลา่วจ านวนมาก 
  โบราณสถานบริเวณปากน า้พาน  น่าจะเคยเป็นศาสนสถานท่ีมี
ความส าคัญท่ีสุดของชุมชนโบราณบ้านอาฮี  และมีความเป็นไปได้ว่าชุมชน
โบราณบ้านอาฮีส่วนใหญ่น่าจะตัง้บ้านเรือนอยู่บริเวณปากน า้พาน  และริมฝ่ัง
แม่น า้เหืองยาวขึน้มาทางทิศตะวันตกอันเป็นท่ีตัง้ของวัดศิริมงคลซึ่งเป็นท่ีตัง้
ของโบราณสถานอีกแห่งหนึ่ง  แม้ว่าซากโบราณสถานจะถูกท าลายจนไม่เหลือ
ลกัษณะทางศลิปกรรมให้ศกึษา  มีการพบศิลาจารึกหลกัหนึง่ท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ความส าคญัของโบราณสถานท่ีปากน า้พาน   
  ศิลาจารึกท่ีผู้ เขียนกล่าวถึงนี ้ ปัจจุบันปักอยู่หน้าวิหารหลวงปู่ นาค
มุจลินท์ภายในวดัศิริมงคล  แต่ก่อนหน้านีเ้คยปักอยู่ริมฝ่ังแม่น า้เหืองห่างจาก
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วดัศิริมงคลไปทางตะวนัตกราว 300 เมตร  ด้วยศิลาจารึกท าด้วยหินทรายเดิมที
ชาวบ้านจึงใช้เป็นท่ีลบัมีดก่อนจะลงไปสู่ท่าน า้  ต่อมาได้มีผู้ เคล่ือนย้ายไปไว้ท่ี
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี (ท่ีเดมิ) ซึ่งปัจจบุนัเป็นศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
ก่อนวยัเรียนบ้านอาฮี  ก่อนท่ีจะน ามาปักไว้หน้าวิหารหลวงปู่ นาคมจุลินท์ 
  จารึกดังกล่าวท าด้วยหินทราย  กว้างประมาณ 30 เซนติเมตร  สูง
ประมาณ 80 เซนติเมตร  และหนาประมาณ 10 เซนติเมตร  จารึกด้วยอกัษรไทย
น้อย  อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 22-24 จ านวน 2 บรรทดั  ผู้ เขียนได้ท าส าเนามอบ
ให้นายชัยสิทธ์ิ  ปะนันวงค์  นักอักษรศาสตร์ปฏิบตัิการ (ด้านประวัติศาสตร์)  
ส านกัวรรณกรรมและประวตัิศาสตร์  กรมศิลปากร  ท าการอ่านแปลเบือ้งต้นได้
ความว่า  “ดินวัดแต่นีเ้มือใต้” (ชัยสิทธ์ิ  ปะนันวงค์, 2558)  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ศิลาจารึกหลักนีเ้ป็นหลักเขตแดนของวัดท่ีปักอยู่ทางเหนือ (ทางเหนือตามทิศ
ทางการไหลของแม่น า้เหือง) และพืน้ท่ีจากหลกัจารึกนัน้ลงมาทางใต้ (ตามทิศ
ทางการไหลของแมน่ า้เหือง)  จนมาถึงท่ีตัง้วดันัน้ถือเป็นเขตพืน้ท่ีของวดั 

เม่ือพิจารณาจากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีปรากฏในวดัศิริมงคลซึ่งอยู่
ใกล้กับศิลาจารึก  ก็พบว่าโบราณสถานภายในวัดศิริมงคลไม่ได้มีความเก่าแก่
มากนกั  หากเทียบกบัร่องรอยโบราณสถานท่ีบริเวณปากน า้พาน  เพราะพระธาตุ
มะนาวเด่ียวซึ่งเป็นโบราณสถานส าคัญของวัดศิริมงคลก็ไม่ได้มีลักษณะ
ศิลปกรรมท่ีเก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 24-25 เลย  ดงันัน้  ศิลาจารึกหลักนีจ้ึง
น่าจะมีความเก่ียวข้องกบัโบราณสถานท่ีปากน า้พานมากกว่า  โดยเป็นหลกัเขต
พืน้ท่ีของวดัซึ่งอาจได้รับการอทุิศหรือกลัปนาจากพระมหากษัตริย์  พระราชวงศ์
หรือขนุนางในอาณาจกัรล้านช้างในอดีต 
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   ภาพที ่8 ส่วนหน่ึงของพระพทุธรูปส าริด ศิลปะลา้นช้าง อายรุาวพทุธศตวรรษที ่23-24   
   ทีพ่บในองค์พระธาตมุะนาวเดีย่ว  (ทีม่า: ปัญจพล  จ าปานิล) 
 
 

ภาพที ่7 ศิลาจารึกหินทราย  อกัษรไทยนอ้ย  อายรุาวพทุธศตวรรษที ่22 - 24  
ปัจจุบนัปักอยู่หนา้วิหารหลวงปู่ นาคมจุลินท์ภายในวดัศิริมงคล 
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  การพบศิลาจารึกหลกันีใ้นพืน้ท่ีชมุชนโบราณบ้านอาฮีสะท้อนให้เห็นถึง
ความรุ่งเรืองของชุมชนโบราณแห่งนี ้ เช่นเดียวกันกับการพบพระพุทธรูปส าริด
ขนาดเล็ก  พระบุเงินและพระบุทองท่ีบรรจุในองค์พระธาตมุะนาวเดี่ยวซึ่งส่วน
ใหญ่นา่จะสร้างขึน้ราวพทุธศตวรรษท่ี 23-24  เน่ืองจากการกลัปนาท่ีดินให้แก่วดั  
การสร้างศาสนสถาน  และการสร้างพระพุทธรูปด้วยวัสดท่ีุมีค่าหรือมีราคาสูง
ย่อมต้องอาศยัปัจจัยทางเศรษฐกิจ  สงัคมและวฒันธรรมในชุมชนเป็นส าคญั  
ดงันัน้  การกลัปนาท่ีดินให้แก่วดั  การสร้างศาสนสถานบริเวณปากน า้พาน  และ
การสร้างพระพทุธรูปดงักล่าวจงึสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ
ของชมุชนโบราณบ้านอาฮีในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 22-23 ได้เป็นอยา่งดี   
  ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 22-23 ถือเป็นช่วงท่ีการค้าของป่าภายในภาคพืน้
ทวีปได้เฟ่ืองฟูเป็นอย่างมาก  อาณาจักรล้านช้างเป็นอีกดินแดนหนึ่งท่ีมี
ทรัพยากรของป่าเป็นจ านวนมากและถูกน ามาเป็นสินค้าให้กับพ่อค้า
ชาวตะวนัตกและชาวตะวนัออกผา่นทางกรุงศรีอยธุยา (โยซิยกิู มาซูฮารา, 2546)  
สินค้าท่ีชาวต่างชาติต้องการส่วนใหญ่เป็นของป่าและแร่ธาตุซึ่งมีมากในเขต
อาณาจกัรล้านช้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มแมน่ า้เหืองและลุม่แมน่ า้หมนั 
 ของป่าในท่ีนีห้มายถึงสตัว์และพืชท่ีมีอยู่ในป่าหรือผลผลิตท่ีได้จากสิ่ง
เหล่านัน้  ซึ่งมีคณุคา่ทางเศรษฐกิจ  แตไ่ม่รวมต้นไม้ในฐานะท่ีเป็นวสัดกุ่อสร้าง  
ของป่าท่ีเป็นสินค้าส าคญัของล้านช้าง  ได้แก่  ก ายาน  คร่ัง นอแรด งาช้าง หนงั
กวาง ชะมดเชียง  ส่วนแร่ธาต ุ ประกอบไปด้วย  ทองค า  เงิน  เหล็ก  ตะกั่วและ
ดีบกุ  ซึ่งได้จากการขุดเหมืองและร่อนแร่ตามริมฝ่ังแม่น า้ในเขตอาณาจกัรล้าน
ช้าง (วรางคณา  นิพทัธ์สุขกิจ, 2550: 27-40) สินค้าทัง้หมดท่ีกล่าวมานีล้้วนแต่
ถือวา่เป็นสินค้าสง่ออกท่ีส าคญัของอาณาจกัรล้านช้าง  
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  เม่ือพิจารณาถึงต าแหน่งท่ีตัง้ของชุมชนโบราณบ้านอาฮีซึ่งอยู่ในเขต
ลุ่มแม่น า้เหืองตอนกลางแล้ว  พบว่าในบริเวณนีเ้ป็นแหล่งแร่ธาตสุ าคญั  แม้ไม่
ปรากฏหลกัฐานร่วมสมยั  แตก็่มีหลกัฐานในยคุหลงัซึง่สะท้อนให้เห็นว่าชาวบ้าน
อาฮีและชาวบ้านใกล้เคียงเคยมีการร่อนทองในแมน่ า้เหืองช่วงหน้าแล้ง เชน่ บ้าง
หรือเลียงซึ่งเป็นอุปกรณ์ร่อนทอง  วิธีการและภูมิปัญญาการร่อนทองในแม่น า้
เหือง เป็นต้น (เสล่ียง  สิทธ์ิเทียมทอง, 2558)  และในพืน้ท่ีบ้านวงัเป่งซึ่งอยู่ห่าง
จากบ้านอาฮีไปทางทิศตะวนัตกราว 10 กิโลเมตร  ก็มีเร่ืองเล่าในท้องถ่ินว่ามีขมุ
ทองและเส้นทางขนทองอยู่ในพืน้ท่ีหบุเขาทางทิศใต้ของหมู่บ้าน (ไพรัตน์ ตญัญา
ภกัดิ์, 2559)   นอกจากนี ้ ยงัมีรายงานว่าในพืน้ท่ีลุ่มน า้เหืองและลุ่มน า้หมนัเคย
มีการเลีย้งคร่ังจ านวนมาก (เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 209-213)  และมีการพบ
อปุกรณ์ท่ีใช้ในการถลุงเหล็กในอดีตอีกด้วย  ซึ่งทรัพยากรทางธรรมชาติเหล่านี ้
น่าจะถกูน ามาเป็นสินค้าเพ่ือส่งส่วยและส่งขาย/แลกเปล่ียนให้แก่พ่อค้าชาวกรุง
ศรีอยธุยา  จนเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลให้ชมุชนมีความรุ่งเรืองอีกทางหนึง่ 
  ความรุ่งเรืองของชุมชนโบราณบ้านอาฮีในอดีตยงัถูกถ่ายทอดเป็นเร่ือง
เล่ามขุปาฐะของชาวบ้านอาฮีในปัจจบุนั  ซึ่งเล่าสืบตอ่กนัมาว่าบริเวณบ้านอาฮี
เคยเป็นท่ีตัง้ของเมืองโบราณท่ีมีช่ือว่า “เมืองตมู” มาก่อน มีผู้ปกครองช่ือพระยา
สุนทรจกัษ์  ภรรยาช่ือนางพรหมจารี  ต่อมาทัง้สองเกิดผิดใจกัน  เน่ืองจากพระ
ยาสนุทรจกัษ์นอกใจภรรยา  และขบัไลน่างพรหมจารีออกจากเมือง  จนท าให้เกิด
สงครามขึน้ ในท่ีสุดนางพรหมจารีเอาชนะพระยาสุนทรจกัษ์ได้ (สญัญา  สิทธิ, 
2559)  เร่ืองเล่าดงักล่าวแม้จะเป็นเพียงนิทานมุขปาฐะแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึง
ความทรงจ าท้องถ่ินท่ีมีตอ่ความรุ่งเรืองของชมุชนโบราณบ้านอาฮีในอดีตได้เป็น
อยา่งดี 
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  นอกจากนี ้ นิทานดงักลา่วยงัถกูน ามาใช้ในการอธิบายท่ีมาของภูมินาม
ท้องถ่ินบ้านอาฮีว่า  นางพรหมจารียังมีพ่ีชายท่ีอยู่บ้านนาแก่งม้า พ่ีชายนาง
พรหมจารีได้น าแกงม้ามาให้นางพรหมจารีกิน  แต่นางพรหมจารีซึ่งมีศกัดิ์เป็น
น้องสาวหรือ “อา” บอกพ่ีชายว่า “อาฮิกิน” (แปลว่า อาไม่กิน)  คนท่ีอยู่ใกล้ๆ ได้
ยินเสียงนางพูดว่า “อาฮิกิน”  จึงเรียกหมู่บ้านนีว้่า “บ้านอาฮิ”  นานเข้าจึงได้
เพีย้นมาเป็นช่ือ “บา้นอาฮี” อยา่งท่ีเรียกกนัในปัจจบุนั (สญัญา  สิทธิ, 2559)  แต่
อย่างไรก็ดี  ท่ีมาของช่ือบ้านอาฮีนัน้ยังไม่มีการสรุปแน่ชัดว่ามีท่ีมาจากอะไร  
เน่ืองจากวา่เป็นช่ือเก่าแก่ท่ีมีการเรียกมาช้านานแล้ว 
  
ชุมชนโบราณบ้านอาฮีกับเหตุการณ์ศึกเจ้าอนุวงศ์ในลุ่มแม่น า้เหือง 
  ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 24 ในอาณาจกัรล้านช้างได้เกิดความวุ่นวาย
ทางการเมืองขึน้  เน่ืองจากราชส านักกรุงธนบุรีท่ีมีศูนย์กลางอยู่ท่ีลุ่มแม่น า้
เจ้าพระยาและเป็นศูนย์กลางการปกครองแห่งใหม่แทนกรุงศรีอยุธยา  ได้ยก
กองทัพขึน้มาโจมตีเมืองเวียงจันทน์ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของราชส านักล้านช้าง  โดยมี
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นแม่ทัพ  ท าสงครามเข้ายึดราชส านักเมือง
เวียงจนัทน์ได้  ทลูเชิญพระเจ้าสิริบุญสารพร้อมด้วยพระราชวงศ์ส่วนหนึ่งลงไป
ยังกรุงธนบุรีในปี พ.ศ.2322 แล้วตัง้พระยาสุโพ  ขุนนางเมืองเวียงจันทน์เป็น
ผู้ รักษาเมือง (เตมิ วิภาคย์พจนกิจ, 2540: 102)  และคงมีผู้คนส่วนหนึ่งท่ีหลบหนี
ภยัสงครามขึน้เขาเข้าป่ากลบัลงมาตัง้ถ่ินฐานตามเดมิ   
   ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2369-2371 เจ้าอนุวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ของ
ราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ในฐานะประเทศราชของกรุงเทพมหานคร  
ครองราชย์ตัง้แต่ปี พ.ศ.2346-2370 เป็นพระโอรสของเจ้าสิริบุญสาร  เดิมถูก
เชิญมาชุบเลีย้งในฐานะพระโอรสของเจ้าประเทศราชท่ีกรุงธนบุรี  ต่อมา
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พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชได้โปรดฯ ให้เจ้าอนวุงศ์ซึ่งเป็น
พระโอรสของเจ้าสิริบุญสารกลับไปเวียงจันทน์  ภายหลังจากเจ้าอินทวงศ์
สิน้พระชนม์  เจ้าอนวุงศ์จึงได้รับโปรดเกล้าเป็นพระมหากษัตริย์กรุงเวียงจันทน์
ตอ่จากพระเชษฐาในปี พ.ศ.2347 เจ้าอนวุงศ์ได้ปฏิบตัิราชการบ้านเมืองมีความ
ดีความชอบมาแต่ครัง้รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เเละ 
รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัจึงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย
เป็นอนัมาก  เม่ือมีข้อราชการขึน้กราบบงัคมทลูฯ ก็ทรงเห็นชอบตามนัน้ (สรุศกัดิ์  
ศรีส าอาง, 2545: 246-249)   
  แตเ่ม่ือภายหลงัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยัเสด็จสวรรคต
ในปี พ.ศ.2367 ความสมัพนัธ์ระหว่างราชส านกัทัง้สองก็ไม่ค่อยมีความราบร่ืน
เท่าใดนกัด้วยสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะการสักเลกของผู้แทนราชส านัก
สยามในหัวเมืองอีสาน (ธวัช  ปุณโณทก, 2526: 80-81)  จนกระทั่งในปี พ.ศ.
2369  เจ้าอนวุงศ์ได้น ากองทพัลาวเข้ามากวาดต้อนชาวลาวทางฝ่ังขวาแมน่ า้โขง
และหมายจะยกลงไปตีกรุงเทพมหานคร  ท าให้เกิดสงครามระหว่างล้านช้างกับ
สยามขึน้   
  กองทัพเวียงจันทน์น าโดยเจ้าอนุวงศ์ได้น าไพร่พลจากเมืองต่างๆ ใน
ปกครองยกลงไปจนถึงเมืองนครราชสีมา  ยึดเมืองนครราชสีมาได้  ต่อมาเม่ือ
ทราบข่าวว่ากองทัพกรุงเทพฯ ยกขึน้มาจึงถอยทัพกลับมาตัง้รับศึกอยู่ท่ีเมือง
หนองบวัล าภ ู สว่นเจ้าอนวุงศ์ไปตัง้คา่ยคอยดสูถานการณ์ศกึท่ีช่องข้าวสาร   ใน
ขณะเดียวกันก็มีทหารส่วนหนึ่งราว 200 คน ยกจากเมืองเวียงจนัทน์เข้ามาทาง
เมืองแก่นท้าวและเมืองด่านซ้าย  เพ่ือจะยกทพัลงไปทางเมืองหล่มสกัและเมือง
เพชรบรูณ์เพ่ือสมทบกบักองทพัของเจ้าราชวงษ์ (เหง้า) ท่ีเมืองสระบรีุ (จดหมาย
เหตรัุชกาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 33-34)  
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  การท่ีกองทัพจากเวียงจันทน์ยกผ่านมาทางลุ่มน า้เหืองไม่ปรากฏ
หลกัฐานแน่ชดัว่าเกิดเหตกุารณ์อะไรขึน้บ้างกับเมืองแก่นท้าวและชมุชนโบราณ
บ้านอาฮี  แต่หลงัจากท่ีกองทพัเวียงจนัทน์เพล่ียงพล า้จนต้องถอยมาตัง้ทัพรับ
ศึกท่ีเมืองหล่มสัก  ก็พยายามสั่งให้ขุนนางและทหารจากเวียงจันทน์และจาก
เมืองน่านซึ่งถกูเจ้าอนุวงศ์ส่งสาส์นขอความร่วมมือก่อการเร่งกวาดต้อนไพร่พล
ชาวเมืองในเขตนี ้ เชน่ เมืองนครไทย  เมืองดา่นซ้าย  เมืองแก่นท้าว  เมืองห าและ
เมืองน า้ปาด  เป็นต้น  เพ่ือน าข้ามแม่น า้โขงลงไปยงัเมืองเวียงจนัทน์และเมือง
น่าน  ซึ่งชุมชนท่ีถูกกวาดต้อนก็รวมถึงบริเวณชุมชนโบราณบ้านอาฮีด้วย  แต่
ท้ายท่ีสดุเจ้าราชวงษ์ก็สัง่เผาเมืองหล่มสกัและกวาดต้อนชาวเมืองลงมายงัเมือง
เลย  ก่อนท่ีจะถูกกองทัพกรุงเทพฯ ติดตามมาทัน  จนเจ้าราชวงษ์ต้องหนีไป
รวมอยูก่บัเจ้าอนวุงศ์ท่ีช่องข้าวสาร (ธีระวฒัน์  แสนค า, 2556: 113-126) 
  ในเอกสารจดหมายเหต ุ“ราชการทพัเมืองเวียงจนัทน์ ฉบบั 11”  ซึ่งเป็น
เอกสารราชงานราชการทพัของแม่ทัพนายกองท่ีส่งไปทูลเกล้าฯ ถวายรายงาน
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ.2370  ได้มีข้อความรายงานได้
กล่าวถึงขนุนางเมืองน่านได้ลงมากวาดต้อนผู้คนบริเวณลุ่มแม่น า้เหืองเพ่ือช่วย
กองทพัเวียงจนัทน์  ดงัปรากฏข้อความในจดหมายเหตวุ่า 
 

   อน่ึง หลวงมะหาดไท เมืองพิไช แสนไชวง เมืองตาก ซ่ึงข้าพะ
เจ้าให้ถือหนังสือไปถึงพญาชุมภู เมืองละคร ราชวงเมืองน่าน 
กลบัมาแจ้งความกบัข้าพเจ้าว่า อ้ายอณุเวียงจนัสัง่ไปถึงพญาน่าน
ว่าครอบครัวแขวงเมืองน ้าปาด แขวงเมืองห า แขวงเมืองแก่นท้าว 
แลแขวงเมืองทงัปวง ถ้าแลสมกักบัเมืองน่านก็ให้เมืองน่านเอาไปไว้
เถิด ถ้าครัวข้ามน ้าของไปแล้ว เปนของพ่อ ถ้าครัวยงัไม่ได้ข้ามน ้า
ของเป็นของลูก เมื่อราชวงยกมาจากเมืองน่านนั้น พญาน่ารได้
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ก าชบัราชวงมาว่า ถา้แลกองทพัไทยกมา แต่ 4-5 พนั เขาจะยใุห้เข้า
หนา้ อย่าใหร้าชวงเชื่อตรึกตรองดูใหจ้งดี ถา้แลใหมี้คนยกมาถึง 2-3 
หมื่น ก็ใหร้าชวงม่ิหนงัสือไปถึงพญาน่าร ๆ จะรีบยกมาโดยเรว 

  อน่ึง แสนจิตมะโน เมืองน่ารมาถวายเอาครัวเมืองน าปาดไป 
พญาขติัยะนอกราชการราชวง ท้าวเชียงควั ท้าวเชียงเกษ แสนโกฏิ 
แสนละคร ทาวศร่ิจัก เพียวง ครัวชายหญิง ไหญ่น้อย 332 คน ช้าง 
15 ช้าง ครั้งหน่ึงกับครัวไพร่บ้านพลเมืองอีกครั้งหน่ึง ชาย-หญิง 
ไหญ่นอ้ย 352 คน ช้าง 20 ช้าง แลว้เรียกเอาเงินถ่ายโทษตวัชายเด็ก 
หญิงเด็กคล 2 บาท ชายสกรร หญิงสกรรเสมอคล 1 ต าลึง แลครัว
ซ่ึงข้าพเจ้ามีหนงัสือคุมไว้เมืองแก่นท้าว บ้านอาฮี ทารีย, ปากมัน 
แขวงเมืองหล่มศกั, ด่านซ้ายบ้าง ชายหญิงใหญ่น้อย 700 เสด แสน
จิตมะโน นายน้อย กวาษเอาไปถึงบ้านเมืองท่าล่ิเรงใล่ลงไปบ้านบ่อ
แตน ข้าพเจ้าให้หลวงมหาดไทเมืองพิไช ให้แสนไชยวงเมืองตาก ไป
ต่อว่า ก็ท าให้ครัวมาไม นายน้อยกบับ่าวแสนจิตมะโน เอาช้างของ
ครัวไป 80 ช้าง กับปืน 58 บอก เรียกเอาเงินทายโทษตัวชายเดก 
หญิงเดก คล 2 บาท ชายสกรร หญิงสกรร เสมอคล 1 ต าลึง แต่ครัว
เมืองน ้าปาด เมืองห า เมืองแก่นท้าว แลแขวงเมืองทัง้ปวง ข้าพเจ้า
สืบรู้ว่า เมืองน่ารกกวาษเอาไปแต่ก่อนเปนอนัมาก หลวงมหาดไท
เมืองพิไชจึงภาตวัราชวงเมืองน่ารมาหาข้าพเจ้าๆ จึงว่า ราชวงษครั้ง
นี้ก็มีความชอบอยู่แล้ว ซ่ึงจะเอาครัวไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน สมเด็จพระ
พทุธิเจ้าอยู่หวัไปนัน้หาเห็นชอบไม่ ไห้คืนครัวมาอยู่บ้านเรือนยงัเก่า
นัน้ แลจะมีความชอบ ราชวงจึงคืนครัวใหบ้้าง  

                    (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 107-108) 
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  เอกสารจดหมายเหตุ “ราชการทัพเมืองเวียงจันทน์ ฉบบั 11”  ถือเป็น
หลกัฐานประวตัิศาสตร์ท่ีปรากฏช่ือ “บ้านอาฮี” ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุเทา่ท่ีผู้ เขียนค้นพบ
ในขณะค้นคว้าศึกษาและเรียบเรียงบทความนี ้ จากหลกัฐานดงักล่าวแสดงให้
เห็นวา่ชมุชนท่ีอยูใ่นลุ่มแม่น า้เหืองล้วนแตไ่ด้รับผลกระทบจากสงครามในปี พ.ศ.
2370  โดยถูกกวาดต้อนออกจากชุมชนเดิมไปยงัเมืองน่าน  แต่ว่ากองทพัเมือง
น่านถกูกองทพักรุงเทพฯ ติดตามมาทนัผู้คนในละแวกนีจ้ึงยงัไม่ถกูกวาดต้อนไป
จนถึงเมืองน่าน  ผู้ เขียนสนันิษฐานว่ามีความเป็นไปได้ว่ามีผู้คนอีกส่วนหนึ่งหนี
การถกูกวาดต้อนขึน้ไปอยู่ตามหบุเขา  ดงัปรากฏความทรงจ าในท้องถ่ินท่ีเล่าสืบ
ตอ่กนัมาว่าเคยมีร่องรอยบ้านเก่า หลายแห่งอยู่ในพืน้ท่ีหุบเขาในเขตต าบลอาฮี
และต าบลน า้ทูนซึ่งอยู่ติดกับชุมชนโบราณบ้านอาฮี  เช่น  บ้านเก่ากกจ าปา  
บ้านเก่าโคก  เป็นต้น (ไพรัตน์  ตัญญาภักดิ์, 2559 ; เสล่ียง  สิทธ์ิเทียมทอง, 
2559)  
  นอกจากนี ้ ยงัมีความเป็นได้ว่าการกวาดต้นผู้คนในครัง้นัน้น่าจะมีการ
เผาท าลายบ้านเรือนและยุ้ งฉางด้วย  เพ่ือเป็นการมิให้ข้าศึกได้ใช้เป็นท่ีตัง้มั่น  
ดงัเชน่ท่ีเจ้าราชวงษ์เมืองเวียงจนัทน์สัง่ให้จดุไฟเผาคา่ย  เผายุ้งข้าว  เผาเรือนใน
เขตเมืองเลยในช่วงเวลาใกล้เคียงกนั (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 2530: 28)  
จนท าให้ชุมชนโบราณบ้านอาฮีและใกล้เคียงถูกทิง้ร้างไปในชั่วระยะเวลาสัน้ๆ  
เพราะปรากฏร่องรอยชุมชนขนาดเล็กท่ีถูกทิง้ร้างจนเหลือเพียงร่องรอยเศษ
ภาชนะดินเผาประเภทตา่งๆ ท่ีมีอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 23-24 กระจายอยู่หลาย
แหง่ริมฝ่ังแมน่ า้เหืองใกล้เคียงกบับ้านอาฮี  เชน่  บ้านเก่าแก้งก้อม  บ้านเก่าเมือง
ตูม  เป็นต้น (เสล่ียง  สิทธ์ิเทียมทอง, 2559)  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในช่วงเวลา
ดงักล่าวนอกจากจะมีการกวาดต้อนผู้คนไปแล้วยงัมีการเผาท าลายบ้านเรือน
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และยุ้งฉาง  และมีความเป็นไปได้ว่าศาสนสถานท่ีปากน า้พานก็น่าจะถกูท าลาย
และทิง้ร้างในชว่งเวลาดงักล่าวนีด้้วย 
  แต่อย่างไรก็ดี  เม่ือกองทัพกรุงเทพฯ สามารถติดตามการกวาดต้อน
ผู้คนในลุ่มแม่น า้เหืองโดยกองทพัเมืองน่านได้แล้ว  ก็ได้มีการติดตามและเกลีย้
กลอ่มผู้คนให้กลบัเข้ามาตัง้ถ่ินฐานอยู่บริเวณภมูิล าเนาเดิมของตน  บางชมุชนก็
คงมีผู้ คนกลับมาตัง้ถ่ินฐานอยู่ตามเดิมและมีการใช้ช่ือหมู่บ้านเก่าเร่ือยมา  
อย่างเช่น  บ้านอาฮี  บ้านเม่ียง และบ้านท่าล่ี  เป็นต้น  ในขณะเดียวกันก็มีอีก
หลายชมุชนท่ีถกูทิง้ร้างไป 
 
ชุมชนบ้านอาฮีในต้นพุทธศตวรรษที่ 25 
  หลงัจากเหตกุารณ์ความไม่สงบในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ยุติลง  
พืน้ท่ีอาณาจกัรล้านช้างก็มีผู้คนอยู่เบาบางเพราะถูกกวาดต้อนลงไปอยู่ในเขต
ลุ่มแม่น า้เจ้าพระยาและแม่น า้สาขา  เมืองเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจกัรก็ถกูเผาท าลาย  เมืองแก่นท้าวซึง่เคยเป็นหวัเมืองใหญ่ก็ถกูลดสถานะ
ลงมาเป็นเพียงเมืองบริวารของเมืองเพชรบูรณ์  ร่วมกับเมืองหล่มสักและเมือง
เลย (ขวญัเมือง  จนัทโรจนี, 2534: 18)  ในขณะท่ีชุมชนบ้านอาฮีซึ่งมีการฟื้นตวั
ขึน้มาใหม่หลงัจากถูกท าลายทิง้ร้างไปในช่วงเวลาสัน้ๆ กลางปี พ.ศ.2370 ก็มี
ผู้คนกลบัมาโดยเฉพาะในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 
  เอเจียน แอมอนิเย (ETIENNE  AYMONIER) นกัส ารวจชาวฝร่ังเศสซึ่ง
ต้องการส ารวจหาศิลาจารึกในลาวและอีสาน  ซึ่งอยู่ในเขตอิทธิพลเขมรโบราณ
มาก่อน  คณะส ารวจของเอเจียนได้เร่ิมต้นส ารวจในเดือนกันยายน พ.ศ.2425  
เสร็จสิน้ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2426  ตอ่มาในปี พ.ศ.2438 รายงานฉบบันีจ้งึได้รับ
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การตีพิมพ์เผยแพร่  โดยในช่วงต้นปี พ.ศ.2426 คณะส ารวจของเอเจียนได้
เดนิทางมาท่ีเมืองเลย  เมืองดา่นซ้ายและเมืองแก่นท้าว   
  ในการส ารวจครัง้นีแ้อมอนิเยได้เดินทางผ่านบริเวณบ้านอาฮีเม่ือวันท่ี 
13 มีนาคม 2426  และได้บนัทกึข้อมลูเก่ียวกบับ้านอาฮีไว้ว่า  “...ต่อไปพวกเขาก็
ข้ามน ้าเหืองอีกเป็นครั้งที่ 2 แล้วปีนข้ึนเนินเขาหินทราย  เพื่อไปหยุดพกัที่บ้าน
ฮาฮี (Ban Ha Hi) เวลา 6 โมงเย็น หมู่บ้านนี้มีกระท่อมคนลาวอยู่ 10 หลัง  
ข้ึนกบัแก่นท้าวหรือเมืองหล่ม” (เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 212)  แม้ว่าในบนัทึก
จะเขียนเป็น “Ban Ha Hi” ท าให้ผู้แปลต้องแปลว่า “บ้านฮาฮี”  แตเ่ม่ือพิจารณา
จากข้อมลูการเดินทางของแอมอนิเยพบว่า  บ้านฮาฮีนีเ้ป็นหมู่บ้านเดียวกบับ้าน
อาฮี   สาเหตท่ีุมีการเขียนเป็นช่ือบ้านฮาฮีนัน้ผู้ เขียนเช่ือว่าน่าจะเกิดจากการฟัง
ส าเนียงท่ีผิดพลาดแล้วน ามาบันทึก  จึงท าให้ข้ อความท่ีบันทึกมีความ
คลาดเคล่ือน  ทัง้นีเ้น่ืองจากว่าเช่ือบ้านอาฮีนัน้ปรากฏมาตัง้แต ่พ.ศ.2370 เป็น
อยา่งน้อยแล้ว 
  จากข้อมูลในบันทึกการส ารวจข้างต้นจะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ.2426  
ชุมชนบ้านอาฮีมีบ้านเรือนตัง้อยู่เพียง 10 หลังคาเรือนเท่านัน้  ซึ่งถือว่าเป็น
ชมุชนท่ีมีขนาดเล็กมาก  ท่ีเป็นเช่นนีค้งเป็นเพราะผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากศึกเจ้า
อนวุงศ์ พ.ศ.2370 ท่ีมีการกวาดต้อนผู้คนและท าลายบ้านเรือนยุ้งฉางก็เป็นได้ 
   ในปี พ.ศ.2432 ราชส านักกรุงเทพฯ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้พยายามปฏิรูปการปกครองท้องถ่ินโดยมีการตัง้มณฑล
ลาวพวนขึน้  และมีการตัง้อ าเภอขึน้อยู่ในสงักดัเมืองเลยจ านวน 3 อ าเภอ  ได้แก่  
อ าเภอกดุป่อง (อ าเภอเมืองเลย)  อ าเภอทา่ล่ี  และอ าเภอนากอก (คณะกรรมการ
ฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, 2544: 71)  มีการตัง้มณฑลอุดร พ.ศ.
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2442 แทนมณฑลลาวพวน  และเมืองเลยก็ขึน้กับมณฑลอุดร  (เตช  บุนนาค, 
2532: 634-638)   
  ต่อมาในปี พ.ศ.2446 ราชส านกักรุงเทพฯ กับฝร่ังเศสได้ท าอนุสัญญา
ยินยอมให้พืน้ท่ีฝ่ังขวาแม่น า้โขงระหว่างเขตเมืองหลวงพระบางกับเมืองพิชัยลง
มาจนถึงแม่น า้เหืองให้อยู่ภายใต้กับปกครองของฝร่ังเศส (ชาญวิทย์  เกษตรศิริ, 
2554: 109-112)  ท าให้ท่ีท าการอ าเภอนากอก ซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ท่ีดงักล่าวต้องได้
ย้ายท่ีท าการมาอยู่ท่ีบ้านอาฮีทางฝ่ังขวาแม่น า้เหืองแทน  จึงมีการตัง้บ้านอาฮี
เป็นอ าเภออาฮีแทนอ าเภอนากอกเป็นการชัว่คราว  ภายหลงัจึงมาการยบุอ าเภอ
อาฮีลงเป็นต าบลขึน้กับอ าเภอท่าล่ี (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตฯุ, 2544: 71)  ซึง่ตัง้อยูห่า่งจากบ้านอาฮีเพียง 11 กิโลเมตร 
  การย้ายท่ีท าการอ าเภอนากอกมาตัง้อยู่ท่ีบ้านอาฮีและการยกบ้านอาฮี
ขึน้เป็นอ าเภออาฮีนัน้  ได้สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงหลัง พ.ศ.2426 น่าจะมีผู้คน
เข้ามาตัง้ถ่ินฐานบริเวณบ้านอาฮีเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงัการ
ท าอนสุญัญายินยอมให้พืน้ท่ีฝ่ังขวาแม่น า้โขงระหว่างเขตเมืองหลวงพระบางกบั
เมืองพิชยัลงมาจนถึงแม่น า้เหืองให้อยู่ภายใต้กับปกครองของฝร่ังเศส  น่าจะมี
ผู้คนจากทางฝ่ังซ้ายแม่น า้เหืองอพยพข้ามมาอยูฝ่ั่งขวาเพิ่มมากขึน้  เน่ืองจากไม่
ต้องการท่ีจะอยู่ใต้การบังคับของฝร่ังเศส  เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนีเ้คย
เกิดขึน้มาแล้วกรณีเมืองเชียงคานใน พ.ศ.2436 (เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2542: 
275)  ดงัข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ชาวบ้านว่ามีผู้คนท่ีอาศยัอยู่หมู่บ้านต่างๆ 
สองฝ่ังแม่น า้เหืองในเขตต าบลอาฮีกับเขตเมืองแก่นท้าวส่วนใหญ่เป็นญาติพ่ี
น้องกนั (สญัญา  สิทธิ, 2559 ; เสล่ียง  สิทธ์ิเทียมทอง, 2559)  ด้วยเหตนีุจ้งึท าให้
บ้านอาฮีกลายเป็นชุมชนระดับหมู่บ้านท่ีมีขนาดใหญ่และมีความส าคัญทาง
ประวตัศิาสตร์  เศรษฐกิจและสงัคมวฒันธรรมเร่ือยมาจนถึงปัจจบุนั 
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 หากจะกล่าวโดยสรุปเก่ียวกับพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินของ
ชุมชนโบราณบ้านอาฮีแล้ว  ก็จะพบว่าชุมชนโบราณแห่งนีเ้ร่ิมมีหลักฐาน
ประวตัิศาสตร์  โบราณคดีและศิลปกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการตัง้ถ่ินฐานของ
ชุมชนมาตัง้แต่ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 22 เป็นอย่างน้อย  ชุมชนโบราณบ้าน
อาฮีมีพฒันาการของชุมชนเช่ือมโยงกับชุมชนโบราณเมืองแก่นท้าวซึ่งเป็นหัว
เมืองใหญ่ในลุม่แมน่ า้เหือง  ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 23 จนถึงชว่งต้นพทุธศตวรรษ
ท่ี 24  น่าจะเป็นช่วงเวลาท่ีชมุชนโบราณบ้านอาฮีมีการขยายตวัและรุ่งเรืองมาก
ท่ีสดุ  เน่ืองจากบริเวณท่ีตัง้ชุมชนโบราณบ้านอาฮีและลุ่มแม่น า้เหืองเป็นแหล่ง
ของป่าและแร่ธาตซุึ่งเป็นสินค้าส าคญัในช่วงเวลาดงักล่าว  ตอ่มาชมุชนโบราณ
บ้านอาฮีได้เผชิญกับภาวะสงครามในศึกเจ้าอนุวงศ์ พ.ศ.2370  จนท าให้ชุมชน
และศาสนสถานภายในเขตชมุชนถกูทิง้ร้าง  เม่ือเหตกุารณ์ทางการเมืองเป็นปกติ
จึงมีผู้คนกลบัมาตัง้ถ่ินฐานและฟืน้ฟูชมุชนใหม่อีกครัง้ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 
25  และเคยมีสถานะเป็นอ าเภออาฮีในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ ด้วย 
 จากท่ีผู้ เขียนกล่าวมาข้างต้นก็จะเห็นได้ว่า  ในบริเวณชมุชนบ้านอาฮีได้
มีการพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์  โบราณคดีและศิลปกรรมท่ีน่าสนใจ
มากมาย  ส่วนใหญ่หลกัฐานดงักล่าวถกูรวบรวมไว้ท่ีวดัศิริมงคลและพิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินบ้านมัน่ยืน  เร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ชุมชนโบราณบ้านอาฮีจึงควรแก่
การศกึษาและถ่ายทอด  เพ่ือให้อนชุนรุ่นหลงัได้ศกึษาเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ และ
พัฒนาประยุกต์ใช้ข้อมูลนัน้เพ่ือสร้างสรรค์ชุมชนท้องถ่ิน  ควบคู่กับความ
พยายามในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชมุชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ท่ีก าลังเร่ิมเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียวและปีท่ีผ่านมา
ประเพณีนีก็้ได้รับการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์จากการท่องเท่ียวแห่ง
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ประเทศไทยด้วย  เพ่ือความมัน่คงยัง่ยืนทางสงัคมวฒันธรรมของชมุชนบ้านอาฮี
ตลอดไป 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที ่9 สภาพบา้นเรือนชมุชนบา้นอาฮีในปัจจุบนั (บนัทึกภาพเมื่อ 8 มีนาคม 2559) 
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