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Ban A-Hi Ancient Community: The Local Historical
Development of Ancient Community in Hueang Basin Area
ธีระวัฒน์ แสนคำ1 / Teerawatt Sankom
บทคัดย่ อ
บทความนี ม้ ี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาพัฒนาการทางประวัติ ศาสตร์
ท้ องถิ่นของชุมชนโบราณบ้ านอาฮี ซึ่งตังอยู
้ ่ในลุ่มแม่น ้าเหือง ในเขตตาบลอาฮี
อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ก่อนการเข้ ามาของชุมชนปั จจุบนั จากหลักฐานทาง
ประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรม
จากการศึกษาพบว่า ภายในชุมชนโบราณบ้ านอาฮีมีการพบหลักฐาน
ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรมที่สะท้ อนให้ เห็นถึงการตังถิ
้ ่นฐานของ
ชุมชนมาตังแต่
้ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 เป็ นอย่างน้ อย ชุมชนโบราณบ้ าน
อาฮีมีพฒ
ั นาการของชุมชนเชื่อมโยงกับชุมชนโบราณเมืองแก่นท้ าวซึ่งเป็ นหัว
เมืองชายแดนของอาณาจักรล้ านช้ าง และการขยายอานาจเข้ ามาในลุ่มแม่นา้
เหือง-แม่น ้าหมันของอาณาจักรล้ านช้ างในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ต่อมา
ชุมชนโบราณบ้ านอาฮีได้ เผชิญกับภาวะสงครามในศึกเจ้ าอนุวงศ์ พ.ศ.2370 จน
ทาให้ ชมุ ชนและศาสนสถานภายในเขตชุมชนถูกทิ ้งร้ าง เมื่อเหตุการณ์ทางการ
1
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เมืองเป็ นปกติจึงมีผ้ คู นกลับมาตังถิ
้ ่นฐานและฟื น้ ฟูชุมชนใหม่อีกครัง้ ในช่วงต้ น
พุทธศตวรรษที่ 25
คาสาคัญ: ชุมชนโบราณบ้ านอาฮี ลุม่ แม่น ้าเหือง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ท้ องถิ่น
Abstract
This article aimed to investigate local historical development of Ban
A-Hi Ancient Community located beside Hueang Basin area in A-Hi Subdistrict 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 AHi 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.

ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560

ชุมชนโบราณบ้ านอาฮี: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ท้องถิน่
ของชุมชนโบราณในลุ่มแม่ น้าเหือง

Keywords: Ban A-Hi’s Ancient Community, Hueang Basin Area
The Local Historical Development
ความนา
แม่นา้ เหื องเป็ นล านา้ สาขาล านา้ หนึ่งของแม่นา้ โขง และยังเป็ นเขต
พรมแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประมาณ 110 กิโลเมตร แม่น ้าเหืองมีต้นกาเนิดบริ เวณเทือกเขารอยต่อระหว่าง
อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และอาเภอนาแห้ ว จังหวัดเลย แล้ วไหล
ลงมาทางทิศเหนือผ่านเขตอาเภอด่านซ้ าย อาเภอท่าลี่ ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น ้า
โขงที่ บริ เวณปากเหื อง ในเขตบ้ านท่าดีหมี ตาบลปากตม อาเภอเชี ยงคาน
จังหวัดเลย ซึ่งอยู่ตรงข้ ามกับบ้ านใหม่เวิ นค า แขวงไชยะบุรี สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว แม่น ้าเหืองมีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร (วิกิ
พีเดีย สารานุกรมเสรี , 2559) แม่น ้าเหืองเป็ นแม่น ้าที่ไหลจากทิศใต้ ไปสู่ทิศเหนือ
ตามสภาพภูมิประเทศเช่นเดียวกับแม่น ้าเลย
ในลุม่ แม่น ้าเหืองเป็ นที่ตงของชุ
ั้
มชนโบราณเมืองแก่นท้ าว ซึง่ เป็ นชุมชน
โบราณขนาดใหญ่ที่ทาหน้ าที่ดแู ลชายขอบของอาณาจักรล้ านช้ าง ในเส้ นทาง
คมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับบ้ านเมืองในลุ่มแม่น ้าเจ้ าพระยาและลาน ้าสาขา
ได้ นอกจากชุมชนโบราณเมืองแก่นท้ าวแล้ ว ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น ้าเหืองยังมี
ชุมชนโบราณขนาดเล็ กหรื อชุมชนโบราณระดับหมู่บ้านกระจายอยู่หลายแห่ง
เช่น ชุมชนโบราณบ้ านเหมืองแพร่ ชุมชนโบราณบ้ านปากหมัน ชุมชนโบราณ
บ้ านอาฮี ชุ ม ชนโบราณบ้ านน า้ แคม เป็ นต้ น แต่ ทว่ าข้ อมู ลพัฒ นาการ
ประวัติศาสตร์ ของชุมชนโบราณเหล่านี ้กลับยังไม่ได้ รับการศึกษาค้ นคว้ าอย่าง
จริงจังและเป็ นระบบตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ ทังที
้ ่ชมุ ชนโบราณหลายแห่ง
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มีความสาคัญและมีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งชุมชนโบราณบริ เวณบ้ านอาฮี ต าบลอาฮี อ าเภอท่าลี่
จังหวัดเลย เนื่ องจากมี การพบโบราณสถาน พระพุทธรู ปและหลักฐานทาง
ประวัตศิ าสตร์ และโบราณคดีจานวนมาก
บทความนี ้ ผู้เขี ยนจึ งมี วัตถุประสงค์ ที่ จะน าเสนอข้ อมูลเบื อ้ งต้ น
เกี่ยวกับชุมชนโบราณบ้ านอาฮี เพื่อแสดงให้ เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ท้ องถิ่น และบริ บททางการเมือง เศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ ยวข้ อง
รวมทัง้ สภาพบริ บทใกล้ เคียงอื่ นๆ ตังแต่
้ ช่วงแรกก่อตังชุ
้ มชนในสังคมแบบรั ฐ
จารี ตในวัฒนธรรมล้ านช้ างจนถึงการถูกทิง้ ร้ าง โดยมีมุมมองการศึกษาจาก
พัฒนาการภายในชุมชนเป็ นหลักตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่ 22 จนถึงการฟื น้ ฟูชมชน
หลังศึกเจ้ าอนุวงศ์ในต้ นพุทธศตวรรษที่ 25 เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการศึกษา
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นชุมชนโบราณบ้ านอาฮีและชุมชนโบราณ
อื่นๆ ในที่ราบลุ่มแม่น ้าเหืองอย่างละเอียดลุ่มลึก และสร้ างความเข้ าใจในบริ บท
ทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นในที่ราบลุ่มแม่นา้ เหืองตามหลักฐานประวัติศ าสตร์
โบราณคดีและศิลปกรรมให้ เกิดขึ ้นแก่วงวิชาการและผู้สนใจทัว่ ไป
ชุมชนโบราณบ้ านอาฮี: ข้ อมูลเชิงกายภาพ
ชุมชนโบราณบ้ านอาฮีปัจจุบนั ตังอยู
้ ่ในเขตบ้ านอาฮีซึ่งเป็ นชุมชนขนาด
ใหญ่แห่งหนึง่ ริมฝั่ งขวาของแม่น ้าเหือง ในท้ องที่ตาบลอาฮี อาเภอท่าลี่ จังหวัด
เลย พื น้ ที่ ราบลุ่มบริ เวณที่ ตัง้ ชุมชนโบราณบ้ านอาฮี เป็ นพื น้ ที่ อุดมสมบูรณ์
เพราะเป็ นที่ราบลุ่มที่คอ่ นข้ างกว้ างกว่าที่ราบอื่นในละแวกนี ้ และอยู่ติดกับจุดที่
ลาห้ วยพานซึ่งเป็ นลาห้ วยสาขาของแม่น ้าเหืองไหลมาบรรจบกับแม่น ้าเหืองไหล
นอกจากนี ้ แม้ ว่าชุมชนโบราณบ้ านอาฮีจะอยู่ริมฝั่ งแม่น ้าเหือง แต่บริ เวณที่ตงั ้
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บ้ านอาฮีกลับเป็ นที่ดอน ตลิ่งแม่น ้าจึงสูงกว่าบริ เวณอื่น ทาให้ น ้าไม่เอ่อท่วม
ชุมชนในฤดูน ้าหลาก
ต าแหน่งที่ ตัง้ บ้ านอาฮี ยังมี ร่ องรอยของเส้ นทางคมนาคมโบราณที่
สามารถเชื่อมต่อไปยังชุมชนโบราณข้ างเคียงได้ ทางทิศตะวันออกอาศัยเส้ นทาง
ในที่ราบลุ่มแม่น ้าเหืองลงไปยังเมืองแก่นท้ าว เมืองปากเหืองและเมืองเชียงคาน
ซึ่งอยู่ในลุ่มแม่นา้ โขงได้ ทางทิศตะวันตกสามารถอาศัยเส้ นทางในที่ ราบลุ่ม
แม่น ้าเหืองขึ ้นไปยังเมืองด่านซ้ ายซึ่งอยู่ปลายแดนของอาณาจักรล้ านช้ างในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 22-24 ได้ ที่สาคัญคือ ลุ่มแม่น ้าเหืองบริ เวณบ้ านอาฮียงั ตังอยู
้ ่
ในเส้ นทางคมนาคมโบราณระหว่างรัฐที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มบ้ านเมือง
ในลุ่มแม่น ้าโขงในอานาจของอาณาจักรล้ านช้ าง กับบ้ านเมืองในลุ่มแม่น ้าน่าน
และแม่น า้ เจ้ าพระยาซึ่งอยู่ภายใต้ อ านาจของอาณาจักรสุโขทัยและกรุ งศรี
อยุธยาได้ อีกด้ วย (ธีระวัฒน์ แสนคา, 2558 ค: 62 - 66)

ภาพที ่ 1 ภาพถ่ายดาวเที ยมเหนื อบริ เวณชุมชนบ้านอาฮี แสดงให้เห็นสภาพภูมิประเทศ
บริ เวณทีต่ งั้ ชุมชนโบราณบ้านอาฮี ในทีร่ าบลุ่มแม่น้าเหือง (ปรับปรุงจาก Google Earth)
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ภายในเขตบ้ านอาฮี มี ก ารพบร่ อ งรอยโบราณสถานอยู่ 2 แห่ ง
โบราณสถานแห่งแรกตังอยู
้ ่ทางฝั่ งขวาของปากน ้าพานซึ่งเป็ นจุดที่ลาห้ วยพาน
ไหลมาบรรจบกับแม่น ้าเหือง อยู่ทางทิศตะวันออกของบ้ านอาฮี ห่างจากชุมชน
บ้ านอาฮีประมาณ 500 เมตร ปั จจุบนั ถูกขุดทาลายจนไม่เหลือสภาพ และถูก
ปรับพื ้นที่เป็ นสวนปาล์มของเกษตรกร แต่ยงั ปรากฏร่องรอยเศษอิฐและแนวการ
เรี ยงอิฐเป็ นชันอยู
้ ่ตามแนวรัว้ ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่าเป็ นที่ตงของสิ
ั้
่งปลูกสร้ างที่มี
ฐานทาด้ วยอิฐ ชาวบ้ านเรี ยกบริ เวณนี ้ว่า “วัดปากน้ าพาน” ปรากฏซากอิฐเป็ น
กองอยู่คล้ ายกับฐานวิหารหรื อฐานเจดีย์ แต่ตอ่ มาถูกบุกรุ กทาลายจนไม่เหลือ
สภาพเดิมให้ เห็นแล้ ว (สัญญา สิทธิ, 2559)
โบราณสถานแห่งที่ สอง ตัง้ อยู่ บริ เวณริ มฝั่ งชายชุมชนอาฮี ทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือติดกับแม่น ้าเหือง โบราณสถานนี ้อยู่ภายในวัดศิริมงคลซึ่ง
เป็ นวัดประจ าชุมชนบ้ านอาฮี ในปั จจุบัน ภายในมี โบราณสถาน “พระธาตุ
มะนาวเดี ่ยว” ซึ่งเป็ นพระธาตุทรงสี่เหลี่ยมทรงสูงซ้ อนกัน 2 ชัน้ องค์ระฆังทรง
สี่เหลี่ยมมีขนาดเล็ก ส่วนปลียอดมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมรับกับส่วนองค์ระฆัง
เมื่อพิจารณาลักษณะศิลปกรรมจากภาพถ่ายเก่าก่อนที่องค์พระธาตุจะพังนัน้
สันนิษฐานว่าเป็ นพระเจดีย์ศิลปะฝี มือช่างพื ้นบ้ าน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 2425
พระธาตุมะนาวเดี่ยวไม่ปรากฏหลักฐานการสร้ างแน่ชดั สันนิษฐานว่า
สร้ างขึ ้นโดยอดีตเจ้ าอาวาสวัดศิริมงคลรู ปแรกที่ชื่อ หลวงพ่อมะนาวเขียวหรื อ
มะนาวเคี่ยว ต่อมาน่าจะมีการเรี ยกชื่อเพี ้ยนมาเป็ น “มะนาวเดี่ยว” พระธาตุนี ้
เคยพังทลายลงมาแล้ วครัง้ หนึ่ง ทาให้ พบว่าภายในมีพระพุทธรูปสาริ ดขนาดเล็ก
พระบุเงิน พระบุทองและโบราณวัตถุอื่นๆ ทังอยู
้ ่ในสภาพดีและชารุ ดบรรจุอยู่
ภายในจ านวนมาก เมื่ อปฏิ สังขรณ์ พระธาตุใหม่จึงน ากลับบรรจุไว้ เช่นเดิม
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(ราไพ กาแก้ ว, 2559) เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายที่มีผ้ ถู ่ายภาพไว้ สนั นิษฐานว่า
โบราณวัตถุสว่ นใหญ่นา่ จะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 22-24

ภาพที ่ 2 ร่ องรอยซากโบราณสถานวัดปากน้าพาน จะเห็นว่ามี เศษอิ ฐโบราณกระจายอยู่ใน
เนิ นดิ น

ภาพที ่ 3 โบราณสถานพระธาตุมะนาวเดีย่ ว ตัง้ อยู่ภายในวัดศิ ริมงคล
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นอกจากนี ้ ภายในวัดศิริมงคลยังมี พระพุทธรู ปปูนปั น้ ปางมารวิ ชัย
ขนาดหน้ าตักกว้ างประมาณ 1.20 เมตร ศิลปะพืน้ บ้ าน ประดิษฐานเป็ นพระ
ประธานอยู่ภายในโบสถ์ มีพระพุทธรู ปปางนาคปรก ชาวบ้ านทั่วไปเรี ยกว่า
“หลวงปู่ นาคมุจลินท์” เป็ นพระพุทธรู ปหินแกะสลัก ขนาดหน้ าตักกว้ าง 22 นิ ้ว
เป็ นพระพุทธรู ปศิลปะลพบุรีหรื อศิลปะเขมร มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 หรื อ
สมัยบาปวน และพระพุ ทธรู ปหลวงพ่ อเชี ยงยื น (หรื อพระเสี่ ยง) ซึ่ ง เป็ น
พระพุทธรู ปสาริ ดปางมารวิชัย ขนาดหน้ าตักกว้ าง 31 เซนติเมตร ศิลปะล้ าน
ช้ าง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 22-23
การพบร่ องรอยโบราณสถานและโบราณวัตถุอยู่ภายในเขตชุมชนบ้ าน
อาฮีในปัจจุบนั ถือเป็ นหลักฐานสาคัญในการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ท้ องถิ่นของชุมชนโบราณบ้ านอาฮี ทังนี
้ ้เนื่องจากว่าข้ อมูลเกี่ยวกับชุมชนโบราณ
บ้ านอาฮี มี การพบหลักฐานประวัติศาสตร์ ที่ เกี่ ยวข้ องน้ อยมาก จึงจ าเป็ นที่
จะต้ องอาศัยหลักฐานทางด้ านโบราณคดีและศิลปกรรมมาใช้ ในการศึกษาและ
พิจารณาร่วมด้ วย
ร่ องรอยการเข้ ามาของมนุษย์ ในที่ราบลุ่มแม่ นา้ เหืองก่ อนการเกิดชุมชน
โบราณบ้ านอาฮี
ในที่ราบลุ่มแม่น ้าเหืองในเขตบ้ านอาฮีและใกล้ เคียงปรากฏร่องรอยการ
เข้ ามาของผู้คนตัง้ แต่สมัยก่ อนประวัติ ศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานการพบ
เครื่ องมือหิน เช่น ขวานหินขัด กาไลหิน เป็ นต้ น ตลอดจนเครื่ องมือโลหะ เช่น
ใบหอกเหล็ ก เป็ นต้ น บริ เวณที่ มี การพบเครื่ องหิ นสมัยก่ อนประวัติศาสตร์
จานวนมากนันอยู
้ ่ในเขตภูเขาทางทิศใต้ และตะวันตกเฉี ยงใต้ ของบ้ านอาฮี ซึ่ง
เป็ นพื น้ ที่ รอยต่อกับบ้ านห้ วยคัง ห่างจากบ้ านอาฮี ประมาณ 4 - 5 กิ โลเมตร
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(เสลี่ยง สิทธิ์เทียมทอง, 2559 ; ปัญจพล จาปานิล, 2559) เครื่ องมือหินที่พบส่วน
หนึง่ ชาวบ้ านนามามอบให้ ทางโรงเรี ยนชุมชนบ้ านอาฮี ต่อมาย้ ายมาเก็บรักษาที่
วัดศิริมงคล และมีส่วนหนึ่งเก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้ าน
มัน่ ยืน พิพิธภัณฑ์เอกชนที่อยูภ่ ายในชุมชนบ้ านอาฮี

ภาพที ่ 4 ขวานหิ นขัดทีพ่ บในเขตบ้านอาฮี จัดแสดงอยู่ทีพ่ ิ พิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่ นบ้านมัน่ ยืน

จากการส ารวจบริ เ วณแหล่ ง ที่ พ บเครื่ องมื อหิ นและการพิ จ ารณา
เครื่ องมือหิน พบว่าบริ เวณเชิงเขาดังกล่าวน่าจะเป็ นที่อยู่ของมนุษย์สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ มาก่อน เนื่องจากว่ามีร่องรอยการผลิตเครื่ องมือหินและมีการพบ
เครื่ องมือหินจานวนมาก เครื่ องมือหินเหล่านี ้ถือเป็ นหลักฐานทางโบราณคดีที่
แสดงให้ เห็นว่าในเขตบ้ านอาฮี เคยมีมนุษย์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เข้ ามาอยู่
อาศัย อย่างน้ อยก็ในยุคหินใหม่เมื่อราว 3,000-5,000 ปี มาแล้ ว
อย่างไรก็ดี แม้ ว่าจะมีการพบร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ ในเขตบ้ านอาฮี แต่ก็ไม่ใช่จะสรุ ปได้ เลยว่าชุมชนโบราณบ้ านอาฮี
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จะมีการตังถิ
้ ่นฐานของมนุษย์มาตังแต่
้ ราว 3,000 - 5,000 ปี มาแล้ ว เนื่องจากว่า
ต้ องอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้ เห็นถึงการตังถิ
้ ่นฐานหรื ออยู่อาศัย
ของมนุษย์ที่ตอ่ เนื่องกันมาร่วมด้ วย
หลักฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมชิ ้นหนึ่งที่อาจจะเป็ นหลักฐานที่
แสดงความเก่าแก่ของชุมชนโบราณบ้ านอาฮีได้ ก็คือ พระพุทธรู ปหินแกะสลัก
ปางนาคปรก ขนาดหน้ าตักกว้ าง 22 นิ ้ว ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหาร “หลวงปู่ นาค
มุจลินท์” ภายในวัดศิริมงคล เป็ นพระพุทธรู ปประทับนัง่ ขัดสมาธิ ราบ มีนาค
เศี ยรโล้ นเจ็ ดเศี ยรปรกเหนื อพระเศี ยร โดยเศี ยรนาคเศี ยรกลางหันหน้ าไป
ทางขวา ต่างจากเศี ยรนาคเศี ยรกลางทั่วไปที่ จะอยู่กึ่งกลางเหนื อพระเศี ยร
พระพุทธรูปและหันออกมาด้ านหน้ า ประทับนัง่ เหนือขดนาคสองขด พระพักตร์
สี่เหลี่ยม เคร่ งขรึ ม มีไรพระศก ขมวดพระเกศาเป็ นลอนเกล้ าขึน้ ไป พระรัศมี
คล้ ายลักษณะทรงกรวย ขอบสบงด้ านหน้ าเว้ าอยู่ใต้ พระนาภี ไม่ปรากฏขอบจีวร
และสังฆาฏิ และไม่สวมเครื่ องทรง (ธี ระวัฒน์ แสนคา, 2558 ก: 41-42) ซึ่งมี
ลักษณะทางพุทธศิลป์ คล้ ายคลึงกับพระพุทธรู ปศิลปะสมัยบาปวนที่มีลักษณะ
พระพักตร์ เป็ นสี่เหลี่ยม พระเนตรเปิ ด พระหนุเป็ นร่ อง พระเศียรมีขมวดพระ
เกศาเป็ นวงขดหรื อถักพระเกศาเป็ นลอนแล้ วเกล้ ารวบขึ ้นไว้ ส่วนบน ทรงมงกุฎ
ทรงกรวย พระวรกายไม่นิยมแสดงขอบจี วรหรื อสังฆาฏิ มีการนุ่งผ้ าที่ มี ขอบ
ด้ านหน้ าเว้ าต่าใต้ พระนาภี และที่สาคัญคือ นาคยังไม่มีเครื่ องทรง เป็ นนาค
เศียรโล้ น (ศักดิช์ ยั สายสิงห์, 2556: 98-99)
ประวัติของพระพุทธรู ปนาคปรกวัดศิริมงคลนันมี
้ มุขปาฐะในท้ องถิ่นที่
เล่าถึงที่มาของพระพุทธรู ปนาคปรกองค์นี ้ว่า พระพุทธรู ปลอยทวนนา้ มาตาม
แม่น า้ เหื อง แล้ วไหลมาวนอยู่ที่ ท่าน า้ บ้ านอาฮี ชาวบ้ านจึงได้ อัญเชิ ญมา
ประดิษฐานไว้ เป็ นพระคู่บ้านคู่เมือง และเชื่อกันว่าเป็ นพระพุทธรู ปที่สร้ างมา
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พร้ อมกับพระบางของเมื องหลวงพระบางในสมัยนัน้ เมื่ อสร้ างเสร็ จแต่ก็ ไม่
สามารถอัญเชิญขึ ้นประดิษฐานในวิหารที่เตรี ยมไว้ ได้ ด้วยสาเหตุประการต่างๆ
จึงได้ อญ
ั เชิญลงสู่แม่น ้าเพื่อเสี่ยงทาย ปรากฏว่าพระพุทธรู ปได้ ลอยทวนนา้ มา
ตามแม่นา้ เหืองที่มีปากแม่นา้ ที่ไหลลงสู่แม่นา้ โขง มาวนอยู่ที่ท่านา้ บ้ านอาฮี
ชาวบ้ านจึงอัญเชิญขึน้ มาไว้ ที่วัดศิริมงคลในปั จจุบนั (วิชัย จินดาเหม, 2553:
32)

ภาพที ่ 5 หลวงปู่ นาคมุจลิ นท์ พระพุทธรู ปปางนาคปรก ศิ ลปะเขมร อายุราวพุทธศตวรรษ
ที ่ 16 พระพุทธรู ปสาคัญของชุมชนบ้านอาฮี ประดิ ษฐานอยู่ทีว่ ิ หารภายในวัดศิ ริมงคล

หากพิจารณาตามบริ บททางด้ านประวัติศาสตร์ แล้ ว มุขปาฐะดังกล่าว
คงมีความเป็ นไปได้ น้อยมากในประเด็นที่พระพุทธรูปจะลอยทวนน ้าขึ ้นมาได้ เอง
เรื่ องเล่ามุขปาฐะเช่นนี ม้ ั กจะถูกเล่ าเพื่ อแสดงให้ เห็ นถึ งความศักดิ์สิ ทธิ์ ของ
พระพุทธรู ปมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม มุขปาฐะดังกล่าวก็ สะท้ อนให้ เห็นว่า
พระพุทธรูปนาคปรกองค์นี ้ได้ ถกู อัญเชิญมาจากที่อื่นในช่วงหลัง โดยอัญเชิญมา
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จากบ้ านเมื องในลุ่ม แม่ น า้ โขง ก่ อนที่ จ ะอัญ เชิ ญมาตามแม่ น า้ เหื อ งและ
ประดิษฐานอยูท่ ี่ชมุ ชนบ้ านอาฮีเรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั (ธีระวัฒน์ แสนคา, 2558
ก: 53) ซึ่งสอดคล้ องกับการไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีที่ระบุว่าในเขตบ้ าน
อาฮีหรื อในลุ่มแม่น ้าเหืองมีการพบร่ องรอยของโบราณสถานที่ก่อด้ วยหินทราย
หรื อศิลาแลงซึ่งนิยมใช้ ในการก่อสร้ างเป็ นศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมรโบราณ
เลย
ดังนัน้ หลักฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมข้ างต้ นแม้ ว่าจะพบอยู่ใน
เขตชุมชนหรื อบริ เวณใกล้ เคียงกับชุมชนบ้ านอาฮีในปั จจุบนั ซึ่งเป็ นพื ้นที่ซ้อนทับ
กับชุมชนโบราณบ้ านอาฮี แต่ก็ยงั ไม่สามารถระบุได้ เลยว่าหลักฐานดังกล่าวมี
ความเกี่ยวข้ องกับชุมชนโบราณบ้ านอาฮีมากน้ อยเพียงใด เพราะในขณะนี ้เรา
ยังไม่พบหลักฐานที่แสดงให้ เห็นความต่อเนื่องในพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
การตังถิ
้ ่นฐานจากกลุ่มมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ข้างต้ นมาสู่การก าเนิ ด
ชุมชนโบราณบ้ านอาฮี
กาเนิดชุมชนโบราณบ้ านอาฮีหลั งการขยายอานาจเข้ ามาในลุ่ มแม่ นา้
เหือง-แม่ นา้ หมันของอาณาจักรล้ านช้ าง
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรมที่ปรากฏใน
บริ เวณบ้ านอาฮี พบว่าในเขตบ้ านอาฮีมีร่องรอยการตังถิ
้ ่นฐานของมนุษย์อย่าง
ชัดเจนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21-22 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการขยายอานาจเข้ า
มาในลุม่ แม่น ้าเหืองและลุม่ แม่น ้าหมันของอาณาจักรล้ านช้ าง กล่าวคือ
หลังจากที่พระเจ้ าฟ้างุ้มเป็ นปฐมกษัตริ ย์ในประวัติศาสตร์ อาณาจักร
ล้ านช้ างได้ ขึ ้นครองราชสมบัติที่เมืองหลวงพระบางและสถาปนาอาณาจักรล้ าน
ช้ างหรื อกรุ งศรี สัตตนาคนหุตขึน้ ราว พ.ศ.1896 ก็ ปรากฏข้ อความในนิ ทาน
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ขุนบรมราชาซึ่งเป็ นหลักฐานประวัติศาสตร์ ที่สาคัญของล้ านช้ างที่กล่าวย้ อนไป
ถึงสมัยพระเจ้ าฟ้างุ้ม (ครองราชย์ พ.ศ.1896-1936) ซึ่งกล่าวถึงเมืองแก่นท้ าวซึ่ง
เป็ นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ ในลุ่มแม่น า้ เหื องทางทิ ศตะวันออกของชุมชน
โบราณบ้ านอาฮี ทังยั
้ งระบุว่าเจ้ าเมืองแก่นท้ าวเป็ น “ขุนใหญ่ขอบเมือง” ที่ดแู ล
ด่านสามหมื่นร่ วมกับเมืองซายขาวและเมืองหนองบัว หลังจากที่พระเจ้ าฟ้างุ้ม
ได้ ทาสงครามรวบรวมบ้ านเมืองให้ เป็ นปึ กแผ่นรวมเป็ นอาณาจักรล้ านช้ างหรื อ
ราชอาณาจักรกรุงศรี สตั นาคนหุต ดังปรากฏในพงศาวดารความว่า “...ขุนใหญ่
ขอบเมื องแก่นท้าว เจ้าเมื องหนองบัว เจ้าเมื องซายขาว เอาด่านสามหมื ่น ขุน
ทัง้ มวลฝูงนี พ้ ระยาฟ้าให้รักษาขอบเมื องลานช้างแล” (กรมศิลปากร, 2545: 156)
จากหลักฐานข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าเมืองแก่นท้ าวมีพัฒนาการความ
เป็ นชุมชนระดับเมื องแล้ ว อย่างน้ อยก็ เป็ นเมื องที่ ดูแลชายแดนและควบคุม
เส้ นทางคมนาคมระหว่างรัฐ ซึ่งในขณะนันลุ
้ ่มแม่น ้าเหืองและลุ่มน ้าหมันซึ่งเป็ น
แม่น ้าสาขาของแม่น ้าเหืองถือเป็ นเส้ นทางคมนาคมระหว่างอาณาจักรสุโขทัยกับ
อาณาจักรล้ านช้ างเส้ นทางหนึ่ง มี การพบเศษภาชนะดิ นเผาเคลื อบน า้ ยา
แบบสังคโลกปะปนอยู่กับเศษภาชนะดินเผาฝี มือช่างท้ องถิ่นของลาวในบริ เวณ
ชุมชนโบราณบ้ านอาฮี ปั จจุบันเก็ บรั กษาอยู่ภายในวัดศิริมงคล หลักฐาน
ดังกล่าวทาให้ สนั นิษฐานได้ ว่าระหว่างผู้คนอาณาจักรสุโขทัยกับกลุ่มบ้ านเมือง
ในลุ่มน ้าโขง (โดยเฉพาะเขตเมืองแก่นท้ าว) คงมีการติดต่อค้ าขายแลกเปลี่ยน
สินค้ าระหว่างกัน จึงมีการพบเศษภาชนะดินเผาแบบสังคโลกในบริ เวณนี ้
การพบเศษภาชนะดินเผาเคลือบนา้ ยาแบบสังคโลกปะปนอยู่กับเศษ
ภาชนะดินเผาฝี มือช่างท้ องถิ่นของลาวในบริ เวณชุมชนโบราณบ้ านอาฮีนนั ้ ได้
สะท้ อนให้ เห็ นว่าในลุ่มแม่น า้ เหื องได้ เริ่ มมี การขยายตัวของชุมชนในระดับ
หมู่บ้านขึ ้นมาตามลุ่มแม่น ้าเหืองซึ่งเป็ นเส้ นทางคมนาคม โดยเฉพาะในบริ เวณ
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ที่ราบซึ่งมีพื ้นที่การทาเกษตรกรรมกว้ างขวางอย่างบริ เวณรอบๆ ชุมชนบ้ านอาฮี
ด้ วยเหตุนี ้จึงน่าจะเป็ นสาเหตุหรื อปั จจัยสาคัญที่ทาให้ เกิดการตังชุ
้ มชนโบราณ
บ้ านอาฮีขึ ้นบริเวณเดียวกับชุมชนบ้ านอาฮีในปั จจุบนั

ภาพที ่ 6 เศษภาชนะดิ นเผาเคลือบน้ายาแบบสังคโลกปะปนอยู่กบั เศษภาชนะดิ นเผาฝี มื อ
ช่างท้องถิ่ นของลาว พบในเขตชุมชนโบราณบ้านอาฮี จัดแสดงอยู่ทีพ่ ิ พิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่ นบ้าน
มัน่ ยืน

ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 22 อาณาจักรล้ านช้ างและอาณาจักรกรุ งศรี
อยุธยาซึ่งสามารถยึดครองบ้ านเมื อ งในอาณาจักรสุโขทัยแต่ก่ อนได้ ได้ ท า
สัญญาไมตรี และสร้ างพระธาตุศรี สองรักขึ ้นริ มฝั่ งแม่น ้าหมันในบริ เวณที่เชื่อว่า
เป็ นกึ่งกลางเส้ นทางระหว่างแม่น ้าโขงกับแม่น ้าน่าน เพื่อใช้ เป็ นหมุดหมายเขต
แดนและประจักษ์ พยานในการทาสัญญาพระราชไมตรี ระหว่างสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิ แห่ ง อาณาจักรกรุ ง ศรี อยุ ธ ยาและพระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราชแห่ ง
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อาณาจักรล้ านช้ าง สร้ างขึน้ เมื่ อปี พ.ศ.2103 แล้ วเสร็ จในปี พ.ศ.2106 (วินัย
พงศ์ศรี เพียร, 2554: 5-37)
เมื่อมีหมุดหมายเขตแดนระหว่างสองอาณาจักรชัดเจนมากขึน้ เมือง
แก่นท้ าวซึ่งเป็ นเมืองใหญ่ในลุ่มแม่นา้ เหืองและควบคุมดูแลแนวชายแดนล้ าน
ช้ างในเส้ นทางคมนาคมนี ้ น่าจะเกิดการขยายตัวของชุมชนมาตามลุ่มแม่นา้
เหืองและลุ่มแม่นา้ หมันในบริ เวณพืน้ ที่ ว่างระหว่างเมื องแก่นท้ าวกับพระธาตุ
ศรี สองรั กมากขึน้ ในขณะเดียวกันช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ถึงต้ นพุทธ
ศตวรรษที่ 23 ก็พบหลักฐานว่าเขตแดนระหว่างอาณาจักรกรุ งศรี อยุธยาและ
อาณาจักรล้ านช้ างได้ ขยับลึกเข้ าไปในเขตอานาจกรุ งศรี อยุธยาตามเส้ นทาง
คมนาคมเดิม หมุดหมายเขตแดนจากเดิมคือพระธาตุศรี สองรักก็ขยับไปเป็ นต้ น
ประดูส่ องต้ น ซึ่งปั จจุบนั อยู่ริมฝั่ งแม่น ้าพุงในเขตบ้ านด่านดู่ ตาบลโป่ ง อาเภอ
ด่านซ้ าย จังหวัดเลย (ธีระวัฒน์ แสนคา, 2558 ข: 52-56)
การขยับหมุดหมายเขตแดนลึกเข้ าไปทางฝั่ งกรุ งศรี อยุธยามากขึ ้น ได้
แสดงให้ เห็นว่าอาณาจักรล้ านช้ างได้ ขยายอานาจขึ ้นมาเหนือบริ เวณลุ่มแม่นา้
หมัน ในขณะเดียวกันก็อาจมีการตังเมื
้ องด่านซ้ ายขึ ้นในลุ่มแม่น ้าหมันบริ เวณ
ใกล้ เคียงกับที่ ประดิษฐานพระธาตุศรี สองรั กด้ วย เนื่องจากว่าหลักฐานทาง
โบราณคดีและศิลปกรรมที่ปรากฏในชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ ายก็มีอายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 22-23 สอดคล้ องกับช่วงเวลาการขยับหมุดหมายเขตแดนดังกล่าว
อีกทังชื
้ ่อเมือง “ด่านซ้ าย” ก็สะท้ อนให้ เห็นถึงสถานะของเมืองที่เป็ น “เมืองด่าน”
ด้ วย (เอกริ นทร์ พึ่งประชา และคณะ, 2559: 48-49) ในประเด็นพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ ของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ ายผู้เขียนจักขอนาเสนอให้ ทราบโดย
ละเอียดในโอกาสต่อไป
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จากข้ อมูลที่ผ้ ูเขียนยกมากล่าวเสี ยยื ดยาวข้ างต้ นนัน้ ก็จะเห็นได้ ว่ า
อาณาจักรล้ านช้ างได้ ขยายอานาจเข้ ามาในลุ่มแม่นา้ เหืองและแม่นา้ หมันทาง
ทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของเมืองแก่นท้ าวมากขึ ้น ซึ่งทาให้ เกิดการ
ขยายตัวของชุมชนระดับหมู่บ้านมาตามที่ราบลุ่มสองฝั่ งแม่น ้าดังกล่าว ชุมชน
โบราณบ้ านอาฮีจงึ น่าจะมีการเริ่มก่อร่างสร้ างเรื อนขึ ้นในช่วงเวลาดังกล่าวนี ้ด้ วย
เพราะหลักฐานโบราณวัตถุที่พบก็มีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษที่ 21-22 อีก
ทังก่
้ อนหน้ านี ้ก็ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดเกี่ ยวกับการตังถิ
้ ่นฐานของมนุษย์ อยู่
บริเวณชุมชนโบราณบ้ านอาฮีมาก่อน
ชุมชนโบราณบ้ านอาฮีในช่ วงพุทธศตวรรษที่ 23 ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 24
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 จนถึงช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 24 น่าจะเป็ น
ช่วงเวลาที่ชุมชนโบราณบ้ านอาฮีมีการขยายตัวและรุ่ งเรื องมากที่สุด เพราะมี
การพบหลักฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมภายในเขตชุมชนโบราณบ้ านอาฮี
ที่สร้ างขึ ้นช่วงเวลาดังกล่าวจานวนมาก
โบราณสถานบริ เ วณปากน า้ พาน น่ าจะเคยเป็ นศาสนสถานที่ มี
ความสาคัญที่สุดของชุมชนโบราณบ้ านอาฮี และมีความเป็ นไปได้ ว่าชุมชน
โบราณบ้ านอาฮีส่วนใหญ่น่าจะตังบ้
้ านเรื อนอยู่บริ เวณปากน ้าพาน และริ มฝั่ ง
แม่นา้ เหืองยาวขึน้ มาทางทิศตะวันตกอันเป็ นที่ตงของวั
ั้
ดศิริมงคลซึ่งเป็ นที่ ตงั ้
ของโบราณสถานอีกแห่งหนึ่ง แม้ ว่าซากโบราณสถานจะถูกทาลายจนไม่เหลือ
ลักษณะทางศิลปกรรมให้ ศกึ ษา มีการพบศิลาจารึกหลักหนึง่ ที่สะท้ อนให้ เห็นถึง
ความสาคัญของโบราณสถานที่ปากน ้าพาน
ศิลาจารึ กที่ ผ้ ูเขี ยนกล่าวถึงนี ้ ปั จจุบันปั กอยู่หน้ าวิหารหลวงปู่ นาค
มุจลินท์ภายในวัดศิริมงคล แต่ก่อนหน้ านี ้เคยปั กอยู่ริมฝั่ งแม่นา้ เหืองห่างจาก
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วัดศิริมงคลไปทางตะวันตกราว 300 เมตร ด้ วยศิลาจารึกทาด้ วยหินทรายเดิมที
ชาวบ้ านจึงใช้ เป็ นที่ลบั มีดก่อนจะลงไปสู่ท่าน ้า ต่อมาได้ มีผ้ เู คลื่อนย้ ายไปไว้ ที่
ทาการองค์การบริ หารส่วนตาบลอาฮี (ที่เดิม) ซึ่งปัจจุบนั เป็ นศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรี ยนบ้ านอาฮี ก่อนที่จะนามาปั กไว้ หน้ าวิหารหลวงปู่ นาคมุจลินท์
จารึ กดังกล่าวท าด้ วยหิ นทราย กว้ างประมาณ 30 เซนติเมตร สูง
ประมาณ 80 เซนติเมตร และหนาประมาณ 10 เซนติเมตร จารึกด้ วยอักษรไทย
น้ อย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 22-24 จานวน 2 บรรทัด ผู้เขียนได้ ทาสาเนามอบ
ให้ นายชัยสิทธิ์ ปะนันวงค์ นักอักษรศาสตร์ ปฏิ บตั ิการ (ด้ านประวัติศาสตร์ )
สานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ทาการอ่านแปลเบื ้องต้ นได้
ความว่า “ดินวัดแต่นีเ้ มือใต้ ” (ชัยสิทธิ์ ปะนันวงค์, 2558) ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า
ศิลาจารึ กหลักนีเ้ ป็ นหลักเขตแดนของวัดที่ปักอยู่ทางเหนือ (ทางเหนือตามทิศ
ทางการไหลของแม่น ้าเหือง) และพื ้นที่จากหลักจารึ กนัน้ ลงมาทางใต้ (ตามทิศ
ทางการไหลของแม่น ้าเหือง) จนมาถึงที่ตงวั
ั ้ ดนันถื
้ อเป็ นเขตพื ้นที่ของวัด
เมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏในวัดศิริมงคลซึ่งอยู่
ใกล้ กับศิลาจารึ ก ก็พบว่าโบราณสถานภายในวัดศิริมงคลไม่ได้ มีความเก่าแก่
มากนัก หากเทียบกับร่องรอยโบราณสถานที่บริเวณปากน ้าพาน เพราะพระธาตุ
มะนาวเดี่ ยวซึ่ งเป็ นโบราณสถานส าคัญ ของวัดศิ ริ ม งคลก็ ไม่ ได้ มี ลั กษณะ
ศิลปกรรมที่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษที่ 24-25 เลย ดังนัน้ ศิลาจารึ กหลักนี จ้ ึง
น่าจะมีความเกี่ยวข้ องกับโบราณสถานที่ปากน ้าพานมากกว่า โดยเป็ นหลักเขต
พื ้นที่ของวัดซึ่งอาจได้ รับการอุทิศหรื อกัลปนาจากพระมหากษัตริ ย์ พระราชวงศ์
หรื อขุนนางในอาณาจักรล้ านช้ างในอดีต
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ภาพที ่ 7 ศิ ลาจารึ กหิ นทราย อักษรไทยน้อย อายุราวพุทธศตวรรษที ่ 22 - 24
ปัจจุบนั ปักอยู่หน้าวิ หารหลวงปู่ นาคมุจลิ นท์ภายในวัดศิ ริมงคล

ภาพที ่ 8 ส่วนหนึ่งของพระพุทธรู ปสาริ ด ศิ ลปะล้านช้าง อายุราวพุทธศตวรรษที ่ 23-24
ทีพ่ บในองค์พระธาตุมะนาวเดีย่ ว (ทีม่ า: ปัญจพล จาปานิ ล)
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การพบศิลาจารึกหลักนี ้ในพื ้นที่ชมุ ชนโบราณบ้ านอาฮีสะท้ อนให้ เห็นถึง
ความรุ่ งเรื องของชุมชนโบราณแห่งนี ้ เช่นเดียวกันกับการพบพระพุทธรู ปสาริ ด
ขนาดเล็ก พระบุเงินและพระบุทองที่บรรจุในองค์พระธาตุมะนาวเดี่ยวซึ่งส่วน
ใหญ่นา่ จะสร้ างขึ ้นราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 เนื่องจากการกัลปนาที่ดินให้ แก่วดั
การสร้ างศาสนสถาน และการสร้ างพระพุทธรู ปด้ วยวัสดุที่มีค่าหรื อมีราคาสูง
ย่อมต้ องอาศัยปั จจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในชุมชนเป็ นส าคัญ
ดังนัน้ การกัลปนาที่ดินให้ แก่วดั การสร้ างศาสนสถานบริ เวณปากน ้าพาน และ
การสร้ างพระพุทธรูปดังกล่าวจึงสะท้ อนให้ เห็นถึงความรุ่งเรื องทางด้ านเศรษฐกิจ
ของชุมชนโบราณบ้ านอาฮีในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22-23 ได้ เป็ นอย่างดี
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22-23 ถือเป็ นช่วงที่การค้ าของป่ าภายในภาคพื ้น
ทวี ปได้ เฟื่ องฟู เป็ นอย่ างมาก อาณาจักรล้ านช้ างเป็ น อี กดิ นแดนหนึ่ ง ที่ มี
ทรั พ ยากรของป่ าเป็ นจ านวนมากและถู ก น ามาเป็ นสิ น ค้ าให้ กั บ พ่ อ ค้ า
ชาวตะวันตกและชาวตะวันออกผ่านทางกรุงศรี อยุธยา (โยซิยกู ิ มาซูฮารา, 2546)
สินค้ าที่ชาวต่างชาติต้องการส่วนใหญ่ เป็ นของป่ าและแร่ ธาตุซึ่งมีมากในเขต
อาณาจักรล้ านช้ าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มแม่น ้าเหืองและลุม่ แม่น ้าหมัน
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
ดีบกุ ซึ่งได้ จากการขุดเหมืองและร่ อนแร่ ตามริ มฝั่ งแม่น ้าในเขตอาณาจักรล้ าน
ช้ าง (วรางคณา นิพทั ธ์ สุขกิจ, 2550: 27-40) สินค้ าทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้ล้ วนแต่
ถือว่าเป็ นสินค้ าส่งออกที่สาคัญของอาณาจักรล้ านช้ าง
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เมื่อพิจารณาถึงตาแหน่งที่ตงของชุ
ั้
มชนโบราณบ้ านอาฮีซึ่งอยู่ในเขต
ลุ่มแม่น ้าเหืองตอนกลางแล้ ว พบว่าในบริ เวณนี ้เป็ นแหล่งแร่ ธาตุสาคัญ แม้ ไม่
ปรากฏหลักฐานร่วมสมัย แต่ก็มีหลักฐานในยุคหลังซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่าชาวบ้ าน
อาฮีและชาวบ้ านใกล้ เคียงเคยมีการร่อนทองในแม่น ้าเหืองช่วงหน้ าแล้ ง เช่น บ้ าง
หรื อเลียงซึ่งเป็ นอุปกรณ์ ร่อนทอง วิธีการและภูมิปัญญาการร่ อนทองในแม่นา้
เหือง เป็ นต้ น (เสลี่ยง สิทธิ์เทียมทอง, 2558) และในพื ้นที่บ้านวังเป่ งซึ่งอยู่ห่าง
จากบ้ านอาฮีไปทางทิศตะวันตกราว 10 กิโลเมตร ก็มีเรื่ องเล่าในท้ องถิ่นว่ามีขมุ
ทองและเส้ นทางขนทองอยู่ในพื ้นที่หบุ เขาทางทิศใต้ ของหมู่บ้าน (ไพรัตน์ ตัญญา
ภักดิ์, 2559) นอกจากนี ้ ยังมีรายงานว่าในพื ้นที่ล่มุ น ้าเหืองและลุ่มน ้าหมันเคย
มีการเลี ้ยงครั่งจานวนมาก (เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 209-213) และมีการพบ
อุปกรณ์ที่ใช้ ในการถลุงเหล็กในอดีตอีกด้ วย ซึ่งทรัพยากรทางธรรมชาติเหล่านี ้
น่าจะถูกนามาเป็ นสินค้ าเพื่อส่งส่วยและส่งขาย/แลกเปลี่ยนให้ แก่พ่อค้ าชาวกรุ ง
ศรี อยุธยา จนเป็ นปัจจัยที่สง่ ผลให้ ชมุ ชนมีความรุ่งเรื องอีกทางหนึง่
ความรุ่งเรื องของชุมชนโบราณบ้ านอาฮี ในอดีตยังถูกถ่ายทอดเป็ นเรื่ อง
เล่ามุขปาฐะของชาวบ้ านอาฮีในปั จจุบนั ซึ่งเล่าสืบต่อกันมาว่าบริ เวณบ้ านอาฮี
เคยเป็ นที่ตงของเมื
ั้
องโบราณที่มีชื่อว่า “เมืองตูม” มาก่อน มีผ้ ปู กครองชื่อพระยา
สุนทรจักษ์ ภรรยาชื่อนางพรหมจารี ต่อมาทังสองเกิ
้
ดผิดใจกัน เนื่องจากพระ
ยาสุนทรจักษ์นอกใจภรรยา และขับไล่นางพรหมจารี ออกจากเมือง จนทาให้ เกิด
สงครามขึ ้น ในที่สุดนางพรหมจารี เอาชนะพระยาสุนทรจักษ์ ได้ (สัญญา สิทธิ ,
2559) เรื่ องเล่าดังกล่าวแม้ จะเป็ นเพียงนิ ทานมุขปาฐะแต่ก็สะท้ อนให้ เห็ นถึง
ความทรงจาท้ องถิ่นที่มีตอ่ ความรุ่งเรื องของชุมชนโบราณบ้ านอาฮีในอดีตได้ เป็ น
อย่างดี
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นอกจากนี ้ นิทานดังกล่าวยังถูกนามาใช้ ในการอธิบายที่มาของภูมินาม
ท้ องถิ่นบ้ านอาฮี ว่า นางพรหมจารี ยังมีพี่ ชายที่ อยู่บ้านนาแก่งม้ า พี่ชายนาง
พรหมจารี ได้ นาแกงม้ ามาให้ นางพรหมจารี กิน แต่นางพรหมจารี ซึ่งมีศกั ดิ์เป็ น
น้ องสาวหรื อ “อา” บอกพี่ชายว่า “อาฮิ กิน” (แปลว่า อาไม่กิน) คนที่อยู่ใกล้ ๆ ได้
ยินเสียงนางพูดว่า “อาฮิ กิน” จึงเรี ยกหมู่บ้านนีว้ ่า “บ้านอาฮิ ” นานเข้ าจึงได้
เพี ้ยนมาเป็ นชื่อ “บ้านอาฮี ” อย่างที่เรี ยกกันในปั จจุบนั (สัญญา สิทธิ, 2559) แต่
อย่างไรก็ดี ที่มาของชื่อบ้ านอาฮีนนั ้ ยังไม่มี การสรุ ปแน่ชัดว่ามีที่มาจากอะไร
เนื่องจากว่าเป็ นชื่อเก่าแก่ที่มีการเรี ยกมาช้ านานแล้ ว
ชุมชนโบราณบ้ านอาฮีกับเหตุการณ์ ศึกเจ้ าอนุวงศ์ ในลุ่มแม่ นา้ เหือง
ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 24 ในอาณาจักรล้ านช้ างได้ เกิดความวุ่นวาย
ทางการเมื องขึน้ เนื่ องจากราชส านักกรุ ง ธนบุรีที่มี ศูนย์ กลางอยู่ที่ลุ่มแม่น า้
เจ้ าพระยาและเป็ นศูนย์ กลางการปกครองแห่งใหม่แทนกรุ งศรี อยุธยา ได้ ยก
กองทัพขึน้ มาโจมตีเมืองเวียงจันทน์ซึ่งเป็ นที่ตงของราชส
ั้
านักล้ านช้ าง โดยมี
เจ้ าพระยามหากษั ตริ ย์ ศึ ก เป็ นแม่ ทัพ ท าสงครามเข้ ายึ ดราชส านักเมื อง
เวียงจันทน์ได้ ทูลเชิญพระเจ้ าสิริบุญสารพร้ อมด้ วยพระราชวงศ์ส่วนหนึ่งลงไป
ยังกรุ งธนบุรีในปี พ.ศ.2322 แล้ วตังพระยาสุ
้
โพ ขุนนางเมื องเวี ยงจันทน์ เป็ น
ผู้รักษาเมือง (เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2540: 102) และคงมีผ้ คู นส่วนหนึ่งที่หลบหนี
ภัยสงครามขึ ้นเขาเข้ าป่ ากลับลงมาตังถิ
้ ่นฐานตามเดิม
ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2369-2371 เจ้ าอนุวงศ์เป็ นพระมหากษัตริ ย์ ของ
ราชอาณาจักรล้ านช้ างเวี ยงจันทน์ ในฐานะประเทศราชของกรุ งเทพมหานคร
ครองราชย์ตงั ้ แต่ปี พ.ศ.2346-2370 เป็ นพระโอรสของเจ้ าสิริบุญสาร เดิมถูก
เชิ ญมาชุบเลี ย้ งในฐานะพระโอรสของเจ้ าประเทศราชที่ กรุ งธนบุรี ต่อมา
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พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ โปรดฯ ให้ เจ้ าอนุวงศ์ซึ่งเป็ น
พระโอรสของเจ้ าสิ ริ บุญสารกลับไปเวี ยงจันทน์ ภายหลังจากเจ้ าอิ นทวงศ์
สิ ้นพระชนม์ เจ้ าอนุวงศ์จึงได้ รับโปรดเกล้ าเป็ นพระมหากษัตริ ย์กรุงเวียงจันทน์
ต่อจากพระเชษฐาในปี พ.ศ.2347 เจ้ าอนุวงศ์ได้ ปฏิบตั ิราชการบ้ านเมืองมีความ
ดีความชอบมาแต่ครัง้ รั ชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้ านภาลัย เเละ
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั จึงได้ รับความไว้ วางพระราชหฤทัย
เป็ นอันมาก เมื่อมีข้อราชการขึ ้นกราบบังคมทูลฯ ก็ทรงเห็นชอบตามนัน้ (สุรศักดิ์
ศรี สาอาง, 2545: 246-249)
แต่เมื่อภายหลังพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัยเสด็จสวรรคต
ในปี พ.ศ.2367 ความสัมพันธ์ ระหว่างราชสานักทังสองก็
้
ไม่ค่อยมีความราบรื่ น
เท่าใดนักด้ วยสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะการสักเลกของผู้แทนราชส านัก
สยามในหัวเมื องอี สาน (ธวัช ปุณโณทก, 2526: 80-81) จนกระทั่งในปี พ.ศ.
2369 เจ้ าอนุวงศ์ได้ นากองทัพลาวเข้ ามากวาดต้ อนชาวลาวทางฝั่ งขวาแม่น ้าโขง
และหมายจะยกลงไปตีกรุงเทพมหานคร ทาให้ เกิดสงครามระหว่างล้ านช้ างกับ
สยามขึ ้น
กองทัพเวียงจันทน์นาโดยเจ้ าอนุวงศ์ได้ นาไพร่ พลจากเมื องต่างๆ ใน
ปกครองยกลงไปจนถึงเมืองนครราชสีมา ยึดเมืองนครราชสีมาได้ ต่อมาเมื่ อ
ทราบข่าวว่ากองทัพกรุ งเทพฯ ยกขึน้ มาจึงถอยทัพกลับมาตังรั
้ บศึกอยู่ที่เมื อง
หนองบัวลาภู ส่วนเจ้ าอนุวงศ์ไปตังค่
้ ายคอยดูสถานการณ์ศกึ ที่ช่องข้ าวสาร ใน
ขณะเดียวกันก็มีทหารส่วนหนึ่งราว 200 คน ยกจากเมืองเวียงจันทน์เข้ ามาทาง
เมืองแก่นท้ าวและเมืองด่านซ้ าย เพื่อจะยกทัพลงไปทางเมืองหล่มสักและเมือง
เพชรบูรณ์เพื่อสมทบกับกองทัพของเจ้ าราชวงษ์ (เหง้ า) ที่เมืองสระบุรี (จดหมาย
เหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 33-34)
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การที่ กองทัพจากเวี ยงจันทน์ ยกผ่ านมาทางลุ่มน า้ เหื องไม่ ปรากฏ
หลักฐานแน่ชดั ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ ้นบ้ างกับเมืองแก่นท้ าวและชุมชนโบราณ
บ้ านอาฮี แต่หลังจากที่กองทัพเวียงจันทน์เพลี่ยงพลา้ จนต้ องถอยมาตังทั
้ พรั บ
ศึกที่เมืองหล่มสัก ก็พยายามสั่งให้ ขุนนางและทหารจากเวียงจันทน์ และจาก
เมืองน่านซึ่งถูกเจ้ าอนุวงศ์ส่งสาส์นขอความร่ วมมือก่อการเร่งกวาดต้ อนไพร่ พล
ชาวเมืองในเขตนี ้ เช่น เมืองนครไทย เมืองด่านซ้ าย เมืองแก่นท้ าว เมืองหาและ
เมืองน ้าปาด เป็ นต้ น เพื่อนาข้ ามแม่น ้าโขงลงไปยังเมืองเวียงจันทน์และเมื อง
น่าน ซึ่งชุมชนที่ถูกกวาดต้ อนก็รวมถึงบริ เวณชุมชนโบราณบ้ านอาฮีด้วย แต่
ท้ ายที่สดุ เจ้ าราชวงษ์ ก็สงั่ เผาเมืองหล่มสักและกวาดต้ อนชาวเมืองลงมายังเมือง
เลย ก่อนที่จะถูกกองทัพกรุ งเทพฯ ติดตามมาทัน จนเจ้ าราชวงษ์ ต้องหนี ไป
รวมอยูก่ บั เจ้ าอนุวงศ์ที่ช่องข้ าวสาร (ธีระวัฒน์ แสนคา, 2556: 113-126)
ในเอกสารจดหมายเหตุ “ราชการทัพเมืองเวียงจันทน์ ฉบับ 11” ซึ่งเป็ น
เอกสารราชงานราชการทัพของแม่ทัพนายกองที่ส่งไปทูลเกล้ าฯ ถวายรายงาน
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หัวในปี พ.ศ.2370 ได้ มีข้อความรายงานได้
กล่าวถึงขุนนางเมืองน่านได้ ลงมากวาดต้ อนผู้คนบริ เวณลุ่มแม่น ้าเหืองเพื่อช่วย
กองทัพเวียงจันทน์ ดังปรากฏข้ อความในจดหมายเหตุว่า
อนึ่ง หลวงมะหาดไท เมื องพิ ไช แสนไชวง เมื องตาก ซึ่ งข้าพะ
เจ้ าให้ ถื อหนังสื อไปถึ งพญาชุ มภู เมื องละคร ราชวงเมื องน่ าน
กลับมาแจ้งความกับข้าพเจ้าว่า อ้ายอณุเวี ยงจันสัง่ ไปถึงพญาน่าน
ว่าครอบครัวแขวงเมื องน้ าปาด แขวงเมื องหา แขวงเมื องแก่ นท้าว
แลแขวงเมื องทังปวง ถ้าแลสมักกับเมื องน่านก็ให้เมื องน่านเอาไปไว้
เถิ ด ถ้าครัวข้ามน้ าของไปแล้ว เปนของพ่อ ถ้าครัวยังไม่ได้ข้ามน้ า
ของเป็ นของลู ก เมื ่ อราชวงยกมาจากเมื องน่ านนั้น พญาน่ ารได้
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กาชับราชวงมาว่า ถ้าแลกองทัพไทยกมา แต่ 4-5 พัน เขาจะยุให้เข้า
หน้า อย่าให้ราชวงเชื ่อตรึ กตรองดูให้จงดี ถ้าแลให้มีคนยกมาถึง 2-3
หมื ่น ก็ให้ราชวงมิ่ หนังสื อไปถึงพญาน่าร ๆ จะรี บยกมาโดยเรว
อนึ่ง แสนจิ ตมะโน เมื องน่ารมาถวายเอาครัวเมื องนาปาดไป
พญาขัติยะนอกราชการราชวง ท้าวเชี ยงคัว ท้าวเชี ยงเกษ แสนโกฏิ
แสนละคร ทาวศริ่ จัก เพียวง ครัวชายหญิ ง ไหญ่น้อย 332 คน ช้าง
15 ช้ าง ครั้งหนึ่ งกับครัวไพร่ บ้านพลเมื องอี กครั้งหนึ่ ง ชาย-หญิ ง
ไหญ่นอ้ ย 352 คน ช้าง 20 ช้าง แล้วเรี ยกเอาเงิ นถ่ายโทษตัวชายเด็ก
หญิ งเด็กคล 2 บาท ชายสกรร หญิ งสกรรเสมอคล 1 ตาลึง แลครัว
ซึ่ งข้าพเจ้ามี หนังสื อคุมไว้เมื องแก่ นท้าว บ้านอาฮี ทารี ย, ปากมัน
แขวงเมื องหล่มศัก, ด่านซ้ายบ้าง ชายหญิ งใหญ่น้อย 700 เสด แสน
จิ ตมะโน นายน้อย กวาษเอาไปถึงบ้านเมื องท่าลิ่ เรงใล่ลงไปบ้านบ่อ
แตน ข้าพเจ้าให้หลวงมหาดไทเมื องพิ ไช ให้แสนไชยวงเมื องตาก ไป
ต่อว่า ก็ทาให้ครัวมาไม นายน้อยกับบ่าวแสนจิ ตมะโน เอาช้างของ
ครัวไป 80 ช้าง กับปื น 58 บอก เรี ยกเอาเงิ นทายโทษตัวชายเดก
หญิ งเดก คล 2 บาท ชายสกรร หญิ งสกรร เสมอคล 1 ตาลึง แต่ครัว
เมื องน้าปาด เมื องหา เมื องแก่นท้าว แลแขวงเมื องทัง้ ปวง ข้าพเจ้า
สื บรู้ ว่า เมื องน่ารกกวาษเอาไปแต่ ก่อนเปนอันมาก หลวงมหาดไท
เมื องพิไชจึ งภาตัวราชวงเมื องน่ารมาหาข้าพเจ้าๆ จึงว่า ราชวงษครั้ง
นี ้ก็มีความชอบอยู่แล้ว ซึ่ งจะเอาครัวไพร่ ฟ้าข้าแผ่นดิ น สมเด็จพระ
พุทธิ เจ้าอยู่หวั ไปนัน้ หาเห็นชอบไม่ ไห้คืนครัวมาอยู่บ้านเรื อนยังเก่ า
นัน้ แลจะมี ความชอบ ราชวงจึงคืนครัวให้บ้าง
(จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 107-108)
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เอกสารจดหมายเหตุ “ราชการทัพเมืองเวียงจันทน์ ฉบับ 11” ถื อเป็ น
หลักฐานประวัติศาสตร์ ที่ปรากฏชื่อ “บ้ านอาฮี” ที่เก่าแก่ที่สดุ เท่าที่ผ้ เู ขียนค้ นพบ
ในขณะค้ นคว้ าศึกษาและเรี ยบเรี ยงบทความนี ้ จากหลักฐานดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่าชุมชนที่อยูใ่ นลุ่มแม่น ้าเหืองล้ วนแต่ได้ รับผลกระทบจากสงครามในปี พ.ศ.
2370 โดยถูกกวาดต้ อนออกจากชุมชนเดิมไปยังเมืองน่าน แต่ว่ากองทัพเมือง
น่านถูกกองทัพกรุงเทพฯ ติดตามมาทันผู้คนในละแวกนี ้จึงยังไม่ถกู กวาดต้ อนไป
จนถึงเมืองน่าน ผู้เขียนสันนิษฐานว่ามีความเป็ นไปได้ ว่ามีผ้ คู นอีกส่วนหนึ่งหนี
การถูกกวาดต้ อนขึ ้นไปอยู่ตามหุบเขา ดังปรากฏความทรงจาในท้ องถิ่นที่เล่าสืบ
ต่อกันมาว่าเคยมีร่องรอยบ้ านเก่า หลายแห่งอยู่ในพื ้นที่หุบเขาในเขตตาบลอาฮี
และตาบลนา้ ทูนซึ่งอยู่ติดกับชุมชนโบราณบ้ านอาฮี เช่น บ้ านเก่ากกจ าปา
บ้ านเก่ าโคก เป็ นต้ น (ไพรั ตน์ ตัญญาภักดิ์, 2559 ; เสลี่ ยง สิ ทธิ์ เที ยมทอง,
2559)
นอกจากนี ้ ยังมีความเป็ นได้ ว่าการกวาดต้ นผู้คนในครัง้ นันน่
้ าจะมีการ
เผาทาลายบ้ านเรื อนและยุ้งฉางด้ วย เพื่อเป็ นการมิให้ ข้าศึกได้ ใช้ เป็ นที่ ตงมั
ั ้ ่น
ดังเช่นที่เจ้ าราชวงษ์ เมืองเวียงจันทน์สงั่ ให้ จดุ ไฟเผาค่าย เผายุ้งข้ าว เผาเรื อนใน
เขตเมืองเลยในช่วงเวลาใกล้ เคียงกัน (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 28)
จนทาให้ ชุมชนโบราณบ้ านอาฮีและใกล้ เคียงถูกทิ ้งร้ างไปในชั่วระยะเวลาสัน้ ๆ
เพราะปรากฏร่ องรอยชุมชนขนาดเล็ กที่ ถูกทิ ง้ ร้ างจนเหลื อเพี ยงร่ องรอยเศษ
ภาชนะดินเผาประเภทต่างๆ ที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 กระจายอยู่หลาย
แห่งริมฝั่งแม่น ้าเหืองใกล้ เคียงกับบ้ านอาฮี เช่น บ้ านเก่าแก้ งก้ อม บ้ านเก่าเมือง
ตูม เป็ นต้ น (เสลี่ ยง สิทธิ์ เที ยมทอง, 2559) ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่าในช่วงเวลา
ดังกล่าวนอกจากจะมีการกวาดต้ อนผู้คนไปแล้ วยังมีการเผาทาลายบ้ านเรื อน
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และยุ้งฉาง และมีความเป็ นไปได้ ว่าศาสนสถานที่ปากน ้าพานก็น่าจะถูกทาลาย
และทิ ้งร้ างในช่วงเวลาดังกล่าวนี ้ด้ วย
แต่อย่างไรก็ ดี เมื่อกองทัพกรุ งเทพฯ สามารถติดตามการกวาดต้ อน
ผู้คนในลุ่มแม่น ้าเหืองโดยกองทัพเมืองน่านได้ แล้ ว ก็ได้ มีการติดตามและเกลีย้
กล่อมผู้คนให้ กลับเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานอยู่บริ เวณภูมิลาเนาเดิมของตน บางชุมชนก็
คงมี ผ้ ูคนกลับมาตัง้ ถิ่ นฐานอยู่ตามเดิมและมี การใช้ ชื่ อหมู่บ้ านเก่ าเรื่ อยมา
อย่างเช่น บ้ านอาฮี บ้ านเมี่ยง และบ้ านท่าลี่ เป็ นต้ น ในขณะเดียวกันก็มีอีก
หลายชุมชนที่ถกู ทิ ้งร้ างไป
ชุมชนบ้ านอาฮีในต้ นพุทธศตวรรษที่ 25
หลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ยุติลง
พื ้นที่อาณาจักรล้ านช้ างก็มีผ้ คู นอยู่เบาบางเพราะถูกกวาดต้ อนลงไปอยู่ในเขต
ลุ่มแม่นา้ เจ้ าพระยาและแม่นา้ สาขา เมืองเวี ยงจันทน์ ซึ่งเป็ นเมื องหลวงของ
อาณาจักรก็ถกู เผาทาลาย เมืองแก่นท้ าวซึง่ เคยเป็ นหัวเมืองใหญ่ก็ถกู ลดสถานะ
ลงมาเป็ นเพียงเมืองบริ วารของเมืองเพชรบูรณ์ ร่ วมกับเมืองหล่มสักและเมื อง
เลย (ขวัญเมือง จันทโรจนี, 2534: 18) ในขณะที่ชุมชนบ้ านอาฮีซึ่งมีการฟื ้นตัว
ขึ ้นมาใหม่หลังจากถูกทาลายทิ ้งร้ างไปในช่วงเวลาสัน้ ๆ กลางปี พ.ศ.2370 ก็มี
ผู้คนกลับมาโดยเฉพาะในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 25
เอเจียน แอมอนิเย (ETIENNE AYMONIER) นักสารวจชาวฝรั่งเศสซึ่ง
ต้ องการสารวจหาศิลาจารึ กในลาวและอีสาน ซึ่งอยู่ในเขตอิทธิพลเขมรโบราณ
มาก่อน คณะสารวจของเอเจียนได้ เริ่ มต้ นสารวจในเดือนกันยายน พ.ศ.2425
เสร็จสิ ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ.2426 ต่อมาในปี พ.ศ.2438 รายงานฉบับนี ้จึงได้ รับ
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การตี พิ มพ์ เผยแพร่ โดยในช่วงต้ นปี พ.ศ.2426 คณะส ารวจของเอเจี ยนได้
เดินทางมาที่เมืองเลย เมืองด่านซ้ ายและเมืองแก่นท้ าว
ในการสารวจครัง้ นีแ้ อมอนิเยได้ เดินทางผ่านบริ เวณบ้ านอาฮีเมื่อวันที่
13 มีนาคม 2426 และได้ บนั ทึกข้ อมูลเกี่ยวกับบ้ านอาฮีไว้ ว่า “...ต่อไปพวกเขาก็
ข้ามน้ าเหื องอี กเป็ นครั้งที ่ 2 แล้วปี นขึ้ นเนิ นเขาหิ นทราย เพื ่อไปหยุดพักที ่บ้าน
ฮาฮี (Ban Ha Hi) เวลา 6 โมงเย็ น หมู่ บ้ านนี ้ มี กระท่ อมคนลาวอยู่ 10 หลัง
ขึ้นกับแก่นท้าวหรื อเมื องหล่ม” (เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 212) แม้ ว่าในบันทึก
จะเขียนเป็ น “Ban Ha Hi” ทาให้ ผ้ แู ปลต้ องแปลว่า “บ้ านฮาฮี” แต่เมื่อพิจารณา
จากข้ อมูลการเดินทางของแอมอนิเยพบว่า บ้ านฮาฮีนี ้เป็ นหมู่บ้านเดียวกับบ้ าน
อาฮี สาเหตุที่มีการเขียนเป็ นชื่อบ้ านฮาฮีนนผู
ั ้ ้ เขียนเชื่อว่าน่าจะเกิดจากการฟั ง
ส าเนี ยงที่ ผิ ด พลาดแล้ วน ามาบัน ทึ ก จึ ง ท าให้ ข้ อความที่ บัน ทึ ก มี ค วาม
คลาดเคลื่อน ทังนี
้ ้เนื่องจากว่าเชื่อบ้ านอาฮีนนปรากฏมาตั
ั้
งแต่
้ พ.ศ.2370 เป็ น
อย่างน้ อยแล้ ว
จากข้ อมูลในบันทึ กการส ารวจข้ างต้ นจะเห็ นได้ ว่ าในปี พ.ศ.2426
ชุมชนบ้ านอาฮี มี บ้านเรื อนตัง้ อยู่เพี ยง 10 หลังคาเรื อนเท่านัน้ ซึ่งถื อว่าเป็ น
ชุมชนที่มีขนาดเล็กมาก ที่เป็ นเช่นนี ้คงเป็ นเพราะผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากศึกเจ้ า
อนุวงศ์ พ.ศ.2370 ที่มีการกวาดต้ อนผู้คนและทาลายบ้ านเรื อนยุ้งฉางก็เป็ นได้
ในปี พ.ศ.2432 ราชส านักกรุ งเทพฯ ในรั ชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ พยายามปฏิรูปการปกครองท้ องถิ่นโดยมี การตังมณฑล
้
ลาวพวนขึ ้น และมีการตังอ
้ าเภอขึ ้นอยู่ในสังกัดเมืองเลยจานวน 3 อาเภอ ได้ แก่
อาเภอกุดป่ อง (อาเภอเมืองเลย) อาเภอท่าลี่ และอาเภอนากอก (คณะกรรมการ
ฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, 2544: 71) มีการตังมณฑลอุ
้
ดร พ.ศ.

ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560

111

112
2442 แทนมณฑลลาวพวน และเมืองเลยก็ขึน้ กับมณฑลอุดร (เตช บุนนาค,
2532: 634-638)
ต่อมาในปี พ.ศ.2446 ราชสานักกรุ งเทพฯ กับฝรั่งเศสได้ ทาอนุสัญญา
ยินยอมให้ พื ้นที่ฝั่งขวาแม่น ้าโขงระหว่างเขตเมืองหลวงพระบางกับเมืองพิชัยลง
มาจนถึงแม่น ้าเหืองให้ อยู่ภายใต้ กับปกครองของฝรั่งเศส (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ,
2554: 109-112) ทาให้ ที่ทาการอาเภอนากอก ซึ่งตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ดงั กล่าวต้ องได้
ย้ ายที่ทาการมาอยู่ที่บ้านอาฮีทางฝั่ งขวาแม่น ้าเหืองแทน จึงมีการตังบ้
้ านอาฮี
เป็ นอาเภออาฮีแทนอาเภอนากอกเป็ นการชัว่ คราว ภายหลังจึงมาการยุบอาเภอ
อาฮีลงเป็ นตาบลขึน้ กับอาเภอท่าลี่ (คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุฯ, 2544: 71) ซึง่ ตังอยู
้ ห่ า่ งจากบ้ านอาฮีเพียง 11 กิโลเมตร
การย้ ายที่ทาการอาเภอนากอกมาตังอยู
้ ่ที่บ้านอาฮีและการยกบ้ านอาฮี
ขึ ้นเป็ นอาเภออาฮีนนั ้ ได้ สะท้ อนให้ เห็นว่าในช่วงหลัง พ.ศ.2426 น่าจะมีผ้ ูคน
เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานบริ เวณบ้ านอาฮีเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการ
ทาอนุสญ
ั ญายินยอมให้ พื ้นที่ฝั่งขวาแม่น ้าโขงระหว่างเขตเมืองหลวงพระบางกับ
เมืองพิชยั ลงมาจนถึงแม่น ้าเหืองให้ อยู่ภายใต้ กับปกครองของฝรั่งเศส น่าจะมี
ผู้คนจากทางฝั่ งซ้ ายแม่น ้าเหืองอพยพข้ ามมาอยูฝ่ ั่งขวาเพิ่มมากขึ ้น เนื่องจากไม่
ต้ องการที่ จะอยู่ใต้ การบังคับของฝรั่ งเศส เหตุการณ์ ลักษณะเดี ยวกันนี เ้ คย
เกิดขึน้ มาแล้ วกรณี เมื องเชี ยงคานใน พ.ศ.2436 (เติม วิภาคย์ พจนกิ จ, 2542:
275) ดังข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ชาวบ้ านว่ามีผ้ คู นที่อาศัยอยู่หมู่บ้านต่างๆ
สองฝั่ งแม่นา้ เหืองในเขตตาบลอาฮีกับเขตเมืองแก่นท้ าวส่วนใหญ่เป็ นญาติพี่
น้ องกัน (สัญญา สิทธิ, 2559 ; เสลี่ยง สิทธิ์เทียมทอง, 2559) ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้
บ้ านอาฮีกลายเป็ นชุมชนระดับหมู่บ้านที่มี ขนาดใหญ่ และมี ความส าคัญทาง
ประวัตศิ าสตร์ เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมเรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั
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หากจะกล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นของ
ชุมชนโบราณบ้ านอาฮี แล้ ว ก็ จะพบว่ าชุมชนโบราณแห่ งนี เ้ ริ่ มมี หลักฐาน
ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรมที่สะท้ อนให้ เห็นถึงการตังถิ
้ ่นฐานของ
ชุมชนมาตังแต่
้ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 เป็ นอย่างน้ อย ชุมชนโบราณบ้ าน
อาฮีมีพฒ
ั นาการของชุมชนเชื่อมโยงกับชุมชนโบราณเมืองแก่นท้ าวซึ่งเป็ นหัว
เมืองใหญ่ในลุม่ แม่น ้าเหือง ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 จนถึงช่วงต้ นพุทธศตวรรษ
ที่ 24 น่าจะเป็ นช่วงเวลาที่ชมุ ชนโบราณบ้ านอาฮีมีการขยายตัวและรุ่งเรื องมาก
ที่สดุ เนื่องจากบริ เวณที่ตงชุ
ั ้ มชนโบราณบ้ านอาฮีและลุ่มแม่น ้าเหืองเป็ นแหล่ง
ของป่ าและแร่ธาตุซึ่งเป็ นสินค้ าสาคัญในช่วงเวลาดังกล่าว ต่อมาชุมชนโบราณ
บ้ านอาฮีได้ เผชิญกับภาวะสงครามในศึกเจ้ าอนุวงศ์ พ.ศ.2370 จนทาให้ ชุมชน
และศาสนสถานภายในเขตชุมชนถูกทิ ้งร้ าง เมื่อเหตุการณ์ทางการเมืองเป็ นปกติ
จึงมีผ้ คู นกลับมาตังถิ
้ ่นฐานและฟื น้ ฟูชมุ ชนใหม่อีกครัง้ ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่
25 และเคยมีสถานะเป็ นอาเภออาฮีในช่วงระยะเวลาสันๆ
้ ด้ วย
จากที่ผ้ เู ขียนกล่าวมาข้ างต้ นก็จะเห็นได้ ว่า ในบริเวณชุมชนบ้ านอาฮีได้
มี การพบหลักฐานทางประวัติ ศาสตร์ โบราณคดี และศิลปกรรมที่ น่ าสนใจ
มากมาย ส่วนใหญ่หลักฐานดังกล่าวถูกรวบรวมไว้ ที่วดั ศิริมงคลและพิพิธภัณฑ์
ท้ องถิ่นบ้ านมัน่ ยืน เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณบ้ านอาฮีจึงควรแก่
การศึกษาและถ่ายทอด เพื่อให้ อนุชนรุ่นหลังได้ ศกึ ษาเรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ และ
พัฒนาประยุกต์ ใช้ ข้ อมูลนัน้ เพื่ อสร้ างสรรค์ ชุมชนท้ องถิ่ น ควบคู่กับความ
พยายามในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเพณี แห่ต้นดอกไม้ ที่กาลังเริ่ มเป็ นที่ร้ ู จักของนักท่องเที่ ยวและปี ที่ผ่านมา
ประเพณี นี ก้ ็ ได้ รั บการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ จากการท่ องเที่ ยวแห่ ง
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ประเทศไทยด้ วย เพื่อความมัน่ คงยัง่ ยืนทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนบ้ านอาฮี
ตลอดไป

ภาพที ่ 9 สภาพบ้านเรื อนชุมชนบ้านอาฮี ในปัจจุบนั (บันทึกภาพเมื ่อ 8 มี นาคม 2559)
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