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 บทคัดย่อ       
 

บทความนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
โดยสงัเขปของชมุชนโบราณเมืองดา่นซ้าย ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตต าบลดา่นซ้าย อ าเภอ
ดา่นซ้าย  จงัหวดัเลย ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 22 จนถึง พ.ศ.2370 ด้วยวิธีการ
ทางประวตัิศาสตร์  
  จากการศึกษาพบว่า  ชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ายมีร่องรอยการตัง้ถ่ิน
ฐานของมนุษย์อย่างชดัเจนมาตัง้แต่ประมาณต้นพุทธศตวรรษท่ี 22 ซึ่งมีความ
เก่ียวข้องกับการสร้างพระธาตุศรีสองรักเพ่ือเป็นสญัลักษณ์เขตแดนและไมตรี
ระหว่างอาณาจกัรกรุงศรีอยธุยากับอาณาจกัรล้านช้างในต้นพุทธศตวรรษท่ี 22 
และความเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างรัฐของพืน้ท่ีลุ่มแมน่ า้หมนั ตอ่มาเกิดการ
ขยายตวัของชุมชนขยบัขึน้มาตามลุ่มแม่น า้หมนั และมีการตัง้เมืองด่านซ้ายขึน้
ในบริเวณใกล้เคียงกับพระธาตุศรีสองรักในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 22-23 
ภายหลงัการขยบัเขตแดนไปยงับริเวณต้นประดู่สองต้นแทนพระธาตุศรีสองรัก
ภายใต้การปกครองของอาณาจกัรล้านช้าง ตอ่มาชมุชนโบราณเมืองดา่นซ้ายได้
เผชิญกบัภาวะสงครามในศกึเจ้าอนวุงศ์ พ.ศ.2370 จนท าให้ชมุชนเมืองดา่นซ้าย

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพทุธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  
  วิทยาลยัสงฆ์เลย e-mail: teerawattano@hotmail.com 

พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ของชุมชนโบรำณเมืองด่ำนซ้ำย 
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ได้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยาม (กรุงเทพมหานคร) โดยเป็น
เมืองบริวารของเมืองพิษณุโลก   
ค าส าคัญ: พฒันาการทางประวตัิศาสตร์  ชมุชนโบราณเมืองดา่นซ้าย     
                  ลุม่แมน่ า้หมนั  อาณาจกัรล้านช้าง    
  
Abstract 
   

This article aimed to investigate historical development of Muang 
Dan Sai Ancient Community, located in Dan Sai Sub-district of Dan Sai 
District in Loei Province, between the late 21st Buddhist Century to the 2370 
B.E. This was done through historical approach. 

 The study revealed that Muang Dan Sai Ancient Community 
explicitly tracked ancient dwellers evidenced by their dwellings since the 
beginning of 22nd Buddhist Century. These dwellings known as ancient 
community linked to construction of a Buddhist pagoda called Phra That 
Sri Song Rak constructed to: 1) symbolize boundary and friendship 
between former Ayutthaya Kingdom of Thailand and former Lan Xang 
Kingdom of Laos in the beginning of 22nd Buddhist Century, and 2) use as 
a transportation route between their states located along Mun River basin. 
Later, there was a huge expansion of this ancient community throughout 
the Mun River basin, so an ancient community called Muang Dan Sai was 
founded near Phra That Sri Song Rak area in the late 22nd to 23rd Buddhist 
Century. After the founding, Muang Dan Sai Ancient Community was 
moved to two Padauk tree area governed by former Lan Xan Kingdom of 
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Laos. In 2370 B.E., this ancient community faced state of war by the former 
Lao king Chao Anouvong. The war affected the ancient community that it 
was occupied and merged as a satellite town of Muang Phitsanulok city in 
former Siam Kingdom of Thailand.  
Keywords: Historical Development, Muang Dan Sai  Ancient Community,  
                   Mun Basin Area, Lan Xang Kingdom 
 
ความน า 
 พืน้ท่ีราบลุ่มแม่น า้หมนัเกิดจากแม่น า้หมนัซึ่งเป็นแม่น า้สายสัน้ๆ และ
เป็นสาขาของแม่น า้เหืองในเขตหุบเขาอ าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย มีต้นก าเนิด
จากล าห้วยหมันใหญ่ท่ีมีต้นก าเนิดจากภูลมโลและล าห้วยหมันน้อยท่ีมี  
ต้นก าเนิดจากภูทับเบิก ซึ่งไหลมาบรรจบกันท่ีบริเวณ “ปากแบ่ง” ในเขตบ้าน
หมากแข้ง ต าบลกกสะท้อน อ าเภอดา่นซ้าย จงัหวดัเลย แล้วไหลจากทิศใต้ไปยงั
ทิศเหนือผ่านพืน้ท่ีต าบลกกสะทอน  ต าบลด่านซ้าย  ต าบลนาหอ  ต าบลนาดี
และต าบลปากหมนั อ าเภอดา่นซ้าย จงัหวดัเลย ไหลมาบรรจบกับแม่น า้เหืองท่ี 
บริเวณ “ปากหมนั” ในเขตบ้านปากหมนั ต าบลปากหมนั อ าเภอดา่นซ้าย จงัหวดั
เลย  แม่น า้หมันนีมี้ความยาวรวมทัง้สิน้ประมาณ 60 กิโลเมตร (เอกรินทร์  
พึง่ประชา และคณะ, 2559: 4 - 5)  
  พืน้ท่ีบริเวณลุ่มแม่น า้หมันตอนกลางและตอนปลายท่ีมีพืน้ท่ีราบลุ่ม
แคบๆ อยูร่ะหว่างแนวภเูขา แม้กลุม่ดินจะเป็นพวกดินเหนียว ดนิร่วนเหนียวหรือ
ดินเหนียวปนทรายแป้งและดินร่วนปนทรายท่ีเกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวก
ตะกอนล าน า้ดินลึก ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต ่าถึงปานกลาง  
(เอกรินทร์ พึ่งประชา และคณะ, 2559: 11) แตก็่พอจะใช้เป็นท่ีเพาะปลกูส าหรับ
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ยงัชีพของชมุชนระดบัหมู่บ้านได้ จึงท าให้บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้หมนัตอนกลาง
และตอนปลายปรากฏร่องรอยชมุชนโบราณระดบัหมู่บ้านหลายแห่ง เช่น ชมุชน
โบราณบ้านนาหอ บ้านนาฮี บ้านนาดี บ้านนาทองและบ้านปากหมัน เป็นต้น 
และยงัเป็นท่ีตัง้ของชมุชนโบราณเมืองดา่นซ้ายด้วย 
  ชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ายถือว่าเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
บริเวณลุ่มแม่น า้หมัน เป็นท่ีตัง้ขององค์พระธาตุศรีสองรักหมุดหมายเขตแดน
และประจักษ์พยานในการท าสัญญาพระราชไมตรีระหว่างสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่ง
อาณาจักรล้านช้าง ท่ีสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2106 และเป็นชุมชนโบราณท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักของประชาชนทั่วไปเน่ืองจากเป็นดินแดนท่ีมีการจัดงาน
ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน แต่ทว่าข้อมูลพัฒนาการ
ประวตัิศาสตร์ของชมุชนโบราณเมืองด่านซ้ายกลบัยงัไม่ได้รับการศกึษาค้นคว้า
อย่างเป็นระบบตามวิธีการทางประวัติศาสตร์มากนัก ส่วนใหญ่ก็จะแอบอิงอยู่
กบัประวตัิการสร้างพระธาตศุรีสองรัก จึงท าให้ยงัไม่เห็นพฒันาการทางประวัติ
ประวตัศิาสตร์ท้องถ่ินของชมุชนโบราณแหง่นีอ้ยา่งชดัเจนเท่าท่ีควร 
 บทความนี ้  ผู้ เขียนจึงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ายโดยสังเขป เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน และบริบททางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้สภาพบริบทใกล้เคียงอ่ืนๆ 
ตัง้แตช่่วงแรกก่อตัง้ชมุชนในสงัคมแบบรัฐจารีตในวฒันธรรมล้านช้างจนถึงการ
ถกูผนวกเป็นส่วนหนึ่งของสยาม โดยมีมมุมองการศึกษาจากพฒันาการภายใน
ชุมชนเป็นหลักตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 22 จนถึง พ.ศ.2370 เพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับการศึกษาพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินของชุมชนโบราณเมือง
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ดา่นซ้ายและชมุชนโบราณอ่ืนๆ ในท่ีราบลุ่มแม่น า้หมนัอย่างละเอียดลุ่มลึก และ
สร้างความเข้าใจในบริบททางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินในท่ีราบลุ่มแม่น า้หมนัและ
จงัหวดัเลยตามหลกัฐานประวตัิศาสตร์ให้เกิดขึน้แก่วงวิชาการ ชาวจงัหวดัเลย
และผู้สนใจทัว่ไปตอ่ไป 
 
เมืองด่านซ้าย: ข้อมูลเชิงกายภาพ 
   ชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ายตัง้อยู่ริมสองฝ่ังแม่น า้หมัน ในเขตต าบล
ดา่นซ้าย อ าเภอดา่นซ้าย จงัหวดัเลย ซึง่บริเวณท่ีตัง้เมืองดา่นซ้ายเป็นจดุเร่ิมต้น
ของท่ีราบลุ่มแม่น า้หมันท่ีทอดยาวจากทิศใต้ไปทิศเหนือ ท่ีราบลุ่มแม่น า้หมัน
เป็นท่ีราบหบุเขาอยู่กลางเทือกเขาเพชรบรูณ์ตะวันออก ตอนต้นจะเป็นเขตภูเขา
สงูไม่มีท่ีราบลุ่มท่ีชดัเจน ส่วนตอนกลางและตอนปลายจะมีแนวทิวเขาขนาบไป
ทัง้สองฝ่ัง ตรงกลางจะเป็นท่ีราบหุบเขามีความกว้างโดยเฉล่ียประมาณ 3 
กิโลเมตร ท่ีราบลุ่มแม่น า้หมนัมีจดุเร่ิมต้นจากบริเวณบ้านเดิ่นและบ้านด่านซ้าย 
(ตวัอ าเภอด่านซ้ายปัจจุบนั) เร่ือยมาตามล าแม่น า้หมนัจนถึงบริเวณปากหมัน 
ในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้หมนัยงัมีล าห้วยสาขาสายสัน้ๆ หลายสายท่ีไหลมามา
บรรจบกบัแมน่ า้หมนั เชน่ ห้วยน า้พาน ห้วยน า้ศอก ห้วยน า้เบีย้ ห้วยน า้อู้  เป็นต้น 
  ต าแหน่งท่ีตัง้ของตวัเมืองด่านซ้ายนอกจากจะเป็นจุดเร่ิมต้นของท่ีราบ
ลุม่แมน่ า้หมนัท่ีทอดยาวจากทิศใต้ไปทิศเหนือแล้ว ยงัอยูต่ดิกบับริเวณท่ีราบท่ีมี
ความกว้างขวางซึ่งอยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของตวัเมือง (ปัจจุบนัคือ
บริเวณท่ีราบลุ่มเขตบ้านนาเวียงและบ้านหนามแท่ง) และยังอยู่บนเส้นทาง
คมนาคมโบราณซึ่งบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้หมันเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่าง
อาณาจักรล้านช้างกับอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏการสร้างพระธาตุ 
ศรีสองรักเป็นหมดุหมายเขตแดนระหว่างกนัในเส้นทางนี ้
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  ภายในเขตชมุชนโบราณเมืองดา่นซ้ายมีการพบโบราณสถานหลายแห่ง 
โบราณสถานท่ีส าคญัท่ีสุดคือ พระธาตศุรีสองรัก ตัง้อยู่บนเนินเขาเตีย้ๆ ริมฝ่ัง
แมน่ า้หมนัทางทิศใต้นอกตวัเมืองดา่นซ้าย เป็นพระเจดีย์ทรงระฆงัส่ีเหล่ียม ฐาน
เตีย้ องค์ระฆงัอยู่ในผงัส่ีเหล่ียม ขนาดใหญ่และเตีย้ ปล้องไฉนทรงส่ีเหล่ียมกรวย
มนเรียบจนถึงยอด (ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2555: 63 - 66) สร้างขึน้เพ่ือเป็นหมุด
หมายเขตแดนและประจกัษ์พยานในการท าสญัญาพระราชไมตรีระหว่างสมเด็จ
พระมหาจกัรพรรดิแห่งอาณาจกัรกรุงศรีอยธุยาและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่ง
อาณาจกัรล้านช้าง เร่ิมสร้าง พ.ศ.2103 แล้วเสร็จใน พ.ศ.2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 แผนทีแ่สดงสภาพภูมิประเทศและต าแหน่งทีต่ ัง้ของชมุชนโบราณเมืองด่านซ้ายและ
ชุมชนส าคญัในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น ้าหมันซ่ึงเป็นที่ราบแคบๆ มีภูเขาขนาบสองข้างเป็น 
แนวยาว (ปรบัปรุงจาก Google Earth) 
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 และวดัโพนชยัซึ่งมีโบราณสถานตัง้อยู่บนเนินดินทางทิศตะวนัออกของ
ตวัเมืองด่านซ้าย เป็นวดัท่ีมีความเก่าแก่และมีความส าคญัคู่เมืองด่านซ้าย ไม่
ปรากฏหลักฐานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเก่ียวกับการสร้างหรือเก่ียวข้องกับวัด
โพนชัยตัง้แต่สมัยเร่ิมสร้าง แต่มีความเป็นไปได้ว่าวัดโพนชัยอาจสร้างขึน้ใน
ชว่งเวลาใกล้เคียงกบัการสร้างพระธาตศุรีสองรัก  เน่ืองจากภายในวดัมีพระเจดีย์
รูปทรงเดียวกันกับพระธาตศุรีสองรัก ตา่งกนัเพียงขนาดเล็กกว่าและมีรูปทรงท่ี
ชะลูดกว่าพระธาตุศรีสองรักเท่านัน้ ซึ่งนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ
สนันิษฐานว่าน่าจะสร้างขึน้พร้อมกับพระธาตศุรีสองรัก (สร้างเสร็จ พ.ศ.2106) 
หรือหลงัจากนัน้เล็กน้อย (ศกัดิช์ยั สายสิงห์, 2555: 71)  
 นอกจากนี ้ยงัมีรายงานการพบร่องรอยโบราณสถานคล้ายกบัซากวิหาร
ท่ีชาวบ้านเรียกว่า “วัดแจ้ง” อยู่ทางทิศตะวันออกของตวัเมืองในเขตบ้านเดิ่น 
และ “วดัโพธ์ิ” อยู่ริมฝ่ังแม่น า้หมนัในเขตบ้านเหนือทางทิศใต้ของตวัเมืองด่าน
ซ้าย (พระปลดัยุรนนัท์ สุมงฺคโล, 2560) ซึ่งสนันิษฐานว่าโบราณสถานดงักล่าว
นา่จะเป็นวดัโบราณท่ีอยู่รอบๆ ชมุชนโบราณเมืองดา่นซ้าย 
 
พืน้ที่ราบลุ่มแม่น า้หมันก่อนการเกิดขึน้ของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้าย 
 จากหลกัฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรมท่ีปรากฏใน
บริเวณลุ่มแม่น า้หมนัพบว่าในเขตท่ีราบลุ่มแม่น า้หมนัมีร่องรอยการใช้งานของ
มนษุย์ในพืน้ท่ีราบลุม่แมน่ า้หมนัมาตัง้แตป่ระมาณพทุธศตวรรษท่ี 20 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างเมืองขนาดใหญ่ในลุ่มแม่น า้โขงกับ
เมืองขนาดใหญ่ในลุ่มแมน่ า้น่านและลุ่มแมน่ า้ยม 
 หลังจากท่ีพระเจ้าฟ้างุ้ มเป็นปฐมกษัตริย์ในประวัติศาสตร์อาณาจักร
ล้านช้างได้ขึน้ครองราชย์ท่ีเมืองหลวงพระบางและสถาปนาอาณาจกัรล้านช้าง
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หรือกรุงศรีสัตตนาคนหุตขึน้ราว พ.ศ.1896 ก็ปรากฏข้อความในนิทานขุนบรม
ราชาซึ่งเป็นหลกัฐานประวตัิศาสตร์ท่ีส าคญัของล้านช้างท่ีกล่าวย้อนไปถึงสมัย
พระเจ้าฟ้างุ้ม (ครองราชย์ พ.ศ.1896 - 1936) ซึ่งกล่าวถึงเมืองแก่นท้าวซึ่งเป็น
ชมุชนโบราณขนาดใหญ่ในลุ่มแม่น า้เหืองทางทิศเหนือของท่ีราบลุ่มแม่น า้หมัน 
ทัง้ยังระบุว่าเจ้าเมืองแก่นท้าวเป็น “ขุนใหญ่ขอบเมือง” ท่ีดูแลด่านสามหม่ืน
ร่วมกบัเมืองซายขาวและเมืองหนองบวั  (กรมศลิปากร, 2545: 156) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที ่2 สภาพภูมิประเทศทีร่าบลุ่มหบุเขาสองฝ่ังแม่น ้าหมนัเมื่อมองจากภูเขาในเขต 
   บา้นปากหมนั 
 
   จากหลักฐานข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเมืองแก่นท้าวมีพัฒนาการความ
เป็นชุมชนระดับเมืองแล้ว อย่างน้อยก็เป็นเมืองท่ีดูแลชายแดนและควบคุม
เส้นทางคมนาคมระหว่างรัฐ ซึ่งในขณะนัน้ลุ่มแม่น า้เหืองและลุ่มแม่น า้หมนัซึ่ง
เป็นแม่น า้สาขาของแม่น า้เหืองถือเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างอาณาจักร
สุโขทยักับอาณาจักรล้านช้างเส้นทางหนึ่ง มีการพบเศษภาชนะดินเผาเคลือบ
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น า้ยาแบบสงัคโลกปะปนอยู่กับเศษภาชนะดินเผาฝีมือช่างท้องถ่ินของลาวใน
บริเวณชุมชนโบราณบ้านอาฮี (ในเขตบ้านอาฮี ต าบลอาฮี อ าเภอท่าล่ี จงัหวัด
เลย) หลกัฐานดงักล่าวท าให้สนันิษฐานได้ว่าระหว่างผู้คนอาณาจกัรสุโขทัยกับ
กลุม่บ้านเมืองในลุม่น า้โขง (โดยเฉพาะเขตเมืองแก่นท้าว) คงมีการติดตอ่ค้าขาย
แลกเปล่ียนสินค้าระหว่างกัน  โดยข้ามเขตภูเขาไปยงัเมืองนครไทย แล้วก็อาศยั
หุบเขาลุ่มแม่น า้แควน้อยลงไปยังเมืองพิษณุโลกและเมืองสุโขทัย จึงมีการพบ
เศษภาชนะดินเผาแบบสงัคโลกในบริเวณนี ้(ธีระวฒัน์ แสนค า, 2558ข: 56)  
  นายแพทย์อุเทือง ทิพรส อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยได้
สนันิษฐานวา่ เมืองดา่นซ้ายเคยเป็นท่ีพกัของพ่อขนุบางกลางหาว (หรือพอ่ขนุศรี
อินทราทิตย์) ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัยซึ่งพาไพร่พลอพยพออกจาก
แคว้นพางค าลงมาทางใต้พร้อมกบัพ่อขนุผาเมือง พ่อขนุบางกลางหาวได้พาไพร่
พลอพยพมาตัง้ถ่ินฐานท่ีริมฝ่ังซ้ายแม่น า้หมันเรียกว่า “บ้านด่านซ้าย” ส่วน 
พอ่ขนุผาเมืองตัง้ถ่ินฐานทางฝ่ังขวาแม่น า้หมนัเรียกว่า “บ้านดา่นขวา” ก่อนท่ีพ่อ
ขนุบางกลางหาวจะพาไพร่พลไปสร้างเมืองบางยาง (เมืองนครไทย) และยกทพั
ไปขบัไล่ขอมท่ีเมืองสุโขทัย (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมาย
เหตฯุ, 2544: 59 - 60) ซึง่ปัจจบุนัในประเด็นนีย้งัไมมี่หลกัฐานประวตัิศาสตร์ใดๆ 
มารองรับ แตย่งัได้รับการบอกเล่าข้อมลูเร่ือยมาในระดบัท้องถ่ิน 
  อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาดงักล่าวก็ยงัไม่มีหลกัฐานชดัเจนท่ีแสดงให้เห็น
ว่ามีการตัง้ถ่ินฐานของผู้คนเป็นชมุชนขึน้ในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้หมนั มีเพียง
ข้อมูลท่ีสะท้อนให้เห็นว่าพืน้ท่ีราบลุ่มแม่น า้หมันถูกใช้เป็นเส้นทางคมนาคม
ส าคญัระหวา่งรัฐเท่านัน้ 
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การสร้างพระธาตุศรีสองรักและการก่อรูปชุมชนโบราณเมืองด่านซ้าย 
 ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 22 อาณาจักรล้านช้างและอาณาจักรกรุง 
ศรีอยธุยาได้ท าสญัญาไมตรีและสร้างพระธาตศุรีสองรักขึน้ริมฝ่ังแม่น า้หมันใน
บริเวณท่ีเช่ือว่าเป็นกึ่งกลางเส้นทางระหว่างแม่น า้โขงกับแม่น า้น่าน เพ่ือใช้เป็น
หมุดหมายเขตแดนและประจักษ์พยานในการท าสัญญาพระราชไมตรีระหว่าง
สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิแห่งอาณาจกัรกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าไชยเชษฐาธิ
ราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ.2103 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2106 
(วินยั พงศ์ศรีเพียร, 2554: 5 - 37)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 พระธาตศุรีสองรกั หมดุหมายเขตแดนและประจกัษ์พยานในการท าสญัญาพระราช
ไมตรีระหว่างสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชในเส้นทางคมนาคมลุ่ม
แม่น ้าหมนั 
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  การสร้างพระธาตศุรีสองรักท่ีมีการใช้เวลานานกว่า 3 ปี ในการสร้างนัน้ 
มีผู้ตัง้ข้อสนันิษฐานว่าผู้คนพลเมืองท่ีได้เกณฑ์กันมาสร้างพระเจดีย์นีจ้ าจะต้อง
มีบ้านเรือนเคหสถานอยู่อาศัย มีนายกอง นายหมวดควบคุมตลอดการท าไร่ 
ไถนาอยู่กิน ครัน้ตอ่มาจึงได้ปรากฏว่าหมู่บ้านต่างๆ รอบๆ บริเวณองค์พระธาตุ
แต่ละสมัยนัน้ คือ หมู่บ้านนาไทย (กรุงศรีอยุธยา) บ้านนาอู้  (หลวงพระบาง) 
บ้านนาเวียง (เวียงจันทน์) บ้านชีปะขาว (บ้านนาผ้าขาว ปัจจุบันเป็นส านัก
ชีผ้าขาวมาร่วมสร้าง) ซึ่งได้ปรากฏสืบลูกหลานเหลนมาจนเท่าทุกวันนี ้(เติม  
วิภาคย์พจนกิจ,  2542: 276 - 277) แต่ข้อสันนิษฐานนีย้ังขาดหลักฐานทาง
โบราณคดีมารองรับ เน่ืองจากในบริเวณต าแหน่งท่ีตัง้ของชมุชนหมู่บ้านตามข้อ
สนันิษฐานข้างต้นไม่ปรากฏหลกัฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีท่ีแสดง
ความมีอยูข่องชมุชนในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 22 แตอ่ยา่งใด 
 ผู้ เขียนสนันิษฐานว่า หลงัจากการสร้างพระธาตศุรีสองรักเสร็จก็น่าจะมี
ชุมชนระดบัหมู่บ้านเกิดขึน้อยู่ในบริเวณท่ีเป็นท่ีตัง้ชุมชนโบราณเมืองด่านซ้าย 
เพ่ือท าหน้าท่ีในการดูแลองค์พระธาตุศรีสองรัก แต่ยงัไม่เป็นชุมชนขนาดใหญ่
หรือยังไม่เกิดเป็นเมืองด่านซ้ายขึน้มา เพราะไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และโบราณคดีท่ีมารองรับข้อสันนิษฐานท่ีว่าเมืองด่านซ้ายตัง้ขึน้มาพร้อมกับ 
พระธาตศุรีสองรักได้ มีเพียงรูปทรงพระเจดีย์วดัโพนชยัซึ่งนกัวิชาการด้านประวตัิ
ศาสตร์ศิลปะสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึน้พร้อมกับพระธาตุศรีสองรักหรือ
หลงัจากนัน้เล็กน้อยเท่านัน้ (ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, 2555: 71) เน่ืองจากพระเจดีย์
องค์นีเ้ป็นรูปแบบท่ีคดัลอกมาจากพระธาตศุรีสองรัก  แตช่า่งได้ยึดส่วนยอดธาตุ
ให้สงูเพรียวขึน้กว่าเดมิเป็นลกัษณะบวัเหล่ียมคอขวด (วิโรฒ  ศรีสโุร, 2539: 12 - 
15) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในช่วงเวลาใกล้เคียงหรือหลังจากการสร้างพระธาตุ 
ศรีสองรักเล็กน้อยนัน้ได้มีชมุชนขนาดเล็กเกิดขึน้ใกล้เคียงกับท่ีตัง้องค์พระธาตุ
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ศรีสองรัก  ซึ่งเป็นการเร่ิมก่อรูปชุมชนท่ีต่อมาจะมีพัฒนาการเป็นชุมชนเมือง 
ดา่นซ้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4 พระเจดีย์วดัโพนชยัซ่ึงมีลกัษณะรูปทรงคลา้ยกบัพระธาตศุรีสองรกั แต่มีขนาดเล็ก
และชะลูดกว่า สนันิษฐานว่าสร้างข้ึนพร้อมกบัพระธาตศุรีสองรกัหรือหลงัจากนัน้เล็กนอ้ย  
 
 นอกจากต าแหน่งท่ีตัง้ชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ายจะตัง้อยู่บนเส้นทาง
คมนาคมโบราณและมีความเก่ียวข้องกับการสร้างพระธาตุศรีสองรักแล้ว  
บริเวณลุ่มแม่น า้หมนัยงัเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีมีความส าคญัในระบบเศรษฐกิจ
แบบจารีตอีกด้วย เอเจียน แอมอนิเย (ETIENNE AYMONIER) นกัส ารวจจารึก
ชาวฝร่ังเศสระบุว่าบริเวณเมืองด่านซ้ายเป็นแหล่งผลิตคร่ัง เกลือ ปนู และขีผ้ึง้ 
(เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 209)  นอกจากนี ้  พืน้ท่ีเมืองด่านซ้ายและเมือง
ใกล้เคียงอย่างเมืองหล่มสัก เมืองเลยและเมืองเชียงคาน ยังปรากฏว่ามี
ทรัพยากรจ าพวกแร่ธาต ุอาทิ เหล็ก พลวง ทองแดง และดีบกุ ท่ีคอ่นข้างบริบูรณ์
อีกด้วย (นพพล แก่งจ าป่า, 2554: 66) ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านีก็้เป็นอีก
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ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลท าให้เกิดการตัง้ชุมชมและการขยายตวัของชุมชนบริเวณ
รอบๆ องค์พระธาตศุรีสองรักและในลุม่แมน่ า้หมนั 
 
เมืองด่านซ้ายภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์  
 สิลา  วีระวงส์  นกัปราชญ์คนส าคญัของลาวเคยสนันิษฐานว่าเมืองดา่น
ซ้ายคือเมืองเดียวกนักบัเมืองซายขาวหรือเมืองซ้าย (สิลา วีระวงส์, 2549: 71) ซึง่
เป็นเมืองส าคญัเมืองหนึ่งของอาณาจกัรล้านช้างท่ีท าหน้าท่ีเป็นเมืองหน้าด่าน
หรือขอบเมืองของอาณาจักรล้านช้าง ท าให้นักวิชาการรุ่นหลังอาศัยข้อ
สันนิษฐานและอ้างอิงผลการศึกษาดงักล่าวของสิลา เช่น งานการศึกษาเร่ือง 
“ประวตัิศาสตร์เศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวล้านช้าง สมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 
14-17” ของโยซิยกิู มาซูฮารา ก็สนันิษฐานว่าเมืองซายขาวคือเมืองดา่นซ้ายโดย
อ้างอิงข้อสนันิษฐานของสิลา (โยซิยกิู มาซูฮารา, 2546: 85 - 86) เป็นต้น   
 ตอ่มา เติม วิภาคย์พจนกิจ ได้พิจารณาถึงท่ีตัง้ชมุชนขนาดใหญ่บริเวณ
พืน้ท่ีใกล้เคียงโดยเฉพาะบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้เลยซึ่งมีความอุดมสมบรูณ์ และ
พืน้ท่ีราบกว้างขวางกว่าพืน้ท่ีอ่ืนๆ ทัง้ยงัปรากฏหลกัฐานในประวตัิศาสตร์อีกว่า
เคยเป็นเมืองเก่ามาครัง้หนึ่ง  มีหลกัเมือง ก าแพงเมืองปรากฏให้เห็นอยู่ทุกวันนี ้
(เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2542: 271) ท่ีส าคญัคือ ในแผนท่ีสยามฉบับแมคคาร์ธี 
พ.ศ.2431 พระวิภาคภูวดล (James Fitzroy McCarthy)  ชาวอังกฤษเชือ้สาย
ไอริช เจ้ากรมแผนท่ีคนแรก ได้เขียนขึน้ และแผนท่ี ก็ปรากฏช่ือ “M. Sai Kow” 
(ซึ่งหมายถึงเมืองซายขาว) อยู่ในลุ่มแม่น า้เลยใกล้เคียงกับเมืองเลย (M. Loey) 
ในแผนท่ีด้วย (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2554: 284 - 286) ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยัน
ต าแหน่งท่ีตัง้ของเมืองซายขาวว่าอยู่ในบริเวณบ้านทรายขาวปัจจบุนั ไม่ใช่เมือง
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เดียวกันกับเมืองด่านซ้ายแต่อย่างใด ดงันัน้ เมืองด่านซ้ายจึงมีพฒันาการทาง
ประวตัศิาสตร์ท่ีแตกตา่งจากเมืองซายขาว 
  จากการศกึษาพฒันาการของชมุชนโบราณบ้านอาฮีและชมุชนโบราณ
ในลุ่มแม่น า้เหืองเก่ียวกับการก าเนิดขึน้ของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ายในลุ่ม
แมน่ า้หมนั พบวา่ เม่ือมีหมดุหมายเขตแดนระหว่างสองอาณาจกัรชดัเจนมากขึน้ 
เมืองแก่นท้าวซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในลุ่มแม่น า้เหืองและควบคมุดูแลแนวชายแดน
ล้านช้างในเส้นทางคมนาคมนี ้นา่จะเกิดการขยายตวัของชมุชนมาตามลุ่มแม่น า้
เหืองและลุ่มแม่น า้หมนัในบริเวณพืน้ท่ีว่างระหว่างเมืองแก่นท้าวกับพระธาตุศรี
สองรักมากขึน้ (ธีระวฒัน์ แสนค า, 2560: 98 - 100) ในขณะเดียวกันช่วงปลาย
พุทธศตวรรษท่ี 22 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 23 ก็พบหลักฐานว่าเขตแดนระหว่าง
อาณาจกัรกรุงศรีอยุธยาและอาณาจกัรล้านช้างได้ขยับลึกเข้าไปในเขตอ านาจ
กรุงศรีอยธุยาตามเส้นทางคมนาคมเดิม หมดุหมายเขตแดนจากเดิมคือพระธาตุ
ศรีสองรักก็ขยบัไปเป็นต้นประดูส่องต้น (ในหลกัฐานบางแหง่เรียกประดูส่ามต้น) 
ซึ่งปัจจุบันอยู่ริมฝ่ังแม่น า้พุงในเขตบ้านด่านดู่ ต าบลโป่ง  อ าเภอด่านซ้าย 
จงัหวดัเลย (ธีระวฒัน์ แสนค า, 2558ก: 52 - 56) ดงัปรากฏหลกัฐานในพงศาวดาร
เมืองหลวงพระบางว่าในรัชสมัยพระธรรมกิจล้านช้างร่มขาว (เจ้าก่ิงกิจ) ได้
ก าหนดเอาภูเขาไม้ประดู่สามต้นอ้นสามขวยเป็นแดนกับกรุงศรีอยุธยา (กรม
ศลิปากร, 2507: 195 - 196)   
 การขยบัหมุดหมายเขตแดนลึกเข้าไปทางฝ่ังกรุงศรีอยุธยามากขึน้ ได้
แสดงให้เห็นว่าอาณาจกัรล้านช้างได้ขยายอ านาจขึน้มาเหนือบริเวณลุ่มแม่น า้
หมนั ในขณะเดียวกันก็อาจมีการตัง้เมืองด่านซ้ายขึน้ในลุ่มแม่น า้หมันบริเวณ
ใกล้เคียงกับท่ีประดิษฐานพระธาตุศรีสองรักด้วย เพ่ือเป็นเมืองหน้าด่านหรือ
เมืองชายแดนท่ีควบคุมดูแลการคมนาคมไปมาหาสู่ของผู้ คนระหว่างรัฐใน
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เส้นทางตามลุ่มแม่น า้หมนั เน่ืองจากว่าหลกัฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมท่ี
ปรากฏในชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ายก็มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 22 - 23 ลงมา
ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาการขยับหมุดหมายเขตแดนดงักล่าว อีกทัง้ช่ือเมือง 
“ด่านซ้าย” ก็สะท้อนให้เห็นถึงสถานะของเมืองท่ีเป็น “เมืองด่าน” ในอดีตด้วย  
(เอกรินทร์ พึง่ประชา และคณะ, 2559: 48 - 49)  
 จากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรมพบว่า ในช่วง
พุทธศตวรรษท่ี 24 เป็นอย่างน้อย ได้เกิดชุมชนระดบัหมู่บ้านกระจายอยู่ตามท่ี
ราบลุ่มแม่น า้หมนัหลายแห่ง ในแผนท่ีโบราณท่ีเขียนขึน้ราวพุทธศตวรรษท่ี 24 
ซึ่งค้นพบในพระบรมมหาราชวงั กรุงเทพมหานคร ได้พบเส้นทางคมนาคมจาก
จากกรุงเทพมหานครมายงัเมืองเวียงจนัทน์ โดยมีเส้นทางท่ีผ่านบริเวณลุ่มแม่น า้
หมันไปยังเมืองแก่นท้าว ซึ่งปรากฏช่ือชุมชนเรียงตามแนวการไหลของแม่น า้
หมนัจ านวน 5 แหง่ ได้แก่ ดา่นซ้าย นาหอ นาดี นาทองและปากหมนั (Santanee 
Phasuk and Philip Stott, 2004: 131) ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานทางโบราณคดี
และศลิปกรรมท่ีพบในเขตชมุชนเมืองดา่นซ้าย บ้านนาหอ บ้านนาดี บ้านนาทอง
และบ้านปากหมนัในปัจจุบนัท่ีล้วนมีรายงานจากชาวบ้านว่าพบร่องรอยชุมชน
โบราณและมีซากโบราณสถานปรากฏอยู ่(พระอธิการสมคิด ชยาสโุภ, 2559)  
 ในช่วงเวลานีไ้ด้ปรากฏหลกัฐานชดัเจนเก่ียวกับสถานะความเป็นเมือง
ของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้าย เพราะปรากฏข้อมูลเก่ียวกับการมีเจ้าเมือง
ปกครอง และท าหน้าท่ีเก็บส่วยจากไพร่บ้านพลเมืองตามชุมชนต่างๆ ในลุ่ม
แม่น า้หมนัส่งราชส านกัเมืองเวียงจนัทน์ เจ้าเมืองด่านซ้ายจะได้รับราชทินนาม
ว่า “พระแก้วอาสา” (เอกสารบางแห่งเขียนว่า พระแก้วอาษา) จากกษัตริย์เมือง
เวียงจนัทน์ (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 21)  
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ภาพที ่5 หอพระแก้วอาสาหรือศาลพระแก้วอาสา ภายในโรงเรียนด่านซ้าย ถูกสร้างข้ึน 
เพือ่เป็นทีส่ถิตของดวงวิญญาณพระแก้วอาสา อดีตเจ้าเมืองด่านซ้ายทกุคน   
 

ในขณะเดียวกัน ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22 - 23 เป็นช่วงท่ีการค้าของป่า
ภายในดินแดนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เฟ่ืองฟูเป็นอย่างมาก 
อาณาจกัรล้านช้างเป็นอีกดินแดนหนึ่งท่ีมีทรัพยากรของป่าเป็นจ านวนมากและ
ถกูน ามาเป็นสินค้าให้กับพ่อค้าชาวตะวนัตกและชาวตะวนัออกผ่านทางกรุงศรี
อยธุยา (โยซิยกิู มาซูฮารา, 2546) สินค้าท่ีชาวตา่งชาติต้องการส่วนใหญ่เป็นของ
ป่าและแร่ธาตซุึง่มีมากในเขตอาณาจกัรล้านช้าง ซึง่แนน่อนวา่ของป่าและแร่ธาต ุ
เช่น คร่ัง เหล็ก ทองแดงและดีบุก  หาได้จากการขุดเหมืองและร่อนแร่ตามริมฝ่ัง
แมน่ า้ในเขตอาณาจกัรล้านช้าง (วรางคณา  นิพทัธ์สขุกิจ, 2550: 27 - 40) รวมทัง้
ในบริเวณลุม่แมน่ า้หมนัดงัท่ีผู้ เขียนน าเสนอให้ทราบมาแล้วก่อนหน้า  
  นอกจากนี ้พืน้ท่ีลุ่มแม่น า้หมนัยงัเป็นเส้นทางท่ีพ่อค้าล้านช้างท่ีลงมา
ติดต่อค้าขายท่ีกรุงศรีอยุธยา  ซึ่งในช่วงท่ีเหตกุารณ์ภายในกรุงศรีอยุธยาปกติ
ผ่านทางเมืองพิษณุโลก  “...ส าหรับในการไปกรุงศรีอยุธยานัน้ พวกเขาต้องน า
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เกวียนข้ามภูเขาหลายลูกข้ึนไปยงัพิษณุโลก และจากที่นัน่พวกเขาต้องลงเรือ
ล่องลงมายงักรุงศรีอยธุยาเมืองหลวง...” (ฟาน ฟลีต, 2548: 39 - 40) ซึ่งเส้นทาง
นีก็้ต้องผา่นบริเวณลุม่แมน่ า้หมนัข้ามไปยงับริเวณลุม่แมน่ า้แควน้อยในเขตเมือง
นครไทยก่อนท่ีจะถึงเมืองพิษณุโลกในลุ่มแมน่ า้น่าน 
   การตัง้อยู่บนเส้นทางการค้าส าคญัระหว่างรัฐและเป็นแหลง่ของป่าและ
แร่ธาตุเป็นปัจจัยส าคญัท่ีท าให้ชุมชนโบราณในลุ่มแม่น า้หมันขยายตัวและมี
ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมากขึน้ และอาจผลักดันให้ราชส านักล้านช้าง
เวียงจนัทน์ตัง้เมืองดา่นซ้ายขึน้มาเพ่ือดแูลเส้นทางคมนาคม การค้าและเก็บส่วย
สินค้าสง่ราชส านกัในช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 22 หรือต้นพทุธศตวรรษท่ี 23 
  
เมืองด่านซ้ายกับการถูกผนวกเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจักรสยาม 
   ในช่วง พ.ศ.2369 - 2371 เจ้าอนวุงศ์ซึ่งเป็นกษัตริย์ของอาณาจกัรล้าน
ช้างเวียงจนัทน์ในฐานะประเทศราชของกรุงเทพมหานคร  ครองราชย์ตัง้แต ่พ.ศ.
2346 - 2370 เป็นพระโอรสของเจ้าสิริบุญสาร เดิมถูกเชิญมาชุบเลีย้งในฐานะ
พระโอรสของเจ้าประเทศราชท่ีกรุงธนบรีุ ตอ่มาพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชได้โปรดฯ ให้เจ้าอนุวงศ์ซึ่งเป็นพระโอรสของเจ้าสิริบุญสาร
กลบัไปเวียงจันทน์ ภายหลงัจากเจ้าอินทวงศ์สิน้พระชนม์ เจ้าอนุวงศ์จึงได้รับ
โปรดเกล้าให้เป็นกษัตริย์กรุงเวียงจันทน์ต่อจากพระเชษฐาในปี พ.ศ.2347  
เจ้าอนุวงศ์ได้ปฏิบัติราชการบ้านเมืองมีความดีความชอบมาแต่ครัง้รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เเละรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หวัจึงได้รับความไว้วางพระราชหฤทยัเป็นอนัมาก (สรุศกัดิ์ ศรีส าอาง, 
2545: 246 - 249)   
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  แตเ่ม่ือภายหลงัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยัเสด็จสวรรคต
ในปี พ.ศ.2367 ความสมัพนัธ์ระหว่างราชส านกัทัง้สองก็ไม่ค่อยมีความราบร่ืน
เท่าใดนกัด้วยสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะการสักเลกของผู้แทนราชส านัก
สยามในหัวเมืองอีสาน (ธวัช ปุณโณทก, 2526: 80 - 81)  จนกระทั่งในปี พ.ศ.
2369 เจ้าอนวุงศ์ได้น ากองทพัลาวเข้ามากวาดต้อนชาวลาวทางฝ่ังขวาแม่น า้โขง
และหมายจะยกลงไปตีกรุงเทพมหานคร ท าให้เกิดสงครามระหว่างล้านช้างกับ
สยามขึน้   
  กองทัพเวียงจันทน์น าโดยเจ้าอนุวงศ์ได้น าไพร่พลจากเมืองต่างๆ ใน
ปกครองยกลงไปจนถึงเมืองนครราชสีมา ยึดเมืองนครราชสีมาได้ ต่อมาเม่ือ
ทราบข่าวว่ากองทัพกรุงเทพฯ ยกขึน้มาจึงถอยทัพกลับมาตัง้รับศึกอยู่ท่ีเมือง
หนองบวัล าภ ูสว่นเจ้าอนวุงศ์ไปตัง้คา่ยคอยดสูถานการณ์ศกึท่ีช่องข้าวสาร (ชอ่ง
ข้าวสารเป็นช่องเขาอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบวัล าภู กบัอ าเภอบ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี) ในขณะเดียวกนัก็มีทหารส่วน
หนึ่งราว 200 คน ยกจากเมืองเวียงจนัทน์เข้ามาทางเมืองแก่นท้าวและเมืองด่าน
ซ้าย เพ่ือจะยกทัพลงไปทางเมืองหล่มสักและเมืองเพชรบูรณ์เพ่ือสมทบกับ
กองทพัของเจ้าราชวงษ์ (เหง้า) ท่ีเมืองสระบุรี (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 
2530: 33 - 34)  
  การท่ีกองทัพจากเวียงจันทน์ยกผ่านมาทางลุ่มแม่น า้หมันไม่ปรากฏ
หลกัฐานแน่ชดัว่าเกิดเหตกุารณ์อะไรขึน้บ้างกับเมืองด่านซ้ายและชุมชนในลุ่ม
แม่น า้หมนั แตบ่ริเวณลุ่มน า้หมนัได้รับผลกระทบจากสงครามครัง้นีแ้น่นอน ดงั
ปรากฏหลกัฐานในเอกสารจดหมายเหตรุาชการทพัเมืองเวียงจนัทน์วา่   
  “...พบครัวเมืองณคอรไทซ่ึงอายลาวกวาษไปถึงเมืองเลยหนีกลบัมา

แจ้งความว่า พระอปุราชาใหถื้อหนงัสือคชลงมาฉบบั 1 เปนใจความ
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ว่า ครัวเมืองณคอรไท เมืองลมศัก อ้ายราชวงเมืองเวียงจัน อ้าย
พญาสรุวงษา กวาษข้ึนไปถึงเมืองเลย พระอปุราชาห้ามไว้ ยงัหาให้
ข้ึนไปเมืองเวียงจันไม่ แลครัวเมืองน ้าปาต อ้ายราชวงษ อ้ายพญา 
สริุวงษากวาษข้ึนไปถึงเมืองหมั แล้วให้กองทบัเร่งข้ึนไปถึงทางเมือง
เลยโดยเรว แล้วอายราชวงษ อายสุริยวงษาหนีไปตัง้ค่ายรับอยู่ณะ
เขาภูเวียงช่องแคบทางหล่มศกัจะข้ึนไปเมืองเวียงจนัทางหน่ึง รับอยู่
ด่านซ้ายจะข้ึนไปเมืองเลยทางหน่ึง แต่พระเชียงทองยกติดตามข้ึน
ไปเมืองด่านซ้าย อา้ยลาวเมืองเวียงจนัเมืองหล่มศกัหาทนักวาดครัว
เผาบา้นเผาเรือน เผาเสบียงอาหารเมืองด่านซ้ายไม่...”  

                   (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 43 - 44)   
 
  แม้ว่าในเอกสารจดหมายเหตรุาชการทพัเมืองเวียงจนัทน์ฉบบันีจ้ะระบุ
ว่ากองทพัเมืองเวียงจนัทน์ยงัไม่ได้ท าการเผาบ้านเผาเรือนและเสบียงอาหารใน
เขตเมืองดา่นซ้าย แตผู่้ เขียนสนันิษฐานว่ามีความเป็นได้ว่าในช่วงเวลาดงักล่าว
ผู้คนสว่นใหญ่คงทิง้บ้านเรือนหนีขึน้ไปอยู่ตามป่าเขาและท่ีปลอดภยัหมด จนท า
ให้ชมุชนในลุ่มแม่น า้หมนัและใกล้เคียงถูกทิง้ร้างไปในชัว่ระยะเวลาสัน้ๆ และมี
ความเป็นไปได้ว่าอาจมีการเผาท าลายบ้านเรือนและยุ้ งฉางเพ่ือเป็นการมิให้
ข้าศกึได้ใช้เป็นท่ีตัง้มัน่ด้วย เพราะปรากฏร่องรอยซากโบราณสถานกระจายอยู่
หลายแห่งท่ีลุ่มแม่น า้หมนั เช่น โบราณสถานในเขตบ้านนาเบีย้และบ้านนาหอ 
เป็นต้น ซึ่งถูกทิง้ร้างเป็นเพียงซากโบราณสถาน สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงเวลา
ดงักล่าวนอกจากจะมีการหลบหนีของผู้ คนและการกวาดต้อนผู้ คนแล้ว ยังมี
ความเป็นไปได้ว่าในบางชมุชนก็มีการเผาท าลายบ้านเรือนและยุ้งฉางด้วย  
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 แต่อย่างไรก็ดี เม่ือเสร็จศึกแล้วพระแก้วอาสา เจ้าเมืองด่านซ้ายได้
สวามิภกัดิ์ตอ่พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัก็ท าให้ได้ปกครองเมืองด่าน
ซ้ายตามเดิม และราชส านักกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้พระแก้วอาสา
ร่วมมือกบัพระยาพิษณุโลกเกลีย้กล่อมชาวลาวเมืองหล่มสกั เมืองเลยและเมือง
ด่านซ้ายให้กลับมาตัง้ถ่ินฐาน ดังปรากฏหลักฐานว่า “...พญาพิษณุโลกกับ 
พระแก้วอาษาได้จัดแจงเกลีย้กล่อมรวบรวมผู้คนครอบครัวเมืองหล่มศกั เมือง
เลย เมืองดา่นซ้ายเข้ามาตัง้บ้านเรือนได้มากน้อยเท่าใด ได้จดัแจงบ้านเมืองเป็น
ประการใดก็ยงัหาได้บอกลงไปให้ทรงทราบ...” (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 
2530: 29)  
  นอกจากนี ้เจ้าเมืองดา่นซ้ายยงัได้รับพระราชทานศกัดินา 800 (กองหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร , 2521: 47) และได้ รับพระราชทาน
บรรดาศกัดิ์ รวมทัง้ราชทินนาม “พระแก้วอาสา” ตามเดิมเร่ือยมาจนถึงพระแก้ว
อาสา (ทองดี) ซึ่งเป็นเจ้าเมืองด่านซ้ายคนสุดท้าย และยงัเป็นนายอ าเภอด่าน
ซ้ายคนแรกอีกด้วย 
 หลงัจากเหตกุารณ์ความไม่สงบในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ยุติลง  
พืน้ท่ีอาณาจกัรล้านช้างก็มีผู้คนอยู่เบาบางเพราะถูกกวาดต้อนลงไปอยู่ในเขต
ลุ่มแม่น า้เจ้าพระยาและแม่น า้สาขา เมืองเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจกัรก็ถูกเผาท าลาย เมืองดา่นซ้ายกลายเป็นเมืองขึน้หรือเมืองบริวารของ
เมืองพิษณุโลก (ธีระวัฒน์ แสนค า, 2554: 213 - 215) ในขณะท่ีชุมชนในลุ่ม
แมน่ า้หมนัก็คอ่ยๆ ฟืน้ตวัขึน้มาใหม่หลงัจากถกูท าลายทิง้ร้างไปในช่วงเวลาสัน้ๆ 
ในปี พ.ศ.2370 ก็มีผู้คนกลบัมาโดยเฉพาะในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 
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ภาพที ่6 ซากเจดีย์ร้างในเขตบา้นนาเบี้ย ต าบลนาหอ อ าเภอด่านซ้าย ทีถู่กท้ิงร้างจนต้นไทร
ข้ึนหุม้ซ่ึงน่าจะถูกท้ิงร้างหลงัไดร้บัผลกระทบจากศึกเจ้าอนวุงศ์ พ.ศ.2369 - 2371 
 
บทส่งท้าย 
  หากจะกล่าวโดยสรุปเก่ียวกับพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินของ
ชมุชนโบราณเมืองดา่นซ้ายก็จะพบว่าบริเวณชุมชนโบราณแห่งนีเ้ร่ิมมีผู้คนเดิน
ทางผ่านไปมาตัง้แต่ประมาณพทุธศตวรรษท่ี 20 เป็นอย่างน้อย เพราะพืน้ท่ีราบ
ลุม่แมน่ า้หมนัเป็นเส้นทางคมนาคมระหวา่งลุม่แมน่ า้โขงกบัลุม่แมน่ า้น่าน ตอ่มา
เม่ือมีการสร้างพระธาตศุรีสองรักเป็นหมุดหมายเขตแดนและประจกัษ์พยานใน
การท าสญัญาพระราชไมตรีระหว่างสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิแหง่อาณาจกัรกรุง
ศรีอยุธยาและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง ระหว่างปี พ.ศ.
2103 - 2106 ก็เร่ิมมีการตัง้ถ่ินฐานของผู้ คนและมีพัฒนาการต่อเน่ืองจนเป็น
ชุมชนระดบัเมืองในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 22 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 23 หลงั
การขยบัเขตแดนไปท่ีต้นประดูส่องต้นซึง่ลึกเข้าไปในเขตกรุงศรีอยธุยามากขึน้  
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  ชมุชนโบราณเมืองด่านซ้ายก็คงมีความรุ่งเรืองและเกิดการขยายตวัใน
ระดบัหนึ่งจากการขยายตวัทางการค้าภาคพืน้ทวีปในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 22 ถึง
ต้นพทุธศตวรรษท่ี 24  ด้วยท่ีตัง้ชมุชนอยูใ่นเส้นทางการค้าส าคญัระหว่างรัฐและ
เป็นแหลง่ของป่าและแร่ธาตทุ าให้ราชส านกัล้านช้างเวียงจนัทน์ตัง้เมืองดา่นซ้าย
ขึน้มาเพ่ือดแูลเส้นทางคมนาคม การค้าและเก็บส่วยสินค้าส่งราชส านักในช่วง
ปลายพทุธศตวรรษท่ี 22 หรือต้นพุทธศตวรรษท่ี 23 โดยเจ้าเมืองด่านซ้ายได้รับ
พระราชทานราชทินนามว่า “พระแก้วอาสา” ตอ่มาชมุชนโบราณเมืองดา่นซ้ายได้
เผชิญกบัภาวะสงครามในศึกเจ้าอนุวงศ์ พ.ศ.2369 - 2370 จนท าให้ชมุชนเมือง
ด่านซ้ายได้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยาม (กรุงเทพมหานคร) 
โดยเป็นเมืองบริวารของเมืองพิษณุโลก ซึง่เป็นหวัเมืองใหญ่ในหวัเมืองฝ่ายเหนือ 
  หลงัภาวะสงครามเมืองด่านซ้ายและชุมชนในลุ่มแม่น า้หมนัดงักล่าวก็
คงคอ่ยๆ ขยายใหญ่ขึน้และกระจายแยกออกเป็นหมู่บ้านต่างๆ จนมีพฒันาการ
ทางประวตัิศาสตร์และการเมืองการปกครองขึน้กับอ าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย
ดงัปรากฏในปัจจุบนั และได้ฟื้นฟูบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม รวมทัง้บูรณะ
พระพทุธรูป สร้างพระพทุธรูปและงานศิลปกรรมทางพระพทุธศาสนาไว้เป็นท่ียึด
เหน่ียวจิตใจ กราบไหว้บชูาและตอบสนองความต้องการทางจิตใจของตนเองและ
คนในชุมชน ซึ่งเป็นงานศิลปกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์และสะท้อนให้เห็นพฒันาการ
ทางประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของชุมชน ควรแก่การศึกษาและถ่ายทอด  เพ่ือให้
อนชุนรุ่นหลงัได้ศกึษาเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ และพฒันาประยกุต์ใช้ข้อมลูนัน้เพ่ือ
สร้างสรรค์ชมุชนท้องถ่ินเมืองดา่นซ้ายและลุม่แมน่ า้หมนัตอ่ไป 
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