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บทคัดย่ อ
บทความนี ม้ ี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาพัฒนาการทางประวัติ ศาสตร์
โดยสังเขปของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ าย ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นเขตตาบลด่านซ้ าย อาเภอ
ด่านซ้ าย จังหวัดเลย ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 22 จนถึง พ.ศ.2370 ด้ วยวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์
จากการศึกษาพบว่า ชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ ายมีร่องรอยการตังถิ
้ ่น
ฐานของมนุษย์อย่างชัดเจนมาตังแต่
้ ประมาณต้ นพุทธศตวรรษที่ 22 ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้ องกับการสร้ างพระธาตุศรี สองรักเพื่อเป็ นสัญลักษณ์เขตแดนและไมตรี
ระหว่างอาณาจักรกรุงศรี อยุธยากับอาณาจักรล้ านช้ างในต้ นพุทธศตวรรษที่ 22
และความเป็ นเส้ นทางคมนาคมระหว่างรัฐของพื ้นที่ล่มุ แม่น ้าหมัน ต่อมาเกิดการ
ขยายตัวของชุมชนขยับขึ ้นมาตามลุ่มแม่น ้าหมัน และมีการตังเมื
้ องด่านซ้ ายขึน้
ในบริ เวณใกล้ เคียงกับพระธาตุศรี สองรั กในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 22-23
ภายหลังการขยับเขตแดนไปยังบริ เวณต้ นประดู่สองต้ นแทนพระธาตุศรี สองรั ก
ภายใต้ การปกครองของอาณาจักรล้ านช้ าง ต่อมาชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ ายได้
เผชิญกับภาวะสงครามในศึกเจ้ าอนุวงศ์ พ.ศ.2370 จนทาให้ ชมุ ชนเมืองด่านซ้ าย
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ได้ ถูกผนวกเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยาม (กรุ งเทพมหานคร) โดยเป็ น
เมืองบริวารของเมืองพิษณุโลก
คาสาคัญ: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ าย
ลุม่ แม่น ้าหมัน อาณาจักรล้ านช้ าง
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
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของชุมชนโบราณเมืองด่ านซ้ าย
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของชุมชนโบราณเมืองด่ านซ้ าย

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
ความนา
พื ้นที่ราบลุ่มแม่น ้าหมันเกิดจากแม่น ้าหมันซึ่งเป็ นแม่น ้าสายสันๆ
้ และ
เป็ นสาขาของแม่น ้าเหืองในเขตหุบเขาอาเภอด่านซ้ าย จังหวัดเลย มีต้นกาเนิด
จากล าห้ วยหมันใหญ่ ที่ มี ต้ นก าเนิ ดจากภู ล มโลและล าห้ วยหมันน้ อยที่ มี
ต้ นกาเนิดจากภูทับเบิก ซึ่งไหลมาบรรจบกันที่ บริ เวณ “ปากแบ่ง” ในเขตบ้ าน
หมากแข้ ง ตาบลกกสะท้ อน อาเภอด่านซ้ าย จังหวัดเลย แล้ วไหลจากทิศใต้ ไปยัง
ทิศเหนือผ่านพืน้ ที่ตาบลกกสะทอน ตาบลด่านซ้ าย ตาบลนาหอ ตาบลนาดี
และตาบลปากหมัน อาเภอด่านซ้ าย จังหวัดเลย ไหลมาบรรจบกับแม่น ้าเหืองที่
บริเวณ “ปากหมัน” ในเขตบ้ านปากหมัน ตาบลปากหมัน อาเภอด่านซ้ าย จังหวัด
เลย แม่น า้ หมันนี ม้ ี ความยาวรวมทัง้ สิ น้ ประมาณ 60 กิ โลเมตร (เอกริ นทร์
พึง่ ประชา และคณะ, 2559: 4 - 5)
พืน้ ที่บริ เวณลุ่มแม่นา้ หมันตอนกลางและตอนปลายที่มี พื น้ ที่ ราบลุ่ม
แคบๆ อยูร่ ะหว่างแนวภูเขา แม้ กลุม่ ดินจะเป็ นพวกดินเหนียว ดินร่วนเหนียวหรื อ
ดินเหนียวปนทรายแป้งและดินร่ วนปนทรายที่เกิ ดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวก
ตะกอนลาน ้าดินลึก ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้ างต่าถึงปานกลาง
(เอกริ นทร์ พึ่งประชา และคณะ, 2559: 11) แต่ก็พอจะใช้ เป็ นที่เพาะปลูกสาหรับ
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ยังชีพของชุมชนระดับหมู่บ้านได้ จึงทาให้ บริ เวณที่ราบลุ่มแม่น ้าหมันตอนกลาง
และตอนปลายปรากฏร่ องรอยชุมชนโบราณระดับหมู่บ้านหลายแห่ง เช่น ชุมชน
โบราณบ้ านนาหอ บ้ านนาฮี บ้ านนาดี บ้ านนาทองและบ้ านปากหมัน เป็ นต้ น
และยังเป็ นที่ตงของชุ
ั้
มชนโบราณเมืองด่านซ้ ายด้ วย
ชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ ายถื อว่าเป็ นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ที่สุดใน
บริ เวณลุ่มแม่นา้ หมัน เป็ นที่ตงขององค์
ั้
พระธาตุศรี สองรักหมุดหมายเขตแดน
และประจักษ์ พยานในการท าสัญญาพระราชไมตรี ระหว่างสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิ แห่ ง อาณาจักรกรุ ง ศรี อยุ ธ ยาและพระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราชแห่ ง
อาณาจักรล้ านช้ าง ที่สร้ างแล้ วเสร็ จในปี พ.ศ.2106 และเป็ นชุมชนโบราณที่มี
ชื่ อเสี ยงเป็ นที่ ร้ ู จักของประชาชนทั่วไปเนื่ องจากเป็ นดินแดนที่ มี การจัดงาน
ประเพณี บุ ญ หลวงและการละเล่ น ผี ต าโขน แต่ ท ว่ า ข้ อมู ล พั ฒ นาการ
ประวัติศาสตร์ ของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ ายกลับยังไม่ได้ รับการศึกษาค้ นคว้ า
อย่างเป็ นระบบตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ มากนัก ส่วนใหญ่ก็จะแอบอิงอยู่
กับประวัติการสร้ างพระธาตุศรี สองรัก จึงทาให้ ยงั ไม่เห็นพัฒนาการทางประวัติ
ประวัตศิ าสตร์ ท้องถิ่นของชุมชนโบราณแห่งนี ้อย่างชัดเจนเท่าที่ควร
บทความนี ้ ผู้เขี ยนจึ งมี วัตถุประสงค์ ที่ จ ะน าเสนอข้ อมู ลเกี่ ย วกั บ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของชุมชนโบราณเมื องด่านซ้ ายโดยสังเขป เพื่อ
แสดงให้ เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น และบริ บททางการเมื อง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ ยวข้ อง รวมทัง้ สภาพบริ บทใกล้ เคียงอื่ นๆ
ตังแต่
้ ช่วงแรกก่อตังชุ
้ มชนในสังคมแบบรัฐจารี ตในวัฒนธรรมล้ านช้ างจนถึงการ
ถูกผนวกเป็ นส่วนหนึ่งของสยาม โดยมีมมุ มองการศึกษาจากพัฒนาการภายใน
ชุมชนเป็ นหลักตัง้ แต่พุทธศตวรรษที่ 22 จนถึ ง พ.ศ.2370 เพื่ อเป็ นแนวทาง
สาหรับการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นของชุมชนโบราณเมื อง
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ด่านซ้ ายและชุมชนโบราณอื่นๆ ในที่ราบลุ่มแม่น ้าหมันอย่างละเอียดลุ่มลึก และ
สร้ างความเข้ าใจในบริ บททางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นในที่ราบลุ่มแม่น ้าหมันและ
จังหวัดเลยตามหลักฐานประวัติศาสตร์ ให้ เกิดขึ ้นแก่วงวิชาการ ชาวจังหวัดเลย
และผู้สนใจทัว่ ไปต่อไป
เมืองด่ านซ้ าย: ข้ อมูลเชิงกายภาพ
ชุมชนโบราณเมื องด่านซ้ ายตังอยู
้ ่ริมสองฝั่ งแม่นา้ หมัน ในเขตตาบล
ด่านซ้ าย อาเภอด่านซ้ าย จังหวัดเลย ซึง่ บริเวณที่ตงเมื
ั ้ องด่านซ้ ายเป็ นจุดเริ่ มต้ น
ของที่ราบลุ่มแม่นา้ หมันที่ทอดยาวจากทิศใต้ ไปทิศเหนือ ที่ราบลุ่มแม่นา้ หมัน
เป็ นที่ราบหุบเขาอยู่กลางเทือกเขาเพชรบูรณ์ตะวันออก ตอนต้ นจะเป็ นเขตภูเขา
สูงไม่มีที่ราบลุ่มที่ชดั เจน ส่วนตอนกลางและตอนปลายจะมีแนวทิวเขาขนาบไป
ทัง้ สองฝั่ ง ตรงกลางจะเป็ นที่ ราบหุบเขามี ความกว้ างโดยเฉลี่ ยประมาณ 3
กิโลเมตร ที่ราบลุ่มแม่น ้าหมันมีจดุ เริ่ มต้ นจากบริ เวณบ้ านเดิ่นและบ้ านด่านซ้ าย
(ตัวอาเภอด่านซ้ ายปั จจุบนั ) เรื่ อยมาตามลาแม่น ้าหมันจนถึงบริ เวณปากหมัน
ในบริ เวณที่ราบลุ่มแม่น ้าหมันยังมีลาห้ วยสาขาสายสันๆ
้ หลายสายที่ไหลมามา
บรรจบกับแม่น ้าหมัน เช่น ห้ วยน ้าพาน ห้ วยน ้าศอก ห้ วยน ้าเบี ้ย ห้ วยน ้าอู้ เป็ นต้ น
ตาแหน่งที่ตงของตั
ั้
วเมืองด่านซ้ ายนอกจากจะเป็ นจุดเริ่ มต้ นของที่ราบ
ลุม่ แม่น ้าหมันที่ทอดยาวจากทิศใต้ ไปทิศเหนือแล้ ว ยังอยูต่ ดิ กับบริ เวณที่ราบที่มี
ความกว้ างขวางซึ่งอยู่ทางทิ ศเหนื อและทิ ศตะวันตกของตัวเมือง (ปั จจุบนั คือ
บริ เวณที่ ราบลุ่มเขตบ้ านนาเวี ยงและบ้ านหนามแท่ง) และยังอยู่บนเส้ นทาง
คมนาคมโบราณซึ่งบริ เวณที่ราบลุ่มแม่นา้ หมันเป็ นเส้ นทางคมนาคมระหว่าง
อาณาจักรล้ านช้ างกับอาณาจักรกรุ งศรี อยุธยา ดังปรากฏการสร้ างพระธาตุ
ศรี สองรักเป็ นหมุดหมายเขตแดนระหว่างกันในเส้ นทางนี ้
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ภายในเขตชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ ายมีการพบโบราณสถานหลายแห่ง
โบราณสถานที่สาคัญที่สุดคือ พระธาตุศรี สองรัก ตังอยู
้ ่บนเนินเขาเตี ้ยๆ ริ มฝั่ ง
แม่น ้าหมันทางทิศใต้ นอกตัวเมืองด่านซ้ าย เป็ นพระเจดีย์ทรงระฆังสี่เหลี่ยม ฐาน
เตี ้ย องค์ระฆังอยู่ในผังสี่เหลี่ยม ขนาดใหญ่และเตี ้ย ปล้ องไฉนทรงสี่เหลี่ยมกรวย
มนเรี ยบจนถึ งยอด (ศักดิ์ชัย สายสิ งห์ , 2555: 63 - 66) สร้ างขึน้ เพื่ อเป็ นหมุด
หมายเขตแดนและประจักษ์ พยานในการทาสัญญาพระราชไมตรี ระหว่างสมเด็จ
พระมหาจักรพรรดิแห่งอาณาจักรกรุงศรี อยุธยาและพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชแห่ง
อาณาจักรล้ านช้ าง เริ่มสร้ าง พ.ศ.2103 แล้ วเสร็จใน พ.ศ.2106

ภาพที ่ 1 แผนทีแ่ สดงสภาพภูมิประเทศและตาแหน่งทีต่ งั้ ของชุมชนโบราณเมื องด่านซ้ายและ
ชุมชนสาคัญในบริ เวณที ่ราบลุ่มแม่ น้ าหมันซึ่ งเป็ นที ่ราบแคบๆ มี ภูเขาขนาบสองข้างเป็ น
แนวยาว (ปรับปรุงจาก Google Earth)
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และวัดโพนชัยซึ่งมีโบราณสถานตังอยู
้ ่บนเนินดินทางทิศตะวันออกของ
ตัวเมืองด่านซ้ าย เป็ นวัดที่มีความเก่าแก่และมีความสาคัญคู่เมืองด่านซ้ าย ไม่
ปรากฏหลักฐานที่เป็ นลายลักษณ์ อักษรเกี่ ยวกับการสร้ างหรื อเกี่ ยวข้ องกับวัด
โพนชัยตัง้ แต่สมัยเริ่ มสร้ าง แต่มีความเป็ นไปได้ ว่าวัดโพนชัยอาจสร้ างขึน้ ใน
ช่วงเวลาใกล้ เคียงกับการสร้ างพระธาตุศรี สองรัก เนื่องจากภายในวัดมีพระเจดีย์
รูปทรงเดียวกันกับพระธาตุศรี สองรัก ต่างกันเพียงขนาดเล็กกว่าและมีรูปทรงที่
ชะลูดกว่าพระธาตุศรี สองรั กเท่านัน้ ซึ่งนักวิชาการด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะ
สันนิษฐานว่าน่าจะสร้ างขึ ้นพร้ อมกับพระธาตุศรี สองรัก (สร้ างเสร็ จ พ.ศ.2106)
หรื อหลังจากนันเล็
้ กน้ อย (ศักดิช์ ยั สายสิงห์, 2555: 71)
นอกจากนี ้ ยังมีรายงานการพบร่องรอยโบราณสถานคล้ ายกับซากวิหาร
ที่ชาวบ้ านเรี ยกว่า “วัดแจ้ ง” อยู่ทางทิศตะวันออกของตัวเมืองในเขตบ้ านเดิ่น
และ “วัดโพธิ์” อยู่ริมฝั่ งแม่น ้าหมันในเขตบ้ านเหนือทางทิศใต้ ของตัวเมืองด่าน
ซ้ าย (พระปลัดยุรนันท์ สุมงฺคโล, 2560) ซึ่งสันนิษฐานว่าโบราณสถานดังกล่าว
น่าจะเป็ นวัดโบราณที่อยู่รอบๆ ชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ าย
พืน้ ที่ราบลุ่มแม่ นา้ หมันก่ อนการเกิดขึน้ ของชุมชนโบราณเมืองด่ านซ้ าย
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรมที่ปรากฏใน
บริ เวณลุ่มแม่น ้าหมันพบว่าในเขตที่ราบลุ่มแม่น ้าหมันมีร่องรอยการใช้ งานของ
มนุษย์ในพื ้นที่ราบลุม่ แม่น ้าหมันมาตังแต่
้ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเป็ นเส้ นทางคมนาคมระหว่างเมืองขนาดใหญ่ในลุ่มแม่ นา้ โขงกับ
เมืองขนาดใหญ่ในลุ่มแม่น ้าน่านและลุ่มแม่น ้ายม
หลังจากที่พระเจ้ าฟ้างุ้มเป็ นปฐมกษัตริ ย์ในประวัติศาสตร์ อาณาจักร
ล้ านช้ างได้ ขึ ้นครองราชย์ที่เมืองหลวงพระบางและสถาปนาอาณาจักรล้ านช้ าง
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หรื อกรุ งศรี สัตตนาคนหุตขึน้ ราว พ.ศ.1896 ก็ปรากฏข้ อความในนิทานขุนบรม
ราชาซึ่งเป็ นหลักฐานประวัติศาสตร์ ที่สาคัญของล้ านช้ างที่กล่าวย้ อนไปถึงสมัย
พระเจ้ าฟ้างุ้ม (ครองราชย์ พ.ศ.1896 - 1936) ซึ่งกล่าวถึงเมืองแก่นท้ าวซึ่งเป็ น
ชุมชนโบราณขนาดใหญ่ในลุ่มแม่น ้าเหืองทางทิศเหนือของที่ราบลุ่มแม่นา้ หมัน
ทัง้ ยังระบุว่าเจ้ าเมื องแก่นท้ าวเป็ น “ขุนใหญ่ ขอบเมื อง” ที่ดูแลด่านสามหมื่ น
ร่วมกับเมืองซายขาวและเมืองหนองบัว (กรมศิลปากร, 2545: 156)

ภาพที ่ 2 สภาพภูมิประเทศทีร่ าบลุ่มหุบเขาสองฝั่งแม่น้าหมันเมื ่อมองจากภูเขาในเขต
บ้านปากหมัน

จากหลักฐานข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าเมืองแก่นท้ าวมีพัฒนาการความ
เป็ นชุมชนระดับเมื องแล้ ว อย่างน้ อยก็ เป็ นเมื องที่ ดูแลชายแดนและควบคุม
เส้ นทางคมนาคมระหว่างรัฐ ซึ่งในขณะนันลุ
้ ่มแม่น ้าเหืองและลุ่มแม่น ้าหมันซึ่ง
เป็ นแม่นา้ สาขาของแม่น า้ เหื องถื อเป็ นเส้ นทางคมนาคมระหว่างอาณาจักร
สุโขทัยกับอาณาจักรล้ านช้ างเส้ นทางหนึ่ง มีการพบเศษภาชนะดินเผาเคลื อบ
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น ้ายาแบบสังคโลกปะปนอยู่กับเศษภาชนะดินเผาฝี มือช่างท้ องถิ่นของลาวใน
บริ เวณชุมชนโบราณบ้ านอาฮี (ในเขตบ้ านอาฮี ตาบลอาฮี อาเภอท่าลี่ จังหวัด
เลย) หลักฐานดังกล่าวทาให้ สนั นิษฐานได้ ว่าระหว่างผู้คนอาณาจักรสุโขทัยกับ
กลุม่ บ้ านเมืองในลุม่ น ้าโขง (โดยเฉพาะเขตเมืองแก่นท้ าว) คงมีการติดต่อค้ าขาย
แลกเปลี่ยนสินค้ าระหว่างกัน โดยข้ ามเขตภูเขาไปยังเมืองนครไทย แล้ วก็อาศัย
หุบเขาลุ่มแม่นา้ แควน้ อยลงไปยังเมืองพิษณุโลกและเมืองสุโขทัย จึงมีการพบ
เศษภาชนะดินเผาแบบสังคโลกในบริ เวณนี ้ (ธีระวัฒน์ แสนคา, 2558ข: 56)
นายแพทย์ อุเทื อง ทิพรส อดีตนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดเลยได้
สันนิษฐานว่า เมืองด่านซ้ ายเคยเป็ นที่พกั ของพ่อขุนบางกลางหาว (หรื อพ่อขุนศรี
อินทราทิตย์) ปฐมกษัตริ ย์แห่งอาณาจักรสุโขทัยซึ่งพาไพร่ พลอพยพออกจาก
แคว้ นพางคาลงมาทางใต้ พร้ อมกับพ่อขุนผาเมือง พ่อขุนบางกลางหาวได้ พาไพร่
พลอพยพมาตัง้ ถิ่ นฐานที่ ริมฝั่ งซ้ ายแม่น า้ หมันเรี ยกว่า “บ้ านด่านซ้ าย” ส่วน
พ่อขุนผาเมืองตังถิ
้ ่นฐานทางฝั่งขวาแม่น ้าหมันเรี ยกว่า “บ้ านด่านขวา” ก่อนที่พ่อ
ขุนบางกลางหาวจะพาไพร่ พลไปสร้ างเมืองบางยาง (เมืองนครไทย) และยกทัพ
ไปขับไล่ขอมที่เมืองสุโขทัย (คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมาย
เหตุฯ, 2544: 59 - 60) ซึง่ ปัจจุบนั ในประเด็นนี ้ยังไม่มีหลักฐานประวัติศาสตร์ ใดๆ
มารองรับ แต่ยงั ได้ รับการบอกเล่าข้ อมูลเรื่ อยมาในระดับท้ องถิ่น
อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาดังกล่าวก็ยงั ไม่มีหลักฐานชัดเจนที่แสดงให้ เห็น
ว่ามีการตังถิ
้ ่นฐานของผู้คนเป็ นชุมชนขึ ้นในบริ เวณที่ราบลุ่มแม่น ้าหมัน มีเพียง
ข้ อมูลที่สะท้ อนให้ เห็นว่าพื น้ ที่ ราบลุ่มแม่นา้ หมันถูกใช้ เป็ นเส้ นทางคมนาคม
สาคัญระหว่างรัฐเท่านัน้
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การสร้ างพระธาตุศรี สองรั กและการก่ อรู ปชุมชนโบราณเมืองด่ านซ้ าย
ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 22 อาณาจักรล้ านช้ างและอาณาจักรกรุ ง
ศรี อยุธยาได้ ทาสัญญาไมตรี และสร้ างพระธาตุศรี สองรักขึ ้นริ มฝั่ งแม่น ้าหมันใน
บริ เวณที่เชื่อว่าเป็ นกึ่งกลางเส้ นทางระหว่างแม่น ้าโขงกับแม่น ้าน่าน เพื่อใช้ เป็ น
หมุดหมายเขตแดนและประจักษ์ พยานในการทาสัญญาพระราชไมตรี ระหว่าง
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งอาณาจักรกรุ งศรี อยุธยาและพระเจ้ าไชยเชษฐาธิ
ราชแห่งอาณาจักรล้ านช้ าง สร้ างขึ ้นเมื่อปี พ.ศ.2103 แล้ วเสร็ จในปี พ.ศ.2106
(วินยั พงศ์ศรี เพียร, 2554: 5 - 37)

ภาพที ่ 3 พระธาตุศรี สองรัก หมุดหมายเขตแดนและประจักษ์ พยานในการทาสัญญาพระราช
ไมตรี ระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และพระเจ้าไชยเชษฐาธิ ราชในเส้นทางคมนาคมลุ่ม
แม่น้าหมัน
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การสร้ างพระธาตุศรี สองรักที่มีการใช้ เวลานานกว่า 3 ปี ในการสร้ างนัน้
มีผ้ ตู งข้
ั ้ อสันนิษฐานว่าผู้คนพลเมืองที่ได้ เกณฑ์กันมาสร้ างพระเจดีย์นี ้จาจะต้ อง
มีบ้านเรื อนเคหสถานอยู่อาศัย มีนายกอง นายหมวดควบคุมตลอดการท าไร่
ไถนาอยู่กิน ครัน้ ต่อมาจึงได้ ปรากฏว่าหมู่บ้านต่างๆ รอบๆ บริ เวณองค์พระธาตุ
แต่ละสมัยนัน้ คือ หมู่บ้านนาไทย (กรุ งศรี อยุธยา) บ้ านนาอู้ (หลวงพระบาง)
บ้ านนาเวี ยง (เวี ยงจันทน์ ) บ้ านชี ปะขาว (บ้ านนาผ้ าขาว ปั จจุบันเป็ นส านัก
ชีผ้าขาวมาร่ วมสร้ าง) ซึ่งได้ ปรากฏสื บลูกหลานเหลนมาจนเท่าทุกวันนี ้ (เติม
วิ ภาคย์ พจนกิ จ , 2542: 276 - 277) แต่ข้ อสันนิ ษฐานนี ย้ ังขาดหลักฐานทาง
โบราณคดีมารองรับ เนื่องจากในบริ เวณตาแหน่งที่ตงของชุ
ั้
มชนหมู่บ้านตามข้ อ
สันนิษฐานข้ างต้ นไม่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่แสดง
ความมีอยูข่ องชุมชนในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 22 แต่อย่างใด
ผู้เขียนสันนิษฐานว่า หลังจากการสร้ างพระธาตุศรี สองรักเสร็จก็น่าจะมี
ชุมชนระดับหมู่บ้านเกิ ดขึน้ อยู่ในบริ เวณที่เป็ นที่ตงชุ
ั ้ มชนโบราณเมืองด่านซ้ าย
เพื่อทาหน้ าที่ในการดูแลองค์พระธาตุศรี สองรัก แต่ยงั ไม่เป็ นชุมชนขนาดใหญ่
หรื อยังไม่เกิดเป็ นเมืองด่านซ้ ายขึน้ มา เพราะไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และโบราณคดีที่มารองรับข้ อสันนิษฐานที่ว่าเมืองด่านซ้ ายตังขึ
้ น้ มาพร้ อมกับ
พระธาตุศรี สองรักได้ มีเพียงรูปทรงพระเจดีย์วดั โพนชัยซึ่งนักวิชาการด้ านประวัติ
ศาสตร์ ศิลปะสันนิ ษฐานว่ าน่ าจะสร้ างขึ น้ พร้ อมกับพระธาตุศรี สองรั กหรื อ
หลังจากนัน้ เล็กน้ อยเท่านัน้ (ศักดิ์ชยั สายสิงห์, 2555: 71) เนื่องจากพระเจดีย์
องค์นี ้เป็ นรูปแบบที่คดั ลอกมาจากพระธาตุศรี สองรัก แต่ชา่ งได้ ยึดส่วนยอดธาตุ
ให้ สงู เพรี ยวขึ ้นกว่าเดิมเป็ นลักษณะบัวเหลี่ยมคอขวด (วิโรฒ ศรี สโุ ร, 2539: 12 15) ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่าในช่วงเวลาใกล้ เคียงหรื อหลังจากการสร้ างพระธาตุ
ศรี สองรักเล็กน้ อยนันได้
้ มีชมุ ชนขนาดเล็กเกิดขึ ้นใกล้ เคียงกับที่ ตงองค์
ั ้ พระธาตุ
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ศรี สองรัก ซึ่งเป็ นการเริ่ มก่อรู ปชุมชนที่ ต่อมาจะมีพัฒนาการเป็ นชุมชนเมื อง
ด่านซ้ าย

ภาพที ่ 4 พระเจดีย์วดั โพนชัยซึ่ งมี ลกั ษณะรู ปทรงคล้ายกับพระธาตุศรี สองรัก แต่มีขนาดเล็ก
และชะลูดกว่า สันนิ ษฐานว่าสร้างขึ้นพร้อมกับพระธาตุศรี สองรักหรื อหลังจากนัน้ เล็กน้อย

นอกจากตาแหน่งที่ตงชุ
ั ้ มชนโบราณเมืองด่านซ้ ายจะตังอยู
้ ่บนเส้ นทาง
คมนาคมโบราณและมี ความเกี่ ยวข้ องกับการสร้ างพระธาตุศรี สองรั กแล้ ว
บริ เวณลุ่มแม่น ้าหมันยังเป็ นแหล่งทรัพยากรที่มีความสาคัญในระบบเศรษฐกิจ
แบบจารี ตอีกด้ วย เอเจียน แอมอนิเย (ETIENNE AYMONIER) นักสารวจจารึ ก
ชาวฝรั่งเศสระบุว่าบริ เวณเมืองด่านซ้ ายเป็ นแหล่งผลิตครั่ง เกลือ ปูน และขี ้ผึ ้ง
(เอเจี ยน แอมอนิ เย, 2539: 209) นอกจากนี ้ พื น้ ที่ เมื องด่านซ้ ายและเมื อง
ใกล้ เคี ยงอย่ างเมื องหล่ ม สัก เมื องเลยและเมื องเชี ยงคาน ยังปรากฏว่ ามี
ทรัพยากรจาพวกแร่ธาตุ อาทิ เหล็ก พลวง ทองแดง และดีบกุ ที่คอ่ นข้ างบริ บูรณ์
อีกด้ วย (นพพล แก่งจาป่ า, 2554: 66) ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านีก้ ็ เป็ นอี ก
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ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลทาให้ เกิดการตังชุ
้ มชมและการขยายตัวของชุมชนบริ เวณ
รอบๆ องค์พระธาตุศรี สองรักและในลุม่ แม่น ้าหมัน
เมืองด่ านซ้ ายภายใต้ การปกครองของอาณาจักรล้ านช้ างเวียงจันทน์
สิลา วีระวงส์ นักปราชญ์คนสาคัญของลาวเคยสันนิษฐานว่าเมืองด่าน
ซ้ ายคือเมืองเดียวกันกับเมืองซายขาวหรื อเมืองซ้ าย (สิลา วีระวงส์, 2549: 71) ซึง่
เป็ นเมืองสาคัญเมืองหนึ่งของอาณาจักรล้ านช้ างที่ทาหน้ าที่เป็ นเมืองหน้ าด่าน
หรื อขอบเมื องของอาณาจัก รล้ านช้ าง ท าให้ นักวิ ช าการรุ่ นหลัง อาศัย ข้ อ
สันนิษฐานและอ้ างอิงผลการศึกษาดังกล่าวของสิลา เช่น งานการศึกษาเรื่ อง
“ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวล้ านช้ าง สมัยคริ สต์ศตวรรษที่
14-17” ของโยซิยกู ิ มาซูฮารา ก็สนั นิษฐานว่าเมืองซายขาวคือเมืองด่านซ้ ายโดย
อ้ างอิงข้ อสันนิษฐานของสิลา (โยซิยกู ิ มาซูฮารา, 2546: 85 - 86) เป็ นต้ น
ต่อมา เติม วิภาคย์พจนกิจ ได้ พิจารณาถึงที่ตงชุ
ั ้ มชนขนาดใหญ่บริ เวณ
พื ้นที่ใกล้ เคียงโดยเฉพาะบริ เวณที่ราบลุ่มแม่น ้าเลยซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ และ
พื ้นที่ราบกว้ างขวางกว่าพื ้นที่อื่นๆ ทังยั
้ งปรากฏหลักฐานในประวัติศาสตร์ อีกว่า
เคยเป็ นเมืองเก่ามาครัง้ หนึ่ง มีหลักเมือง กาแพงเมืองปรากฏให้ เห็นอยู่ทุกวันนี ้
(เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2542: 271) ที่สาคัญคือ ในแผนที่สยามฉบับแมคคาร์ ธี
พ.ศ.2431 พระวิภาคภูวดล (James Fitzroy McCarthy) ชาวอังกฤษเชื อ้ สาย
ไอริ ช เจ้ ากรมแผนที่คนแรก ได้ เขียนขึน้ และแผนที่ ก็ปรากฏชื่อ “M. Sai Kow”
(ซึ่งหมายถึงเมืองซายขาว) อยู่ในลุ่มแม่น ้าเลยใกล้ เคียงกับเมืองเลย (M. Loey)
ในแผนที่ด้วย (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ , 2554: 284 - 286) ซึ่งเป็ นหลักฐานยื นยัน
ตาแหน่งที่ตงของเมื
ั้
องซายขาวว่าอยู่ในบริ เวณบ้ านทรายขาวปั จจุบนั ไม่ใช่เมือง
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เดียวกันกับเมืองด่านซ้ ายแต่อย่างใด ดังนัน้ เมืองด่านซ้ ายจึงมีพฒ
ั นาการทาง
ประวัตศิ าสตร์ ที่แตกต่างจากเมืองซายขาว
จากการศึกษาพัฒนาการของชุมชนโบราณบ้ านอาฮีและชุมชนโบราณ
ในลุ่มแม่นา้ เหืองเกี่ ยวกับการกาเนิดขึน้ ของชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ ายในลุ่ม
แม่น ้าหมัน พบว่า เมื่อมีหมุดหมายเขตแดนระหว่างสองอาณาจักรชัดเจนมากขึ ้น
เมืองแก่นท้ าวซึ่งเป็ นเมืองใหญ่ในลุ่มแม่น ้าเหืองและควบคุมดูแลแนวชายแดน
ล้ านช้ างในเส้ นทางคมนาคมนี ้ น่าจะเกิดการขยายตัวของชุมชนมาตามลุ่มแม่น ้า
เหืองและลุ่มแม่น ้าหมันในบริ เวณพื ้นที่ว่างระหว่างเมืองแก่นท้ าวกับพระธาตุศรี
สองรักมากขึน้ (ธี ระวัฒน์ แสนคา, 2560: 98 - 100) ในขณะเดียวกันช่วงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 22 ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 23 ก็พบหลักฐานว่าเขตแดนระหว่าง
อาณาจักรกรุ งศรี อยุธยาและอาณาจักรล้ านช้ างได้ ขยับลึกเข้ าไปในเขตอานาจ
กรุงศรี อยุธยาตามเส้ นทางคมนาคมเดิม หมุดหมายเขตแดนจากเดิมคือพระธาตุ
ศรี สองรักก็ขยับไปเป็ นต้ นประดูส่ องต้ น (ในหลักฐานบางแห่งเรี ยกประดูส่ ามต้ น)
ซึ่งปั จจุบันอยู่ริ มฝั่ งแม่น า้ พุงในเขตบ้ านด่านดู่ ต าบลโป่ ง อ าเภอด่านซ้ าย
จังหวัดเลย (ธีระวัฒน์ แสนคา, 2558ก: 52 - 56) ดังปรากฏหลักฐานในพงศาวดาร
เมื องหลวงพระบางว่าในรั ชสมัยพระธรรมกิ จล้ านช้ างร่ มขาว (เจ้ ากิ่ งกิ จ) ได้
กาหนดเอาภูเขาไม้ ประดู่สามต้ นอ้ นสามขวยเป็ นแดนกับกรุ งศรี อยุธยา (กรม
ศิลปากร, 2507: 195 - 196)
การขยับหมุดหมายเขตแดนลึกเข้ าไปทางฝั่ งกรุ งศรี อยุธยามากขึน้ ได้
แสดงให้ เห็นว่าอาณาจักรล้ านช้ างได้ ขยายอานาจขึ ้นมาเหนือบริ เวณลุ่มแม่นา้
หมัน ในขณะเดียวกันก็อาจมีการตังเมื
้ องด่านซ้ ายขึน้ ในลุ่มแม่นา้ หมันบริ เวณ
ใกล้ เคียงกับที่ประดิษฐานพระธาตุศรี สองรั กด้ วย เพื่อเป็ นเมืองหน้ าด่านหรื อ
เมื องชายแดนที่ ควบคุมดูแลการคมนาคมไปมาหาสู่ของผู้คนระหว่ างรั ฐใน
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เส้ นทางตามลุ่มแม่น ้าหมัน เนื่องจากว่าหลักฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมที่
ปรากฏในชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ ายก็มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 22 - 23 ลงมา
ซึ่งสอดคล้ องกับช่วงเวลาการขยับหมุดหมายเขตแดนดังกล่าว อีกทัง้ ชื่อเมือง
“ด่านซ้ าย” ก็สะท้ อนให้ เห็นถึงสถานะของเมืองที่เป็ น “เมืองด่าน” ในอดีตด้ วย
(เอกรินทร์ พึง่ ประชา และคณะ, 2559: 48 - 49)
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรมพบว่า ในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 24 เป็ นอย่างน้ อย ได้ เกิดชุมชนระดับหมู่บ้านกระจายอยู่ตามที่
ราบลุ่มแม่น ้าหมันหลายแห่ง ในแผนที่โบราณที่เขียนขึ ้นราวพุทธศตวรรษที่ 24
ซึ่งค้ นพบในพระบรมมหาราชวัง กรุ งเทพมหานคร ได้ พบเส้ นทางคมนาคมจาก
จากกรุงเทพมหานครมายังเมืองเวียงจันทน์ โดยมีเส้ นทางที่ผ่านบริ เวณลุ่มแม่น ้า
หมันไปยังเมืองแก่นท้ าว ซึ่งปรากฏชื่อชุมชนเรี ยงตามแนวการไหลของแม่น า้
หมันจานวน 5 แห่ง ได้ แก่ ด่านซ้ าย นาหอ นาดี นาทองและปากหมัน (Santanee
Phasuk and Philip Stott, 2004: 131) ซึ่งสอดคล้ องกับหลักฐานทางโบราณคดี
และศิลปกรรมที่พบในเขตชุมชนเมืองด่านซ้ าย บ้ านนาหอ บ้ านนาดี บ้ านนาทอง
และบ้ านปากหมันในปั จจุบนั ที่ล้วนมีรายงานจากชาวบ้ านว่าพบร่ องรอยชุมชน
โบราณและมีซากโบราณสถานปรากฏอยู่ (พระอธิการสมคิด ชยาสุโภ, 2559)
ในช่วงเวลานี ้ได้ ปรากฏหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับสถานะความเป็ นเมือง
ของชุมชนโบราณเมื องด่านซ้ าย เพราะปรากฏข้ อมู ลเกี่ ยวกับการมี เจ้ าเมื อง
ปกครอง และทาหน้ าที่ เก็ บส่วยจากไพร่ บ้านพลเมื องตามชุมชนต่างๆ ในลุ่ม
แม่น ้าหมันส่งราชสานักเมืองเวียงจันทน์ เจ้ าเมืองด่านซ้ ายจะได้ รับราชทินนาม
ว่า “พระแก้ วอาสา” (เอกสารบางแห่งเขียนว่า พระแก้ วอาษา) จากกษัตริ ย์เมือง
เวียงจันทน์ (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 21)
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ภาพที ่ 5 หอพระแก้วอาสาหรื อศาลพระแก้วอาสา ภายในโรงเรี ยนด่านซ้าย ถูกสร้างขึ้น
เพือ่ เป็ นทีส่ ถิ ตของดวงวิ ญญาณพระแก้วอาสา อดีตเจ้าเมื องด่านซ้ายทุกคน

ในขณะเดียวกัน ช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 - 23 เป็ นช่วงที่การค้ าของป่ า
ภายในดิ นแดนภู มิ ภ าคเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ไ ด้ เฟื่ องฟู เป็ นอย่ า งมาก
อาณาจักรล้ านช้ างเป็ นอีกดินแดนหนึ่งที่มีทรัพยากรของป่ าเป็ นจานวนมากและ
ถูกนามาเป็ นสินค้ าให้ กับพ่อค้ าชาวตะวันตกและชาวตะวันออกผ่านทางกรุ งศรี
อยุธยา (โยซิยกู ิ มาซูฮารา, 2546) สินค้ าที่ชาวต่างชาติต้องการส่วนใหญ่เป็ นของ
ป่ าและแร่ธาตุซงึ่ มีมากในเขตอาณาจักรล้ านช้ าง ซึง่ แน่นอนว่าของป่ าและแร่ ธาตุ
เช่น ครั่ง เหล็ก ทองแดงและดีบุก หาได้ จากการขุดเหมืองและร่ อนแร่ ตามริ มฝั่ ง
แม่น ้าในเขตอาณาจักรล้ านช้ าง (วรางคณา นิพทั ธ์สขุ กิจ, 2550: 27 - 40) รวมทัง้
ในบริเวณลุม่ แม่น ้าหมันดังที่ผ้ เู ขียนนาเสนอให้ ทราบมาแล้ วก่อนหน้ า
นอกจากนี ้ พื ้นที่ล่มุ แม่น ้าหมันยังเป็ นเส้ นทางที่พ่อค้ าล้ านช้ างที่ลงมา
ติดต่อค้ าขายที่กรุ งศรี อยุธยา ซึ่งในช่วงที่เหตุการณ์ภายในกรุ งศรี อยุธยาปกติ
ผ่านทางเมืองพิษณุโลก “...สาหรับในการไปกรุงศรี อยุธยานัน้ พวกเขาต้องนา
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เกวี ยนข้ามภู เขาหลายลูกขึ้ นไปยังพิ ษณุโลก และจากที ่นนั่ พวกเขาต้องลงเรื อ
ล่องลงมายังกรุงศรี อยุธยาเมื องหลวง...” (ฟาน ฟลีต, 2548: 39 - 40) ซึ่งเส้ นทาง
นี ้ก็ต้องผ่านบริเวณลุม่ แม่น ้าหมันข้ ามไปยังบริเวณลุม่ แม่น ้าแควน้ อยในเขตเมือง
นครไทยก่อนที่จะถึงเมืองพิษณุโลกในลุ่มแม่น ้าน่าน
การตังอยู
้ ่บนเส้ นทางการค้ าสาคัญระหว่างรัฐและเป็ นแหล่งของป่ าและ
แร่ ธาตุเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ชุมชนโบราณในลุ่มแม่นา้ หมันขยายตัวและมี
ความรุ่ งเรื องทางเศรษฐกิ จมากขึ น้ และอาจผลักดันให้ ราชส านักล้ านช้ าง
เวียงจันทน์ตงเมื
ั ้ องด่านซ้ ายขึ ้นมาเพื่อดูแลเส้ นทางคมนาคม การค้ าและเก็บส่วย
สินค้ าส่งราชสานักในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 22 หรื อต้ นพุทธศตวรรษที่ 23
เมืองด่ านซ้ ายกับการถูกผนวกเป็ นส่ วนหนึ่งของอาณาจักรสยาม
ในช่วง พ.ศ.2369 - 2371 เจ้ าอนุวงศ์ซึ่งเป็ นกษัตริ ย์ของอาณาจักรล้ าน
ช้ างเวียงจันทน์ในฐานะประเทศราชของกรุงเทพมหานคร ครองราชย์ตงแต่
ั ้ พ.ศ.
2346 - 2370 เป็ นพระโอรสของเจ้ าสิริบุญสาร เดิมถูกเชิญมาชุบเลีย้ งในฐานะ
พระโอรสของเจ้ าประเทศราชที่กรุงธนบุรี ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชได้ โปรดฯ ให้ เจ้ าอนุวงศ์ซึ่งเป็ นพระโอรสของเจ้ าสิริบุญสาร
กลับไปเวียงจันทน์ ภายหลังจากเจ้ าอินทวงศ์สิน้ พระชนม์ เจ้ าอนุวงศ์จึงได้ รับ
โปรดเกล้ าให้ เป็ นกษั ตริ ย์ กรุ งเวี ยงจันทน์ ต่อจากพระเชษฐาในปี พ.ศ.2347
เจ้ าอนุวงศ์ได้ ปฏิ บัติราชการบ้ านเมื องมี ความดี ความชอบมาแต่ ครั ง้ รั ชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย เเละรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้ าเจ้ าอยู่หวั จึงได้ รับความไว้ วางพระราชหฤทัยเป็ นอันมาก (สุรศักดิ์ ศรี สาอาง,
2545: 246 - 249)
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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
และหมายจะยกลงไปตีกรุ งเทพมหานคร ทาให้ เกิดสงครามระหว่างล้ านช้ างกับ
สยามขึ ้น
กองทัพเวียงจันทน์นาโดยเจ้ าอนุวงศ์ได้ นาไพร่ พลจากเมื องต่างๆ ใน
ปกครองยกลงไปจนถึงเมื องนครราชสี มา ยึดเมืองนครราชสี มาได้ ต่อมาเมื่ อ
ทราบข่าวว่ากองทัพกรุ งเทพฯ ยกขึน้ มาจึงถอยทัพกลับมาตัง้ รั บศึกอยู่ที่เมื อง
หนองบัวลาภู ส่วนเจ้ าอนุวงศ์ไปตังค่
้ ายคอยดูสถานการณ์ศกึ ที่ช่องข้ าวสาร (ช่อง
ข้ าวสารเป็ นช่ องเขาอยู่ บริ เวณรอยต่ อระหว่ างอ าเภอสุ วรรณคูหา จังหวัด
หนองบัวลาภู กับอาเภอบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี) ในขณะเดียวกันก็มีทหารส่วน
หนึ่งราว 200 คน ยกจากเมืองเวียงจันทน์เข้ ามาทางเมืองแก่นท้ าวและเมืองด่าน
ซ้ าย เพื่ อจะยกทัพลงไปทางเมื องหล่มสักและเมื องเพชรบูรณ์ เพื่ อสมทบกับ
กองทัพของเจ้ าราชวงษ์ (เหง้ า) ที่เมืองสระบุรี (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3,
2530: 33 - 34)
การที่กองทัพจากเวี ยงจันทน์ ยกผ่านมาทางลุ่มแม่นา้ หมันไม่ ปรากฏ
หลักฐานแน่ชดั ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ ้นบ้ างกับเมืองด่านซ้ ายและชุมชนในลุ่ม
แม่น ้าหมัน แต่บริ เวณลุ่มน ้าหมันได้ รับผลกระทบจากสงครามครัง้ นี ้แน่นอน ดัง
ปรากฏหลักฐานในเอกสารจดหมายเหตุราชการทัพเมืองเวียงจันทน์วา่
“...พบครัวเมื องณคอรไทซึ่ งอายลาวกวาษไปถึงเมื องเลยหนี กลับมา
แจ้งความว่า พระอุปราชาให้ถือหนังสื อคชลงมาฉบับ 1 เปนใจความ
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ว่า ครัวเมื องณคอรไท เมื องลมศัก อ้ายราชวงเมื องเวี ยงจัน อ้าย
พญาสุรวงษา กวาษขึ้นไปถึงเมื องเลย พระอุปราชาห้ามไว้ ยังหาให้
ขึ้ นไปเมื องเวี ยงจันไม่ แลครัวเมื องน้ าปาต อ้ายราชวงษ อ้ายพญา
สุริวงษากวาษขึ้นไปถึงเมื องหัม แล้วให้กองทับเร่ งขึ้นไปถึงทางเมื อง
เลยโดยเรว แล้วอายราชวงษ อายสุริยวงษาหนี ไปตัง้ ค่ายรับอยู่ณะ
เขาภูเวี ยงช่องแคบทางหล่มศักจะขึ้นไปเมื องเวี ยงจันทางหนึ่ง รับอยู่
ด่านซ้ายจะขึ้ นไปเมื องเลยทางหนึ่ง แต่พระเชี ยงทองยกติ ดตามขึ้ น
ไปเมื องด่านซ้าย อ้ายลาวเมื องเวี ยงจันเมื องหล่มศักหาทันกวาดครัว
เผาบ้านเผาเรื อน เผาเสบียงอาหารเมื องด่านซ้ายไม่...”
(จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 43 - 44)
แม้ ว่าในเอกสารจดหมายเหตุราชการทัพเมืองเวียงจันทน์ฉบับนี ้จะระบุ
ว่ากองทัพเมืองเวียงจันทน์ยงั ไม่ได้ ทาการเผาบ้ านเผาเรื อนและเสบียงอาหารใน
เขตเมืองด่านซ้ าย แต่ผ้ เู ขียนสันนิษฐานว่ามีความเป็ นได้ ว่าในช่วงเวลาดังกล่าว
ผู้คนส่วนใหญ่คงทิ ้งบ้ านเรื อนหนีขึ ้นไปอยู่ตามป่ าเขาและที่ปลอดภัยหมด จนทา
ให้ ชมุ ชนในลุ่มแม่น ้าหมันและใกล้ เคียงถูกทิ ้งร้ างไปในชัว่ ระยะเวลาสันๆ
้ และมี
ความเป็ นไปได้ ว่าอาจมีการเผาทาลายบ้ านเรื อนและยุ้งฉางเพื่ อเป็ นการมิ ให้
ข้ าศึกได้ ใช้ เป็ นที่ตงมั
ั ้ น่ ด้ วย เพราะปรากฏร่ องรอยซากโบราณสถานกระจายอยู่
หลายแห่งที่ล่มุ แม่น ้าหมัน เช่น โบราณสถานในเขตบ้ านนาเบี ้ยและบ้ านนาหอ
เป็ นต้ น ซึ่งถูกทิง้ ร้ างเป็ นเพียงซากโบราณสถาน สะท้ อนให้ เห็นว่าในช่วงเวลา
ดังกล่าวนอกจากจะมี การหลบหนี ของผู้คนและการกวาดต้ อนผู้คนแล้ ว ยังมี
ความเป็ นไปได้ ว่าในบางชุมชนก็มีการเผาทาลายบ้ านเรื อนและยุ้งฉางด้ วย
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แต่อย่างไรก็ ดี เมื่ อเสร็ จศึกแล้ วพระแก้ วอาสา เจ้ าเมื องด่านซ้ ายได้
สวามิภกั ดิ์ตอ่ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ก็ทาให้ ได้ ปกครองเมืองด่าน
ซ้ ายตามเดิม และราชส านักกรุ งเทพมหานครได้ มอบหมายให้ พระแก้ วอาสา
ร่วมมือกับพระยาพิษณุโลกเกลี ้ยกล่อมชาวลาวเมืองหล่มสัก เมืองเลยและเมื อง
ด่านซ้ ายให้ กลับมาตัง้ ถิ่ นฐาน ดังปรากฏหลักฐานว่า “...พญาพิ ษณุโลกกับ
พระแก้ วอาษาได้ จัดแจงเกลีย้ กล่อมรวบรวมผู้คนครอบครัวเมืองหล่มศัก เมือง
เลย เมืองด่านซ้ ายเข้ ามาตังบ้
้ านเรื อนได้ มากน้ อยเท่าใด ได้ จดั แจงบ้ านเมืองเป็ น
ประการใดก็ยงั หาได้ บอกลงไปให้ ทรงทราบ...” (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3,
2530: 29)
นอกจากนี ้ เจ้ าเมืองด่านซ้ ายยังได้ รับพระราชทานศักดินา 800 (กองหอ
จดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ กรมศิ ล ปากร, 2521: 47) และได้ รั บ พระราชทาน
บรรดาศักดิ์ รวมทังราชทิ
้
นนาม “พระแก้ วอาสา” ตามเดิมเรื่ อยมาจนถึงพระแก้ ว
อาสา (ทองดี) ซึ่งเป็ นเจ้ าเมืองด่านซ้ ายคนสุดท้ าย และยังเป็ นนายอาเภอด่าน
ซ้ ายคนแรกอีกด้ วย
หลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ยุติลง
พื ้นที่อาณาจักรล้ านช้ างก็มีผ้ คู นอยู่เบาบางเพราะถูกกวาดต้ อนลงไปอยู่ในเขต
ลุ่มแม่นา้ เจ้ าพระยาและแม่น า้ สาขา เมื องเวี ยงจันทน์ ซึ่งเป็ นเมื องหลวงของ
อาณาจักรก็ถูกเผาทาลาย เมืองด่านซ้ ายกลายเป็ นเมืองขึ ้นหรื อเมืองบริ วารของ
เมื องพิ ษณุโลก (ธี ระวัฒน์ แสนค า, 2554: 213 - 215) ในขณะที่ ชุมชนในลุ่ม
แม่น ้าหมันก็คอ่ ยๆ ฟื น้ ตัวขึ ้นมาใหม่หลังจากถูกทาลายทิ ้งร้ างไปในช่วงเวลาสันๆ
้
ในปี พ.ศ.2370 ก็มีผ้ คู นกลับมาโดยเฉพาะในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 25
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ภาพที ่ 6 ซากเจดีย์ร้างในเขตบ้านนาเบี ้ย ตาบลนาหอ อาเภอด่านซ้าย ทีถ่ ูกทิ้ งร้างจนต้นไทร
ขึ้นหุม้ ซึ่ งน่าจะถูกทิ้ งร้างหลังได้รบั ผลกระทบจากศึกเจ้าอนุวงศ์ พ.ศ.2369 - 2371

บทส่ งท้ าย
หากจะกล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นของ
ชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ ายก็จะพบว่าบริ เวณชุมชนโบราณแห่งนี ้เริ่ มมีผ้ คู นเดิน
ทางผ่านไปมาตังแต่
้ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 เป็ นอย่างน้ อย เพราะพื ้นที่ราบ
ลุม่ แม่น ้าหมันเป็ นเส้ นทางคมนาคมระหว่างลุม่ แม่น ้าโขงกับลุม่ แม่น ้าน่าน ต่อมา
เมื่อมีการสร้ างพระธาตุศรี สองรักเป็ นหมุดหมายเขตแดนและประจักษ์ พยานใน
การทาสัญญาพระราชไมตรี ระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งอาณาจักรกรุง
ศรี อยุธยาและพระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราชแห่งอาณาจักรล้ านช้ าง ระหว่างปี พ.ศ.
2103 - 2106 ก็ เริ่ มมี การตัง้ ถิ่ นฐานของผู้คนและมี พัฒนาการต่อเนื่ องจนเป็ น
ชุมชนระดับเมืองในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 23 หลัง
การขยับเขตแดนไปที่ต้นประดูส่ องต้ นซึง่ ลึกเข้ าไปในเขตกรุงศรี อยุธยามากขึน้
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ชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ ายก็คงมีความรุ่งเรื องและเกิดการขยายตัวใน
ระดับหนึ่งจากการขยายตัวทางการค้ าภาคพื ้นทวีปในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 ถึง
ต้ นพุทธศตวรรษที่ 24 ด้ วยที่ตงชุ
ั ้ มชนอยูใ่ นเส้ นทางการค้ าสาคัญระหว่างรัฐและ
เป็ นแหล่งของป่ าและแร่ธาตุทาให้ ราชสานักล้ านช้ างเวียงจันทน์ตงเมื
ั ้ องด่านซ้ าย
ขึ ้นมาเพื่อดูแลเส้ นทางคมนาคม การค้ าและเก็บส่วยสินค้ าส่งราชสานักในช่วง
ปลายพุทธศตวรรษที่ 22 หรื อต้ นพุทธศตวรรษที่ 23 โดยเจ้ าเมืองด่านซ้ ายได้ รับ
พระราชทานราชทินนามว่า “พระแก้ วอาสา” ต่อมาชุมชนโบราณเมืองด่านซ้ ายได้
เผชิญกับภาวะสงครามในศึกเจ้ าอนุวงศ์ พ.ศ.2369 - 2370 จนทาให้ ชมุ ชนเมือง
ด่านซ้ ายได้ ถูกผนวกเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยาม (กรุ งเทพมหานคร)
โดยเป็ นเมืองบริ วารของเมืองพิษณุโลก ซึง่ เป็ นหัวเมืองใหญ่ในหัวเมืองฝ่ ายเหนือ
หลังภาวะสงครามเมืองด่านซ้ ายและชุมชนในลุ่มแม่น ้าหมันดังกล่าวก็
คงค่อยๆ ขยายใหญ่ขึ ้นและกระจายแยกออกเป็ นหมู่บ้านต่างๆ จนมีพฒ
ั นาการ
ทางประวัติศาสตร์ และการเมืองการปกครองขึ ้นกับอาเภอด่านซ้ าย จังหวัดเลย
ดังปรากฏในปั จจุบนั และได้ ฟื้นฟูบูรณปฏิสังขรณ์ วัดวาอาราม รวมทัง้ บูรณะ
พระพุทธรูป สร้ างพระพุทธรูปและงานศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนาไว้ เป็ นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ กราบไหว้ บชู าและตอบสนองความต้ องการทางจิตใจของตนเองและ
คนในชุมชน ซึ่งเป็ นงานศิลปกรรมที่มีเอกลักษณ์และสะท้ อนให้ เห็นพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่ นของชุมชน ควรแก่การศึกษาและถ่ายทอด เพื่อให้
อนุชนรุ่นหลังได้ ศกึ ษาเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ และพัฒนาประยุกต์ใช้ ข้อมูลนันเพื
้ ่อ
สร้ างสรรค์ชมุ ชนท้ องถิ่นเมืองด่านซ้ ายและลุม่ แม่น ้าหมันต่อไป
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