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บทคัดย่ อ
บทความนี ม้ ี วัตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาร่ องรอยและพัฒ นาการทาง
ประวัติศาสตร์ ท้ องถิ่ นของชุมชนโบราณในเขตที่ ราบลุ่มน า้ คาน อาเภอท่าลี่
จังหวัดเลย ก่อนการเข้ ามาของชุมชนปั จจุบนั จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
โบราณคดีและศิลปกรรม
จากการศึกษาพบว่า ภายในบริ เวณที่ราบลุ่มน ้าคานมีการพบร่ องรอย
ชุมชนโบราณจานวน 3 แห่ง ได้ แก่ ชุมชนโบราณบ้ านยาง ชุมชนโบราณบ้ านท่าลี่
และชุมชนโบราณบ้ า นเมี่ ยง จากหลักฐานประวัติ ศาสตร์ โบราณคดี แ ละ
ศิลปกรรมที่ปรากฏสะท้ อนให้ เห็นถึงการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนมาตังแต่
้ ประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 23 – 24 โดยสันนิษฐานว่ามีพัฒนาการของชุมชนเชื่อมโยงกับ
ชุมชนโบราณเมื องแก่ นท้ าวซึ่งเป็ นหัวเมื องชายแดนของอาณาจักรล้ านช้ าง
ต่อมาชุมชนโบราณในที่ ราบลุ่มน า้ คานได้ เผชิ ญกับภาวะสงครามในศึกเจ้ า
อนุ ว งศ์ พ.ศ.2370 จนท าให้ ชุ ม ชนและศาสนสถานภายในเขตชุ ม ชนถู ก
ทิ ้งร้ าง เมื่อเหตุการณ์ทางการเมืองเป็ นปกติจึงมีผ้ คู นกลับมาตังถิ
้ ่นฐานและฟื น้ ฟู
ชุมชนใหม่อีกครัง้ ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 25
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คาสาคัญ: ชุมชนโบราณ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ลุม่ น ้าคาน
อาเภอท่าลี่
Abstract
This article examined traces and local historical development of
ancient communities located beside Khan river basin in Tha Li District of
Loei Province. These were done by focusing on the pre-arrival of the
present communities evidenced by traces of their history, archaeology, and
arts.
The findings found that Khan river basin was discovered to remain
traces indicating the arrival of three ancient communities: Ban Yang
Ancient Community, Ban Tha Li Ancient Community, and Ban Miang
Ancient Community. The remaining traces evidenced by their history,
archaeology, and arts also revealed their settlement that they had arrived
in Khan river basin since 23 – 24 B.E. It was assumed that the development
of these communities was consistent with Muang Kenethao Ancient
Community – a border town of the former Lan Xang Kingdom of Laos. In 1827,
these ancient communities located beside Khan river basin encountered a
state of war led by the former Vientiane king of Laos entitled Chao Anouvong.
This made the people abandon the ancient communities and evacuate to
other safer areas. In the beginning of 25 B.E. when the political situation
was recovered or returned to a normal condition, these ancient
communities were re-fulfilled with the arrival of marvelous people. As a
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result, these communities were rehabilitated and became peaceful as
explicitly seen in nowadays.
Keywords: Ancient Community, Local Historical Development,
Khan River Basin, Tha - Li District
ความนา
ลาน ้าคานเป็ นลาน ้าสาขาลาน ้าหนึ่งของแม่น ้าเหือง มีต้นกาเนิดบริ เวณ
เทือกเขาสูงในเขตตาบลน ้าทูน และตาบลอาฮี อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย แล้ วไหล
ลงมาทางทิศตะวันออก ก่อนที่จะไหลวกไปทางทิศเหนือผ่านเขตตาบลท่าลี่และ
ตาบลหนองผือ อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย และไหลลงสู่แม่น ้าเหือง ที่บริ เวณปาก
คาน ในเขตบ้ านปากคาน ตาบลหนองผือ อาเภอท่าลี่ ลานา้ คานในช่วงที่ไหล
ผ่านที่ราบมีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร
ที่ราบลุ่มลาน ้าคานเป็ นที่ตงของตั
ั้
วอาเภอท่าลี่และชุมชนหมู่บ้านต่างๆ
กว่า 20 ชุมชน ลาน ้าคานจึงเปรี ยบเสมือนเส้ นเลือดใหญ่ของชาวท่าลี่ และยัง
เป็ นเส้ นทางคมนาคมที่ สามารถเชื่ อมต่อกับบ้ านเมื องในลุ่มแม่น า้ เหื องและ
แม่น ้าโขงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองแก่นท้ าว ซึ่งเป็ นชุมชนใหญ่ในลุ่มแม่นา้
เหืองที่มีความสาคัญตังแต่
้ อดีตจนถึงปัจจุบนั และตังอยู
้ ห่ า่ งจากปากคานไปทาง
ทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือในลุ่มน ้าเหืองประมาณ 7 กิโลเมตร ในบริ เวณที่ราบลุ่ม
น ้าคานยังมีชุมชนโบราณขนาดเล็กหรื อชุมชนโบราณระดับหมู่บ้านกระจายอยู่
หลายแห่ง แต่ทว่าข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ องกับชุมชนโบราณเหล่านี ก้ ลับยังไม่ได้ รั บ
การศึกษาค้ นคว้ าอย่างจริ งจังและเป็ นระบบตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ ทังที
้ ่
ชุมชนโบราณหลายแห่งมีความสาคัญและมีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์
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โบราณคดีและศิลปกรรม ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงพัฒนาการการตังถิ
้ ่นฐานของผู้คนใน
ลุม่ น ้าคานในอดีต
บทความนี ้ ผู้เขียนมีวตั ถุประสงค์ที่จะนาเสนอข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ ยวกับ
ชุมชนโบราณในเขตที่ราบลุ่มน ้าคาน อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เพื่อแสดงให้ เห็นถึง
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น และบริ บททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ อง รวมทังสภาพบริ
้
บทใกล้ เคียงอื่นๆ ตังแต่
้ ชว่ งแรกก่อตัง้
ชุมชนในสังคมแบบรั ฐจารี ตในวัฒนธรรมล้ านช้ างจนถึงการถูกทิง้ ร้ าง โดยมี
มุมมองการศึกษาจากพัฒนาการภายในชุมชนเป็ นหลักตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่ 23
จนถึ งการฟื ้นฟู ชุ มชนหลังศึกเจ้ าอนุวงศ์ ในต้ นพุทธศตวรรษที่ 25 เพื่ อเป็ น
แนวทางสาหรับการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นชุมชนโบราณใน
ลุ่มนา้ คานอย่างละเอี ยด และสร้ างความเข้ าใจในบริ บททางประวัติ ศาสตร์
ท้ องถิ่ นอาเภอท่าลี่ ตามหลักฐานประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรมให้
เกิดขึ ้นแก่วงวิชาการและผู้สนใจทัว่ ไป
ชุมชนโบราณในลุ่มนา้ คาน: ข้ อมูลเชิงกายภาพ
บริ เวณลุ่มน า้ คานเป็ นพื น้ ที่ ราบลุ่มหุบเขาที่ มี ความอุดมสมบูรณ์ มี
ลานา้ คานไหลผ่านกลางพื น้ ที่ ราบจากทางทิ ศใต้ ไปยังทิ ศเหนื อ มี แนวภูเขา
ทอดตัวยาวเป็ นขอบเขตที่ราบลุม่ ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก และมีที่ดอน
สลับกับที่ ราบลุ่มกระจายอยู่เป็ นระยะตลอดพื น้ ที่ ลุ่มน า้ ที่ ดอนส่วนใหญ่ ใน
ปั จจุบนั เป็ นที่ตงของหมู
ั้
่บ้านในเขตตาบลท่าลี่และตาบลหนองผือ อาเภอท่าลี่
จังหวัดเลย และมีรายงานจากชาวบ้ านว่ามีการพบเศษภาชนะดินเผากระจายอยู่
ตามที่ดอนติดกับลาน ้าคานหลายแห่ง ซึง่ สันนิษฐานว่าที่ดอนเหล่านี ้อาจเคยเป็ น
ที่ตงของชุ
ั้
มชนโบราณขนาดเล็กมาก่อน
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จากหลักฐานเอกสารจดหมายเหตุสมัยรัชกาลที่ 3 พ.ศ.2370 กล่าวถึง
ชื่อชุมชนโบราณที่สนั นิษฐานว่าอยู่ในเขตที่ราบลุ่มน ้าคาน ได้ แก่ บ้ านขมิ ้น บ้ าน
ภูประสาท บ้ านเมี่ยง บ้ านท่าลี่และบ้ านนาเปื อก (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3,
2530: 108) แต่ในปั จจุบนั สามารถสืบค้ นที่ตงของชุ
ั้
มชนเหล่านี ้ได้ อย่างชัดเจน
เพียง 2 ชุมชน คือ ชุมชนโบราณบ้ านท่าลี่และชุมชนโบราณบ้ านเมี่ยง ส่วนชุมชน
โบราณบ้ านขมิ ้น บ้ านภูประสาทและบ้ านนาเปื อก ปั จจุบนั ยังไม่สามารถสืบค้ น
ได้ ว่าตังอยู
้ ่บริ เวณใด เนื่องจากร่องรอยของชุมชนโบราณในลุ่มน ้าคานส่วนใหญ่
ถูกชาวบ้ านทาลายโดยการปรับพื ้นที่ทาการเกษตร

ภาพที ่ 1 สภาพภู มิ ประเทศที ่ ราบลุ่ มน้ าคาน อ าเภอท่ าลี ่ จั งหวัดเลย เมื ่ อมองจาก
ภูเขาทางทิ ศตะวันตกของทีร่ าบ

และมี การพบชุ ม ชนโบราณอี ก 1 แห่ งที่ อยู่นอกเหนื อจากเอกสาร
จดหมายเหตุสมัยรัชกาลที่ 3 คือ ชุมชนโบราณบ้ านยาง โดยไม่ปรากฏหลักฐาน
ในอดีตว่ามีการเรี ยกชื่อชุมชนโบราณดังกล่าวนี ้ว่าอย่างไร ซึ่งแน่นอนว่าอาจะ
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เป็ นหนึง่ ในชุมชนโบราณที่อยู่ในการระบุของเอกสารจดหมายเหตุสมัยรัชกาลที่ 3
เพียงแต่การขาดความต่อเนื่องของชุมชนและผู้คนในพื ้นที่ จึงอาจทาให้ การรับรู้
เรื่ องชื่อบ้ านนามเมืองขาดหายตามไปด้ วย
การสารวจและศึกษาข้ อมูลเกี่ ยวกับชุมชนโบราณในลุ่มนา้ คานของ
ผู้เขี ยนในครั ง้ นี พ้ บว่า ในพื น้ ที่ ราบลุ่มนา้ คานมี การพบร่ องรอยชุมชนโบราณ
จานวน 3 แห่ง ได้ แก่ ชุมชนโบราณบ้ านยาง ชุมชนโบราณบ้ านท่าลี่และชุมชน
โบราณบ้ านเมี่ยง ซึง่ เรี ยงตามลาดับที่ตงในทิ
ั ้ ศทางการไหลของลาน ้าคานจากต้ น
น ้ามายังปากคาน
1. ชุมชนโบราณบ้ านยาง
ชุมชนโบราณบ้ านยางอยู่ในเขตบ้ านยาง ตาบลท่าลี่ อาเภอท่าลี่ จังหวัด
เลย เป็ นชุมชนโบราณที่อยู่ด้านในสุดเมื่อพิจารณาจากสภาพที่ตงของชุ
ั้
มชนผ่าน
ลักษณะภูมิประเทศของที่ราบลุ่มน ้าคาน เนื่องจากตังอยู
้ ่ในที่ราบลุ่มหุบเขาติด
กับเชิงเขาที่ลาน ้าคานไหลลงสู่เขตที่ราบ ชุมชนโบราณบ้ านยางเป็ นชื่อที่ผ้ เู ขียน
ใช้ เรี ยกตามชุมชนที่อยู่ใกล้ เคียงในปั จจุบนั เนื่องจากไม่พบหลักฐานที่กล่าวถึง
ชื่ อบ้ านยางในเอกสารประวัติศาสตร์ แต่ในบริ เวณชุมชนบ้ านยางมี การพบ
ร่ องรอยโบราณสถานที่วัดพระธาตุอุโมงค์ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าบริ เวณแห่งนี เ้ ป็ น
ที่ตงชุ
ั ้ มชนโบราณมาก่อน
พระธาตุอโุ มงค์เดิมปรากฏเป็ นซากฐานเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมก่อด้ วยอิฐ
ที่มีฐานเหลืออยูเ่ พียง 1 ชัน้ ส่วนเรื อนธาตุพงั ทลายลงมา ภายหลังได้ รับการสร้ าง
เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมครอบทับซากฐานเจดีย์องค์เดิมไว้ ในช่วง พ.ศ.2539 - 2540
ชาวบ้ านให้ ข้อมูลว่า ในระหว่างการสร้ างเจดีย์ครอบซากฐานเจดีย์เก่า ได้ มีการ
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ขุดพบพระพุทธรู ปทองคา อาวุธโบราณและภาชนะโลหะอยู่ใต้ ฐานเจดีย์ ด้วย
(เล็ก มีมขุ , 2560)
ทางทิศตะวันออกของวัดพระธาตุอุโมงค์ติดกับลานา้ คานมีการขุดพบ
เตาเผาโบราณอยู่ใต้ พื น้ ดิน ผนังเตาก่อด้ วยดินทรงกลม มีลักษณะคล้ ายเตา
ตะกรับ มีช่องระบายความร้ อน 5 ช่อง แต่ไม่พบเศษภาชนะดินเผาในบริ เวณ
ใกล้ เคียง จึงไม่อาจสันนิษฐานได้ ว่าเตาเผาโบราณนี ้ถูกสร้ างขึ ้นเพื่อใช้ เผาสิ่งใด
แต่การพบเตาเผาโบราณก็สะท้ อนให้ เห็นว่าชุมชนโบราณบ้ านยางอาจเป็ นชุมชน
ส าคัญที่ เป็ นแหล่งผลิ ตเครื่ องปั น้ ดินเผาหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งขึน้ มาใช้ ได้ เองใน
ท้ องถิ่น และอาจจะผลิตเพื่อส่งขายในท้ องถิ่นใกล้ เคียงด้ วยก็เป็ นได้

ภาพที ่ 2 พระธาตุอโุ มงค์ โบราณสถานสาคัญในเขตชุมชนโบราณบ้านยาง
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ภาพที ่ 3 ลักษณะของเตาเผาโบราณทีข่ ดุ พบในบริ เวณวัดพระธาตุอโุ มงค์

2. ชุมชนโบราณบ้ านท่ าลี่
ชุมชนโบราณบ้ านท่าลี่ปัจจุบนั อยู่ในเขตบ้ านท่าลี่ ตาบลท่าลี่ อาเภอ
ท่าลี่ จังหวัดเลย อยูห่ า่ งจากที่วา่ การอาเภอท่าลี่ไปทางทิศใต้ ประมาณ 500 เมตร
สันนิษฐานว่าชุมชนโบราณแห่งนี ้น่าจะมีวดั โพธิ์ศรี เป็ นศูนย์กลางของชุมชน
ในหนังสือรายงานทัพของพระยาเพชรพิไชยมาถึงพระยาสีหเทพเพื่อให้
นาขึ ้นทูลเกล้ าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ในเอกสารราชการ
ทัพเมืองเวี ยงจันทน์ ฉบับ 11 พ.ศ.2370 ได้ ปรากฏชื่ อบ้ านท่าลี่ ในรายงานว่า
ราชวงษ์ เมืองน่านใช้ ให้ แสนจิตมะโนและนายน้ อยคุมไพร่ 100 คน มากวาดต้ อน
ผู้คน ได้ พบกองตระเวนของพระยาเพชรพิไชย ณ บ้ านท่าลี่ กองตระเวนจึงพาตัว
แสนจิตมะโนและนายน้ อยมาพบพระยาเพชรพิไชย (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม
3, 2530: 107 - 109)
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หลังสิ ้นสงครามในปี พ.ศ.2371 แล้ ว คงมีผ้ คู นเข้ ามาตังบ้
้ านเรื อนและ
อาศัยอยู่ในเขตบ้ านท่ าลี่ มากขึน้ จนท าให้ มี สถานะเป็ นด่านควบคุมผู้คนที่
เดินทางไปมายังเมืองแก่นท้ าวหลังจากที่ดินแดนฝั่ งซ้ ายแม่นา้ เหืองอยู่ภายใต้
การปกครองของฝรั่งเศส (พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั ร.ศ.121 - 122 ตอน 2, 2546: 125) และเป็ นที่ตงของตั
ั้
วอาเภอท่าลี่ อีก
ด้ วย
จากการสารวจภาคสนามของผู้เขียนพบว่า ภายในชุมชนโบราณบ้ าน
ท่าลี่ไม่ปรากฏร่องรอยของซากโบราณสถาน เนื่องจากว่ามีการสร้ างบ้ านเรื อนทับ
บริ เวณที่ เป็ นชุมชนโบราณเดิ ม แต่มี การค้ นพบพระพุทธรู ปปูนปั น้ ซึ่ ง เป็ น
พระประธานอยู่ในในโบสถ์ วัดโพธ์ ศรี เป็ นพระพุทธรู ปเก่าแก่ประจาชุมชนและ
เป็ นที่นบั ถือของชาวบ้ านท่าลี่

ภาพที ่ 4 พระพุทธรู ปหลวงพ่อใหญ่ ภายในโบสถ์วดั โพธิ์ ศรี บ้านท่าลี ่
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พระประธานภายในโบสถ์วดั โพธิ์ศรี ชาวบ้ านเรี ยกชื่อว่า “หลวงพ่อใหญ่”
เป็ นพระพุทธรู ปปูนปั น้ ปางมารวิชยั ขนาดหน้ าตักกว้ างประมาณ 1.80 เมตร ไม่
ทราบประวัติความเป็ นมาของการสร้ าง แต่เคยประดิษฐานเป็ นพระประธานใน
โบสถ์ วัดโพธิ์ ศรี หลังเก่าก่อนสร้ างหลังใหม่ครอบทับในปั จจุบนั (พระครู ปริ ยัติ
สารานุยุต, 2560) มีพุทธลักษณะพระพักตร์ กลมใหญ่ พระกรรณยาว ขมวด
พระเกศาเล็กและถี่ พระรัศมีทรงเปลวแหลมสูง แย้ มพระโอษฐ์ เล็กน้ อย พระ
นาสิกเล็ก พระขนงโก่ง พระวรกายค่อนข้ างใหญ่ แต่พระกรค่อนข้ างเล็กเรี ยว
สังฆาฏิเป็ นแผ่นใหญ่ปลายตัดเรี ยบ นิ ้วพระหัตถ์ทงสี
ั ้ ่ยาวเสมอกัน ขัดสมาธิราบ
ส่ วนพระวรกายและจี วรทาทับด้ วยสี ทอง เมื่ อพิ จารณาจากพุทธลั ก ษณะ
สันนิษฐานว่าเป็ นพระพุทธรูปฝี มือช่างท้ องถิ่น มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 24 - 25
นอกจากนี ้ ยังมีพระพุทธรูปปูนปั น้ ปางมารวิชยั ลักษณะทางพุทธศิลป์ คล้ ายกับ
พระประธานแต่มีขนาดเล็กกว่าประดิษฐานอยู่สองข้ างของพระประธานบนฐาน
ชุกชีเดียวกันอีกด้ วย
ภายในวัดโพธิ์ ศรี ยงั มีการเก็บรวบรวมพระพุทธรู ปสาริ ด พระพุทธรูปไม้
และโบราณวัตถุที่ชาวบ้ านขุดพบในเขตชุมชนบ้ านท่าลี่และใกล้ เคียงในพื ้นที่ล่มุ
น ้าคาน แล้ วนามาถวายพระครู พิศาลสิกขการ อดีตเจ้ าอาวาสวัดโพธิ์ศรี (พระครู
ปลัดรชต ถามวโร, 2560) ส่วนใหญ่เป็ นพระพุทธรู ปสาริ ดศิลปะล้ านช้ าง ขนาด
หน้ าตักกว้ างประมาณ 3 - 5 นิ ้ว บางองค์มีจารึ กอักษรธรรมอีสานอยู่ที่ฐานด้ วย
พระพุทธรู ปกลุ่มนี ้น่าจะเป็ นฝี มือช่างท้ องถิ่น มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23 - 24
และยังเป็ นหลักฐานประเภทโบราณวัตถุที่สาคัญในการศึกษาพัฒนาการทาง
ประวัตศิ าสตร์ ของชุมชนโบราณในลุม่ น ้าคานอีกด้ วย
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3. ชุมชนโบราณบ้ านเมี่ยง
ชุมชนโบราณบ้ านเมี่ยงปัจจุบนั อยู่ทางฝั่งซ้ ายของลาน ้าคานในเขตบ้ าน
เมี่ยง ตาบลหนองผือ อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ในหนังสือรายงานทัพของพระยา
เพชรพิไชยมาถึงพระยาสีหเทพเพื่อให้ นาขึน้ ทูลเกล้ าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ในเอกสารราชการทัพเมืองเวียงจันทน์ ฉบับ 11 ได้ ปรากฏ
ชื่อบ้ านเมี่ยงว่าเป็ นอีกชุมชนหนึ่งที่แสนจิตมะโนและนายน้ อยคุมไพร่ มากวาด
ต้ อนผู้คน (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 108)
จากการสารวจภาคสนามของผู้เขียนพบว่า ภายในชุมชนโบราณบ้ าน
เมี่ยงไม่ปรากฏร่ องรอยของซากโบราณสถาน เนื่องจากว่ามีการสร้ างบ้ านเรื อน
ทับบริ เวณที่ เป็ นชุมชนโบราณเดิ ม แต่มี การพบพระพุทธรู ปปูนปั น้ ซึ่ ง เป็ น
พระประธานอยู่ในในโบสถ์วัดโพธ์ ชยั เป็ นพระพุทธรู ปเก่าแก่ประจาชุมชนและ
เป็ นที่นบั ถือของชาวบ้ านเมี่ยงและชุมชนใกล้ เคียง
พระประธานภายในโบสถ์วดั โพธิ์ชยั เป็ นพระพุทธรูปปูนปั น้ ปางมารวิชยั
ขนาดหน้ าตักกว้ างประมาณ 1.20 เมตร ไม่ทราบประวัติความเป็ นมาของการ
สร้ าง บ้ างก็วา่ มีชา่ งจากทางเหนือมาสร้ าง (พระครูอมรธรรมาภิรัต, 2560) มีพทุ ธ
ลักษณะพระพักตร์ เรี ยว พระกรรณยาว ขมวดพระเกศาเล็กและถี่ มีไรพระศก 2
ชัน้ พระรัศมีแกะสลักด้ วยไม้ ทรงเปลวแหลมสูง พระโอษฐ์ และพระนาสิกเล็ ก
พระขนงโก่ง พระศอค่อนข้ างยาว พระวรกายค่อนข้ างผอมเพรี ยว พระกรและ
พระชงฆ์เล็กเรี ยว สังฆาฏิเป็ นแผ่นใหญ่ ปลายตัดเรี ยบ นิว้ พระหัตถ์ ทงั ้ สี่ ยาว
เสมอกัน ขัดสมาธิราบ ส่วนพระวรกายและจีวรทาทับด้ วยสีทอง เมื่อพิจารณา
จากพุทธลักษณะสันนิษฐานว่าเป็ นพระพุทธรูปฝี มือช่างท้ องถิ่น มีอายุราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ 24 - 25 นอกจากนี ้ ยังมีพระพุทธรูปปูนปั น้ ปางมารวิชยั ลักษณะ
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ทางพุทธศิลป์ คล้ ายกับพระประธานแต่มีขนาดเล็กกว่าประดิษฐานอยู่สองข้ าง
ของพระประธานบนฐานชุกชีเดียวกันอีกด้ วย

ภาพที ่ 5 สภาพโบสถ์ หลังเก่ าของวัดโพธิ์ ศรี บ้านท่ าลี ่ ก่ อนรื ้ อสร้ างโบสถ์ หลังปั จจุบนั
ครอบทับในบริ เวณเดิ ม (ทีม่ าภาพ: พระครู ปริ ยตั ิ สารานุยตุ )

ภาพที ่ 6 พระพุทธรู ปสาริ ดทีพ่ บในเขตชุมชนโบราณบ้านท่าลีซ่ ึ่ งเก็บรวบรวมไว้ทีว่ ดั โพธิ์ ศรี
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นอกจากนี ้ ริ มฝั่ งขวาของแม่น ้าเหืองทางทิศตะวันตกของปากคาน ห่าง
จากจุดที่ลาน ้าคานไหลมาบรรจบกับแม่น ้าเหืองประมาณ 1.5 กิโลเมตร ยังมีการ
พบซากโบราณสถานและร่ องรอยชุมชนโบราณในเขตบ้ านปากห้ วย ตาบลหนอง
ผือ อาเภอท่าลี่ (พระมหาสุรชัช ปญฺ ญาเมธี , 2560) ซึ่งชุมชนโบราณแห่งนี ้น่าจะ
มีความสัมพันธ์กบั ชุมชนโบราณในลุม่ น ้าคาน โดยอาจจะเป็ นชุมชนโบราณที่อยู่
ใกล้ ปากนา้ คานมากที่สุด และอาจจะเป็ นจุดแวะพักของผู้คนจากลุ่มนา้ เหื อง
และลุม่ น ้าคานในระหว่างการเดินทางไปมาระหว่างกันก็เป็ นได้
พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ ของชุมชนโบราณในลุ่มนา้ คาน
สืบเนื่องจากในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 - 23 ถือเป็ นช่วงที่การค้ าของป่ า
ภายในภาคพื ้นทวีปได้ เฟื่ องฟูเป็ นอย่างมาก อาณาจักรล้ านช้ างเป็ นอีกดินแดน
หนึ่งที่มีทรัพยากรของป่ าเป็ นจานวนมากและถูกนามาเป็ นสินค้ าให้ กับพ่อค้ า
ชาวตะวันตกและชาวตะวันออกผ่านทางกรุงศรี อยุธยา (โยซิยกู ิ มาซูฮารา, 2546)
สินค้ าที่ชาวต่างชาติต้องการส่วนใหญ่ เป็ นของป่ าและแร่ ธาตุซึ่งมีมากในเขต
อาณาจักรล้ านช้ าง
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 ตะกัว่ และดีบุก
ซึ่งได้ จากการขุดเหมื องและร่ อนแร่ ตามริ มฝั่ งแม่นา้ ในเขตอาณาจักรล้ านช้ าง
(วรางคณา นิพทั ธ์สขุ กิจ, 2550: 27 - 40) สินค้ าทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้ล้ วนแต่ถือว่า
เป็ นสินค้ าส่งออกที่สาคัญของอาณาจักรล้ านช้ าง
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ในลุ่มแม่น า้ เหื องและลุ่มน า้ สาขาเป็ นอี กพื น้ ที่ หนึ่งที่ ทางราชส านัก
ล้ านช้ างพยายามเข้ ามาหาทรัพยากร เพราะในลุ่มแม่นา้ เหืองและลุ่มนา้ สาขา
เป็ นที่ ราบหุบเขาที่ เป็ นแหล่งทรั พยากรที่ ส าคัญ ดังจะเห็นได้ ว่าในช่วงเวลา
ดังกล่าวมีการขยายตัวของชุมชนโบราณในลุ่มแม่น ้าเหืองจากตาแหน่งที่ตงของ
ั้
เมืองแก่นท้ าวไปยังลุ่มแม่น ้าหมัน ซึ่งเป็ นลาน ้าสาขาของแม่น ้าเหือง (ธีระวัฒน์
แสนคา, 2560: 98 - 100) นอกจากนี ้ พื ้นที่ล่มุ แม่น ้าเหืองและลุ่มแม่น ้าหมันยัง
เป็ นเส้ นทางที่พ่อค้ าล้ านช้ างที่ลงมาติดต่อค้ าขายที่กรุ งศรี อยุธยาผ่านทางเมือง
นครไทยและเมืองพิษณุโลกอีกด้ วย (ฟาน ฟลีต, 2548: 39 - 40)
จากข้ อมูลข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าอาณาจักรล้ านช้ างได้ ขยายอานาจเข้ ามา
ในลุ่มแม่น ้าเหืองและแม่นา้ หมันทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ ของ
เมืองแก่นท้ าวมากขึน้ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 - 23 ซึ่งทาให้ เกิดการขยายตัว
ของชุมชนระดับหมู่บ้านมาตามที่ราบลุ่มสองฝั่ งแม่น ้าดังกล่าว ในขณะเดียวกัน
ชุมชนโบราณในลุ่มน ้าคานก็น่าจะมีการเริ่ มก่อร่ างสร้ างชุมชนขึ ้นในช่วงเวลาที่
ใกล้ เคียงนี ้ด้ วย แต่อาจจะเกิดการขยายตัวของชุมชนช้ ากว่าในลุม่ น ้าหมัน เพราะ
หลักฐานประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่พบในลุ่มน า้ คานมี อายุไม่เก่าไปกว่า
พุทธศตวรรษที่ 23 ผู้เขียนจึงสันนิษฐานว่าชุมชนโบราณในลุ่มน ้าคานน่าจะเริ่ ม
เป็ นชุมชนขึ ้นชัดเจนในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 23
ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 23 จนถึงช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 24 น่าจะ
เป็ นช่วงเวลาที่ชุมชนโบราณในลุ่มนา้ คานมีการขยายตัวและรุ่ งเรื องมากที่ สุด
เพราะมีการพบหลักฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมภายในเขตชุมชนโบราณใน
ลุ่มนา้ คานส่วนใหญ่ สามารถก าหนดอายุได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวดังได้ กล่าว
มาแล้ ว
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ช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 24 ในอาณาจักรล้ านช้ างได้ เกิ ดความวุ่นวาย
ทางการเมื องขึน้ เนื่ องจากราชส านักกรุ งธนบุรี ที่มี ศูนย์ กลางอยู่ที่ลุ่มแม่น า้
เจ้ าพระยาและเป็ นศูนย์ กลางการปกครองแห่งใหม่แทนกรุ งศรี อยุธยา ได้ ยก
กองทัพขึน้ มาโจมตีเมื องเวี ยงจันทน์ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของราชส านักล้ านช้ าง โดยมี
เจ้ าพระยามหากษั ตริ ย์ ศึ ก เป็ นแม่ ทัพ ท าสงครามเข้ ายึ ดราชส านัก เมื อ ง
เวียงจันทน์ได้ ทูลเชิญพระเจ้ าสิริบุญสารพร้ อมด้ วยพระราชวงศ์ส่วนหนึ่งลงไป
ยังกรุ งธนบุรีในปี พ.ศ.2322 แล้ วตัง้ พระยาสุโพ ขุนนางเมื องเวี ยงจันทน์ เป็ น
ผู้รักษาเมือง (เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2540: 102) และคงมีผ้ คู นส่วนหนึ่งที่หลบหนี
ภัยสงครามเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานภายในที่ราบลุม่ น ้าคานเพิ่มเติมด้ วย
ต่ อ มาในช่ ว งปี พ.ศ.2369 - 2371 เจ้ าอนุ ว งศ์ เ ป็ นกษั ต ริ ย์ ของ
ราชอาณาจักรล้ านช้ างเวี ยงจันทน์ ในฐานะประเทศราชของกรุ งเทพมหานคร
ครองราชย์ตงแต่
ั ้ ปี พ.ศ.2346 - 2370 เป็ นพระโอรสของเจ้ าสิริบุญสาร เดิมถูก
เชิญมาชุบเลี ้ยงในฐานะพระโอรสของเจ้ าประเทศราชที่กรุงธนบุรี ต่อมาพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ โปรดฯ ให้ เจ้ าอนุวงศ์ซงึ่ เป็ นพระโอรส
ของเจ้ าสิริบุญสารกลับไปเวี ยงจันทน์ ภายหลังจากเจ้ าอินทวงศ์สิน้ พระชนม์
เจ้ าอนุวงศ์จึงได้ รับโปรดเกล้ าเป็ นกษัตริ ย์กรุงเวียงจันทน์ต่อจากพระเชษฐาในปี
พ.ศ.2347 เจ้ าอนุวงศ์ได้ ปฏิบตั ิราชการบ้ านเมืองมีความดีความชอบมาแต่ครัง้
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย และรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หัวจึงได้ รับความไว้ วางพระราชหฤทัยเป็ นอันมาก เมื่อมีข้อ
ราชการขึน้ กราบบังคมทูลฯ ก็ทรงเห็นชอบตามนัน้ (สุรศักดิ์ ศรี สาอาง, 2545:
246 - 249)
แต่เมื่อภายหลังพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัยเสด็จสวรรคต
ในปี พ.ศ.2367 ความสัมพันธ์ ระหว่างราชสานักทังสองก็
้
ไม่ค่อยมีความราบรื่ น
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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 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)
การที่ กองทัพจากเวี ยงจันทน์ ยกผ่ านมาทางลุ่มน า้ เหื องไม่ ปรากฏ
หลักฐานแน่ชดั ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ ้นบ้ างกับเมืองแก่นท้ าวและชุมชนโบราณ
ใกล้ เคียง แต่หลังจากที่กองทัพเวียงจันทน์เพลี่ยงพล ้าจนต้ องถอยมาตังทั
้ พรับศึก
ที่เมืองหล่มสัก ก็พยายามสัง่ ให้ ขุนนางและทหารจากเวียงจันทน์และจากเมื อง
น่านซึ่งถูกเจ้ าอนุวงศ์ ส่งสาส์ นขอความร่ วมมื อก่ อการเร่ งกวาดต้ อนไพร่ พล
ชาวเมืองในเขตนี ้ เช่น เมืองนครไทย เมืองด่านซ้ าย เมืองแก่นท้ าว เมืองหาและ
เมื องน า้ ปาด เป็ นต้ น เพื่ อน าข้ ามแม่ น า้ โขงลงไปยัง เมื องเวี ยงจันทน์ แ ละ
เมืองน่าน ซึ่งชุมชนที่ถูกกวาดต้ อนก็รวมถึงบริ เวณชุมชนโบราณในลุ่มน า้ คาน
ด้ วย แต่ท้ายที่สุดเจ้ าราชวงษ์ ก็สั่งเผาเมืองหล่มสักและกวาดต้ อนชาวเมื องลง
มายังเมืองเลย ก่อนที่จะถูกกองทัพกรุงเทพฯ ติดตามมาทัน จนเจ้ าราชวงษ์ ต้อง
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หนีไปรวมอยู่กับเจ้ าอนุวงศ์ที่ช่องข้ าวสารทางทิศเหนือของเมืองหนองบัวล าภู
(ธีระวัฒน์ แสนคา, 2556: 113 - 126)
ในเอกสารจดหมายเหตุ “ราชการทัพเมืองเวียงจันทน์ ฉบับ 11” ซึ่งเป็ น
เอกสารรายงานราชการทัพของแม่ทัพนายกองที่ส่งไปทูลเกล้ าฯ ถวายรายงาน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัวในปี พ.ศ.2370 ได้ มี ข้อความรายงาน
กล่าวถึงขุนนางเมื องน่านได้ ลงมากวาดต้ อนผู้คนบริ เวณลุ่มนา้ คานเพื่ อช่วย
กองทัพเวียงจันทน์ ดังปรากฏข้ อความในจดหมายเหตุว่า
“...อนึ่ง แสนจิ ตมะโน เมื องน่ารมาถวายเอาครัวเมื องนาปาดไป
พญาขัติยะนอกราชการราชวง ท้าวเชี ยงคัว ท้าวเชี ยงเกษ แสนโกฏิ แสน
ละคร ทาวศริ่ จกั เพียวง ครัวชายหญิ ง ไหญ่น้อย 332 คน ช้าง 15 ช้าง
ครั้งหนึ่งกับครัวไพร่ บ้านพลเมื องอี กครั้งหนึ่ง ชาย-หญิ ง ไหญ่น้อย 352
คน ช้าง 20 ช้าง แล้วเรี ยกเอาเงิ นถ่ายโทษตัวชายเด็ก หญิ งเด็กคล 2
บาท ชายสกรร หญิ งสกรรเสมอคล 1 ตาลึง แลครัวซึ่งข้าพเจ้ามี หนังสื อ
คุมไว้เมื องแก่นท้าว บ้านอาฮี ทารี ย, ปากมัน แขวงเมื องหล่มศัก, ด่าน
ซ้ายบ้าง ชายหญิ งใหญ่ น้อย 700 เสด แสนจิ ตมะโน นายน้อย กวาษ
เอาไปถึงบ้านเมื องท่าลิ่ เรงใล่ลงไปบ้านบ่อแตน ข้าพเจ้าให้หลวงมหาด
ไทเมื องพิ ไช ให้แสนไชยวงเมื องตาก ไปต่อว่า ก็ ทาให้ครัวมาไม นาย
น้อยกับบ่าวแสนจิ ตมะโน เอาช้างของครัวไป 80 ช้าง กับปื น 58 บอก
เรี ยกเอาเงิ นทายโทษตัวชายเดก หญิ งเดก คล 2 บาท ชายสกรร หญิ ง
สกรร เสมอคล 1 ตาลึง แต่ครัวเมื องน้าปาด เมื องหา เมื องแก่นท้าว แล
แขวงเมื องทัง้ ปวง ข้าพเจ้าสื บรู้ ว่า เมื องน่ารกวาษเอาไปแต่ก่อนเปนอัน
มาก หลวงมหาดไทเมื องพิไชจึงภาตัวราชวงเมื องน่ารมาหาข้าพเจ้าๆ จึง
ว่า ราชวงษครั้งนี ้ก็มีความชอบอยู่แล้ว ซึ่ งจะเอาครัวไพร่ ฟ้าข้าแผ่นดิ น
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สมเด็ จ พระพุ ท ธิ เจ้ า อยู่ ห ั วไปนั้น หาเห็ น ชอบไม่ ไห้ คื นครั ว มาอยู่
บ้านเรื อนยังเก่านัน้ แลจะมี ความชอบ ราชวงจึงคืนครัวให้บา้ ง
อนึ่ง ขนานอุตมะ ท้าวบังวัน ท้าวผาแสน ท้าวหลวงเมื องแพร่
เมื องลคอร แสนปั ญ ญาเมื อ งเถิ น กวาษเอาครั ว บ้ า นขะมิ น บ้ า น
ภูประสาษ บ้านเมี ยง บ้านท่าลี บ้านนาเปื อก ชายหญิ งไพร่ น้อย 600
เสท กับช้าง 50 ช้าง ซึ่ งข้าพเจ้ามิ่ หนังสื อคุมไว้นนั้ แล้ว เร่ งไล่เอาครัวไป
ไว้เมื องหา...” (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 107 - 108)
เอกสารจดหมายเหตุ “ราชการทัพเมืองเวียงจันทน์ ฉบับ 11” ถื อเป็ น
หลักฐานประวัติศาสตร์ ที่ปรากฏชื่อชุมชน “บ้ านท่าลี่” และ “บ้ านเมี่ยง” ที่เก่าแก่
ที่ สุดเท่าที่ ผ้ ูเขี ยนค้ นพบในขณะค้ นคว้ าศึกษาและเรี ยบเรี ยงบทความนี ้ จาก
หลักฐานดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าชุมชนโบราณที่อยู่ในลุ่มน ้าคานตามในเอกสาร
จดหมายเหตุกล่าวถึงชื่อบ้ านขมิ ้น บ้ านภูประสาท บ้ านเมี่ยง บ้ านท่าลี่และบ้ าน
นาเปื อก ซึ่งทังหมดน่
้
าจะเป็ นชุมชนที่อยู่ในลุ่มนา้ คานล้ วนแต่ได้ รับผลกระทบ
จากสงครามในปี พ.ศ.2370 โดยถูกกวาดต้ อนออกจากชุมชนเดิมไปยังเมืองน่าน
แต่ว่ากองทัพเมืองน่านถูกกองทัพกรุงเทพฯ ติดตามมาทันผู้คนในละแวกนี ้จึงยัง
ไม่ถูกกวาดต้ อนไปจนถึงเมืองน่าน ผู้เขียนสันนิษฐานว่ามีความเป็ นไปได้ ว่ามี
ผู้คนอีกส่วนหนึง่ หนีการถูกกวาดต้ อนขึ ้นไปอยู่ตามหุบเขา
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ภาพที ่ 8 แผนที ่แสดงตาแหน่งที ่ตงั้ ของชุมชนโบราณในลุ่มน้ าคาน อาเภอท่าลี ่
จังหวัดเลย (ปรับปรุงจาก Google Earth)
นอกจากนี ้ ยังมีความเป็ นได้ ว่าการกวาดต้ อนผู้คนในครัง้ นันน่
้ าจะมีการ
เผาทาลายบ้ านเรื อนและยุ้งฉางด้ วย เพื่อเป็ นการมิให้ ข้าศึกได้ ใช้ เป็ นที่ตงั ้ มั่น
ดังเช่นที่เจ้ าราชวงษ์ เมืองเวียงจันทน์สงั่ ให้ จุดไฟเผาค่าย เผายุ้งข้ าว เผาเรื อนใน
เขตเมืองเลยในช่วงเวลาใกล้ เคียงกัน (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 28)
จนทาให้ ชุมชนโบราณในลุ่มนา้ คานและชุมชนใกล้ เคียงในลุ่มแม่นา้ เหื องถูก
ทิ ้งร้ างไปในชัว่ ระยะเวลาสันๆ
้ เพราะปรากฏร่ องรอยชุมชนขนาดเล็กที่ถูกทิง้ ร้ าง
จนเหลือเพียงร่องรอยเศษภาชนะดินเผาประเภทต่างๆ ที่มีอายุราวพุทธศตวรรษ
ที่ 23 - 24 กระจายอยูห่ ลายแห่งริมฝั่งแม่น ้าเหือง ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่าในช่วงเวลา
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ดังกล่าวนอกจากจะมีการกวาดต้ อนผู้คนไปแล้ วยังมีการเผาทาลายบ้ านเรื อน
และยุ้งฉาง
แต่อย่างไรก็ดี หลังจากบ้ านเมื องเข้ าสู่สถานการณ์ ปกติน่าจะมี ผ้ ูคน
บางส่ วนกลับเข้ ามาตัง้ ถิ่ นฐานในบริ เวณลุ่ มน า้ คานอี กครั ง้ ทัง้ ยังมี ความ
พยายามของราชสานักกรุงเทพฯ ที่ให้ มีการติดตามและเกลี ้ยกล่อมผู้คนให้ กลับ
เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานอยู่บริ เวณภูมิลาเนาเดิมของตนที่ถกู ทิ ้งร้ างไป บางชุมชนก็คงมี
ผู้คนกลับมาตังถิ
้ ่นฐานอยู่ในบริ เวณเดิมหรื อใกล้ เคียงที่ตงชุ
ั ้ มชนเดิม แล้ วมีการ
ใช้ ชื่อหมู่บ้านในชื่ อเดิมเรื่ อยมา อย่างเช่น บ้ านอาฮี บ้ านเมี่ยง และบ้ านท่าลี่
เป็ นต้ น ในขณะเดียวกันก็น่าจะมีอีกหลายชุมชนที่ถูกทิง้ ร้ างไปหรื อเปลี่ ยนชื่ อ
ใหม่
ภายหลังก็มีผ้ คู นอพยพเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้คนที่อยู่ในเขตลุ่มน ้าเหืองได้ ย้ายเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานในบริ เวณลุ่มน ้าคาน
มากขึน้ บ้ านท่าลี่ ซึ่งตัง้ อยู่กลางที่ ราบลุ่มน า้ คานและมี ที่ ราบกว้ างขวางได้
กลายเป็ นชุมชนที่มีขนาดใหญ่และมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ
และสังคมวัฒนธรรมมากที่สดุ ในลุม่ น ้าคาน
ดั ง จะเห็ น ได้ ว่ า ในปี พ.ศ.2432 ราชส านั ก กรุ ง เทพฯ ในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ พยายามปฏิรูปการปกครองท้ องถิ่น
โดยมีการตัง้ มณฑลลาวพวนขึน้ และมีการตัง้ อาเภอขึน้ อยู่ในสังกัดเมื องเลย
จานวน 3 อาเภอ ได้ แก่ อาเภอกุดป่ อง (อาเภอเมืองเลย) อาเภอท่าลี่ และอาเภอ
นากอก (คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ , 2544: 71)
ต่อมาในปี พ.ศ.2446 ราชสานักกรุงเทพฯ กับฝรั่งเศสได้ ทาอนุสญ
ั ญายินยอมให้
พื ้นที่ฝั่งขวาแม่นา้ โขงระหว่างเขตเมืองหลวงพระบางกับเมืองพิชัยลงมาจนถึง
แม่น ้าเหืองให้ อยู่ภายใต้ กับปกครองของฝรั่งเศส (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ , 2554:
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109 - 112) ทาให้ ที่ทาการอาเภอนากอก ซึ่งตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ดงั กล่าวต้ องได้ ย้ายที่
ทาการมาอยู่ที่บ้านอาฮี ทางฝั่ งขวาแม่นา้ เหื องแทน จึงมีการตังบ้
้ านอาฮี เป็ น
อาเภออาฮีแทนอาเภอนากอกเป็ นการชัว่ คราว ภายหลังจึงมีการยุบอาเภออาฮี
ลงเป็ นต าบลขึ น้ กั บอ าเภอท่ าลี่ (คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุฯ, 2544: 71) จะเห็นได้ ว่าพื ้นที่ราบลุ่มนา้ คานเป็ นพื ้นที่สาคัญอี ก
แห่งหนึง่ ของจังหวัดเลยเรื่ อยมาจนถึงปัจจุบนั
บทสรุป
หากจะกล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นของ
ชุมชนโบราณในลุ่มนา้ คานแล้ ว ก็จะพบว่าชุมชนโบราณแห่งนีเ้ ริ่ มมี หลักฐาน
ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรมที่สะท้ อนให้ เห็นถึงการตังถิ
้ ่นฐานของ
ชุมชนมาตังแต่
้ ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ชุมชนโบราณในลุ่มน ้าคานมี
พัฒนาการของชุมชนเชื่ อมโยงกับชุมชนโบราณเมื องแก่นท้ าวซึ่งเป็ นหัวเมื อง
ใหญ่ ในลุ่มแม่น า้ เหื อง ต่อมาชุมชนโบราณในลุ่มน า้ คานได้ เผชิ ญกับภาวะ
สงครามในศึกเจ้ าอนุวงศ์ พ.ศ.2370 จนทาให้ ชมุ ชนและศาสนสถานภายในเขต
ชุมชนถูกทิ ้งร้ าง เมื่อเหตุการณ์ทางการเมืองเป็ นปกติจึงมีผ้ คู นกลับมาตังถิ
้ ่นฐาน
และฟื น้ ฟูชุมชนใหม่อีกครัง้ ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 25 และมีการยกบ้ านท่าลี่
ขึ ้นเป็ นอาเภอท่าลี่ ปกครองดูแลชุมชนหมูบ่ ้ านในเขตลุม่ น ้าคานและใกล้ เคียง
จากที่ผ้ ูเขียนกล่าวมาข้ างต้ นก็จะเห็นได้ ว่า ในบริ เวณลุ่มนา้ คานได้ มี
การพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรมที่น่าสนใจมากมาย
เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ชมุ ชนโบราณบ้ านยาง บ้ านท่าลี่และบ้ านเมี่ยงจึงควร
แก่การศึกษาและถ่ายทอด เพื่อให้ อนุชนรุ่ นหลังได้ ศึกษาเรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์
และพัฒนาประยุกต์ใช้ ข้อมูลนัน้ เพื่อสร้ างสรรค์ชุมชนท้ องถิ่น ควบคู่กับความ
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พยายามในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งกาลังก่อตัวขึน้
หลังการสร้ างสะพานมิตรภาพไทย - ลาวข้ ามแม่น ้าเหืองที่บ้านนากระเซ็ง และ
การสนับสนุนของหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน อันจะสามารถนามาใช้ เป็ น
ฐานข้ อมูลเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่นให้ มนั่ คงยัง่ ยืนต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
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