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 บทคัดย่อ      
 

บทความนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาร่องรอยและพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของชุมชนโบราณในเขตท่ีราบลุ่มน า้คาน อ าเภอท่าล่ี  
จงัหวดัเลย ก่อนการเข้ามาของชุมชนปัจจุบนั จากหลกัฐานทางประวัติศาสตร์  
โบราณคดีและศลิปกรรม  

 จากการศึกษาพบว่า ภายในบริเวณท่ีราบลุ่มน า้คานมีการพบร่องรอย
ชมุชนโบราณจ านวน 3 แหง่ ได้แก่ ชมุชนโบราณบ้านยาง ชมุชนโบราณบ้านท่าล่ี
และชุมชนโบราณบ้านเม่ียง จากหลักฐานประวัติศาสตร์ โบราณคดีและ
ศิลปกรรมท่ีปรากฏสะท้อนให้เห็นถึงการตัง้ถ่ินฐานของชมุชนมาตัง้แต่ประมาณ
พุทธศตวรรษท่ี 23 – 24 โดยสันนิษฐานว่ามีพัฒนาการของชุมชนเช่ือมโยงกับ
ชุมชนโบราณเมืองแก่นท้าวซึ่งเป็นหัวเมืองชายแดนของอาณาจักรล้านช้าง 
ต่อมาชุมชนโบราณในท่ีราบลุ่มน า้คานได้เผชิญกับภาวะสงครามในศึกเจ้า
อนุวงศ์ พ.ศ.2370 จนท าให้ชุมชนและศาสนสถานภายในเขตชุมชนถูก 
ทิง้ร้าง เม่ือเหตกุารณ์ทางการเมืองเป็นปกติจึงมีผู้คนกลบัมาตัง้ถ่ินฐานและฟืน้ฟู
ชมุชนใหมอี่กครัง้ในชว่งต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 
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ค าส าคัญ:  ชมุชนโบราณ  พฒันาการทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน  ลุม่น า้คาน 
                   อ าเภอทา่ล่ี 
        

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       
    
 ความน า 
 ล าน า้คานเป็นล าน า้สาขาล าน า้หนึ่งของแมน่ า้เหือง มีต้นก าเนิดบริเวณ
เทือกเขาสงูในเขตต าบลน า้ทูน  และต าบลอาฮี อ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย แล้วไหล
ลงมาทางทิศตะวนัออก ก่อนท่ีจะไหลวกไปทางทิศเหนือผ่านเขตต าบลท่าล่ีและ
ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย และไหลลงสู่แม่น า้เหือง ท่ีบริเวณปาก
คาน ในเขตบ้านปากคาน ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าล่ี ล าน า้คานในช่วงท่ีไหล
ผา่นท่ีราบมีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร  
  ท่ีราบลุ่มล าน า้คานเป็นท่ีตัง้ของตวัอ าเภอท่าล่ีและชมุชนหมู่บ้านต่างๆ 
กว่า 20 ชุมชน ล าน า้คานจึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของชาวท่าล่ี และยัง
เป็นเส้นทางคมนาคมท่ีสามารถเช่ือมต่อกับบ้านเมืองในลุ่มแม่น า้เหืองและ
แม่น า้โขงได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองแก่นท้าว ซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ในลุ่มแม่น า้
เหืองท่ีมีความส าคญัตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั และตัง้อยูห่า่งจากปากคานไปทาง
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือในลุ่มน า้เหืองประมาณ 7 กิโลเมตร ในบริเวณท่ีราบลุ่ม
น า้คานยงัมีชุมชนโบราณขนาดเล็กหรือชุมชนโบราณระดบัหมู่บ้านกระจายอยู่
หลายแห่ง แต่ทว่าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนโบราณเหล่านีก้ลับยังไม่ได้รับ
การศกึษาค้นคว้าอย่างจริงจงัและเป็นระบบตามวิธีการทางประวตัิศาสตร์ ทัง้ท่ี
ชุมชนโบราณหลายแห่งมีความส าคญัและมีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ 
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โบราณคดีและศลิปกรรม ซึง่แสดงให้เห็นถึงพฒันาการการตัง้ถ่ินฐานของผู้คนใน
ลุม่น า้คานในอดีต  
 บทความนี ้ผู้ เขียนมีวตัถุประสงค์ท่ีจะน าเสนอข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับ
ชมุชนโบราณในเขตท่ีราบลุ่มน า้คาน อ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
พฒันาการทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน และบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม
และวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้สภาพบริบทใกล้เคียงอ่ืนๆ ตัง้แตช่ว่งแรกก่อตัง้
ชุมชนในสังคมแบบรัฐจารีตในวัฒนธรรมล้านช้างจนถึงการถูกทิง้ร้าง โดยมี
มมุมองการศกึษาจากพฒันาการภายในชมุชนเป็นหลกัตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 23 
จนถึงการฟื้นฟูชุมชนหลังศึกเจ้าอนุวงศ์ในต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 เพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับการศกึษาพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินชมุชนโบราณใน
ลุ่มน า้คานอย่างละเอียด และสร้างความเข้าใจในบริบททางประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินอ าเภอท่าล่ีตามหลักฐานประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรมให้
เกิดขึน้แก่วงวิชาการและผู้สนใจทัว่ไป 
 
ชุมชนโบราณในลุ่มน า้คาน: ข้อมูลเชิงกายภาพ 
  บริเวณลุ่มน า้คานเป็นพืน้ท่ีราบลุ่มหุบเขาท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มี 
ล าน า้คานไหลผ่านกลางพืน้ท่ีราบจากทางทิศใต้ไปยังทิศเหนือ มีแนวภูเขา
ทอดตวัยาวเป็นขอบเขตท่ีราบลุม่ทางทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก และมีท่ีดอน
สลับกับท่ีราบลุ่มกระจายอยู่เป็นระยะตลอดพืน้ท่ีลุ่มน า้ ท่ีดอนส่วนใหญ่ใน
ปัจจุบนัเป็นท่ีตัง้ของหมู่บ้านในเขตต าบลท่าล่ีและต าบลหนองผือ อ าเภอท่าล่ี 
จงัหวดัเลย และมีรายงานจากชาวบ้านว่ามีการพบเศษภาชนะดินเผากระจายอยู่
ตามท่ีดอนติดกบัล าน า้คานหลายแหง่ ซึง่สนันิษฐานวา่ท่ีดอนเหลา่นีอ้าจเคยเป็น
ท่ีตัง้ของชมุชนโบราณขนาดเล็กมาก่อน  
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    จากหลกัฐานเอกสารจดหมายเหตสุมัยรัชกาลท่ี 3 พ.ศ.2370 กล่าวถึง

ช่ือชมุชนโบราณท่ีสนันิษฐานว่าอยู่ในเขตท่ีราบลุ่มน า้คาน ได้แก่ บ้านขมิน้ บ้าน
ภปูระสาท บ้านเม่ียง บ้านทา่ล่ีและบ้านนาเปือก (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เลม่ 3, 
2530: 108) แต่ในปัจจุบนัสามารถสืบค้นท่ีตัง้ของชุมชนเหล่านีไ้ด้อย่างชัดเจน
เพียง 2 ชมุชน คือ ชมุชนโบราณบ้านท่าล่ีและชมุชนโบราณบ้านเม่ียง สว่นชมุชน
โบราณบ้านขมิน้ บ้านภูประสาทและบ้านนาเปือก ปัจจบุนัยงัไม่สามารถสืบค้น
ได้ว่าตัง้อยู่บริเวณใด เน่ืองจากร่องรอยของชมุชนโบราณในลุ่มน า้คานส่วนใหญ่
ถกูชาวบ้านท าลายโดยการปรับพืน้ท่ีท าการเกษตร  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  สภาพภูมิประเทศที่ราบลุ่มน ้ าคาน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เมื่อมองจาก 
ภูเขาทางทิศตะวนัตกของทีร่าบ 
 
  และมีการพบชุมชนโบราณอีก 1 แห่งท่ีอยู่นอกเหนือจากเอกสาร
จดหมายเหตสุมยัรัชกาลท่ี 3 คือ ชมุชนโบราณบ้านยาง โดยไม่ปรากฏหลักฐาน
ในอดีตว่ามีการเรียกช่ือชุมชนโบราณดงักล่าวนีว้่าอย่างไร ซึ่งแน่นอนว่าอาจะ
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เป็นหนึง่ในชมุชนโบราณท่ีอยู่ในการระบขุองเอกสารจดหมายเหตสุมยัรัชกาลท่ี 3 
เพียงแตก่ารขาดความต่อเน่ืองของชุมชนและผู้คนในพืน้ท่ี จึงอาจท าให้การรับรู้
เร่ืองช่ือบ้านนามเมืองขาดหายตามไปด้วย   
  การส ารวจและศึกษาข้อมูลเก่ียวกับชุมชนโบราณในลุ่มน า้คานของ
ผู้ เขียนในครัง้นีพ้บว่า ในพืน้ท่ีราบลุ่มน า้คานมีการพบร่องรอยชุมชนโบราณ
จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนโบราณบ้านยาง ชุมชนโบราณบ้านท่าล่ีและชุมชน
โบราณบ้านเม่ียง ซึง่เรียงตามล าดบัท่ีตัง้ในทิศทางการไหลของล าน า้คานจากต้น
น า้มายงัปากคาน 
 
  1. ชุมชนโบราณบ้านยาง 
  ชมุชนโบราณบ้านยางอยู่ในเขตบ้านยาง ต าบลทา่ล่ี อ าเภอทา่ล่ี จงัหวดั
เลย เป็นชมุชนโบราณท่ีอยู่ด้านในสดุเม่ือพิจารณาจากสภาพท่ีตัง้ของชมุชนผ่าน
ลกัษณะภูมิประเทศของท่ีราบลุ่มน า้คาน เน่ืองจากตัง้อยู่ในท่ีราบลุ่มหุบเขาติด
กบัเชิงเขาท่ีล าน า้คานไหลลงสู่เขตท่ีราบ ชมุชนโบราณบ้านยางเป็นช่ือท่ีผู้ เขียน
ใช้เรียกตามชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงในปัจจุบนั เน่ืองจากไม่พบหลกัฐานท่ีกล่าวถึง
ช่ือบ้านยางในเอกสารประวัติศาสตร์ แต่ในบริเวณชุมชนบ้านยางมีการพบ
ร่องรอยโบราณสถานท่ีวัดพระธาตุอุโมงค์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริเวณแห่งนีเ้ป็น
ท่ีตัง้ชมุชนโบราณมาก่อน   
  พระธาตอุโุมงค์เดิมปรากฏเป็นซากฐานเจดีย์รูปทรงส่ีเหล่ียมก่อด้วยอิฐ
ท่ีมีฐานเหลืออยูเ่พียง 1 ชัน้ สว่นเรือนธาตพุงัทลายลงมา ภายหลงัได้รับการสร้าง
เจดีย์ทรงแปดเหล่ียมครอบทบัซากฐานเจดีย์องค์เดิมไว้ในช่วง พ.ศ.2539 - 2540 
ชาวบ้านให้ข้อมูลว่า ในระหว่างการสร้างเจดีย์ครอบซากฐานเจดีย์เก่า ได้มีการ
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 ขุดพบพระพุทธรูปทองค า อาวุธโบราณและภาชนะโลหะอยู่ใต้ฐานเจดีย์ด้วย 

(เล็ก มีมขุ, 2560) 
 ทางทิศตะวนัออกของวัดพระธาตอุุโมงค์ติดกับล าน า้คานมีการขุดพบ
เตาเผาโบราณอยู่ใต้พืน้ดิน ผนังเตาก่อด้วยดินทรงกลม มีลักษณะคล้ายเตา
ตะกรับ มีช่องระบายความร้อน 5 ช่อง แต่ไม่พบเศษภาชนะดินเผาในบริเวณ
ใกล้เคียง จึงไม่อาจสนันิษฐานได้ว่าเตาเผาโบราณนีถู้กสร้างขึน้เพ่ือใช้เผาสิ่งใด 
แตก่ารพบเตาเผาโบราณก็สะท้อนให้เห็นว่าชมุชนโบราณบ้านยางอาจเป็นชุมชน
ส าคัญท่ีเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึน้มาใช้ได้เองใน
ท้องถ่ิน และอาจจะผลิตเพ่ือสง่ขายในท้องถ่ินใกล้เคียงด้วยก็เป็นได้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ภาพที ่2  พระธาตอุโุมงค์ โบราณสถานส าคญัในเขตชมุชนโบราณบา้นยาง 
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ภาพที่ 3  ลกัษณะของเตาเผาโบราณทีข่ดุพบในบริเวณวดัพระธาตอุโุมงค์ 
 

  2. ชุมชนโบราณบ้านท่าล่ี 
  ชมุชนโบราณบ้านท่าล่ีปัจจุบนัอยู่ในเขตบ้านท่าล่ี  ต าบลท่าล่ี  อ าเภอ 
ทา่ล่ี จงัหวดัเลย อยูห่า่งจากท่ีวา่การอ าเภอท่าล่ีไปทางทิศใต้ประมาณ 500 เมตร 
สนันิษฐานวา่ชมุชนโบราณแหง่นีน้่าจะมีวดัโพธ์ิศรีเป็นศนูย์กลางของชมุชน  
  ในหนงัสือรายงานทพัของพระยาเพชรพิไชยมาถึงพระยาสีหเทพเพ่ือให้
น าขึน้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัในเอกสารราชการ
ทัพเมืองเวียงจันทน์ ฉบบั 11 พ.ศ.2370 ได้ปรากฏช่ือบ้านท่าล่ีในรายงานว่า  
ราชวงษ์เมืองน่านใช้ให้แสนจิตมะโนและนายน้อยคมุไพร่ 100 คน มากวาดต้อน
ผู้คน ได้พบกองตระเวนของพระยาเพชรพิไชย ณ บ้านท่าล่ี กองตระเวนจึงพาตวั
แสนจิตมะโนและนายน้อยมาพบพระยาเพชรพิไชย (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เลม่ 
3, 2530: 107 - 109)  
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   หลงัสิน้สงครามในปี พ.ศ.2371 แล้ว คงมีผู้คนเข้ามาตัง้บ้านเรือนและ

อาศัยอยู่ในเขตบ้านท่าล่ีมากขึน้ จนท าให้มีสถานะเป็นด่านควบคุมผู้ คนท่ี
เดินทางไปมายังเมืองแก่นท้าวหลังจากท่ีดินแดนฝ่ังซ้ายแม่น า้เหืองอยู่ภายใต้
การปกครองของฝร่ังเศส (พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั ร.ศ.121 - 122 ตอน 2, 2546: 125) และเป็นท่ีตัง้ของตวัอ าเภอท่าล่ีอีก
ด้วย 
  จากการส ารวจภาคสนามของผู้ เขียนพบว่า  ภายในชุมชนโบราณบ้าน 
ทา่ล่ีไมป่รากฏร่องรอยของซากโบราณสถาน เน่ืองจากวา่มีการสร้างบ้านเรือนทบั
บริเวณท่ีเป็นชุมชนโบราณเดิม แต่มีการค้นพบพระพุทธรูปปูนปัน้ซึ่งเป็น 
พระประธานอยู่ในในโบสถ์วัดโพธ์ศรี เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ประจ าชุมชนและ
เป็นท่ีนบัถือของชาวบ้านท่าล่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  พระพทุธรูปหลวงพ่อใหญ่ ภายในโบสถ์วดัโพธ์ิศรี บา้นท่าลี ่
 



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561 

10 

 พระประธานภายในโบสถ์วดัโพธ์ิศรีชาวบ้านเรียกช่ือว่า “หลวงพ่อใหญ่” 
เป็นพระพทุธรูปปนูปัน้ปางมารวิชยั ขนาดหน้าตกักว้างประมาณ 1.80 เมตร ไม่
ทราบประวตัิความเป็นมาของการสร้าง แต่เคยประดิษฐานเป็นพระประธานใน
โบสถ์วัดโพธ์ิศรีหลังเก่าก่อนสร้างหลังใหม่ครอบทับในปัจจุบนั (พระครูปริยัต ิ
สารานุยุต, 2560)  มีพุทธลักษณะพระพักตร์กลมใหญ่  พระกรรณยาว  ขมวด 
พระเกศาเล็กและถ่ี  พระรัศมีทรงเปลวแหลมสูง  แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย  พระ
นาสิกเล็ก พระขนงโก่ง พระวรกายค่อนข้างใหญ่ แต่พระกรค่อนข้างเล็กเรียว 
สงัฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ปลายตดัเรียบ นิว้พระหตัถ์ทัง้ส่ียาวเสมอกนั ขดัสมาธิราบ 
ส่วนพระวรกายและจีวรทาทับด้วยสีทอง เม่ือพิจารณาจากพุทธลักษณะ
สนันิษฐานว่าเป็นพระพทุธรูปฝีมือช่างท้องถ่ิน มีอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 24 - 25 
นอกจากนี ้ยงัมีพระพทุธรูปปนูปัน้ปางมารวิชยั ลกัษณะทางพทุธศิลป์คล้ายกับ
พระประธานแตมี่ขนาดเล็กกว่าประดิษฐานอยู่สองข้างของพระประธานบนฐาน
ชกุชีเดียวกนัอีกด้วย 
 ภายในวดัโพธ์ิศรียงัมีการเก็บรวบรวมพระพทุธรูปส าริด พระพทุธรูปไม้
และโบราณวตัถท่ีุชาวบ้านขดุพบในเขตชมุชนบ้านท่าล่ีและใกล้เคียงในพืน้ท่ีลุ่ม
น า้คาน แล้วน ามาถวายพระครูพิศาลสิกขการ อดีตเจ้าอาวาสวดัโพธ์ิศรี (พระครู
ปลดัรชต ถามวโร, 2560) ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปส าริดศิลปะล้านช้าง ขนาด
หน้าตกักว้างประมาณ 3 - 5 นิว้ บางองค์มีจารึกอกัษรธรรมอีสานอยู่ท่ีฐานด้วย 
พระพุทธรูปกลุ่มนีน้่าจะเป็นฝีมือช่างท้องถ่ิน มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 23 - 24 
และยังเป็นหลักฐานประเภทโบราณวัตถุท่ีส าคญัในการศึกษาพัฒนาการทาง
ประวตัศิาสตร์ของชมุชนโบราณในลุม่น า้คานอีกด้วย 
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    3. ชุมชนโบราณบ้านเม่ียง 

  ชมุชนโบราณบ้านเม่ียงปัจจบุนัอยู่ทางฝ่ังซ้ายของล าน า้คานในเขตบ้าน
เม่ียง ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย ในหนงัสือรายงานทพัของพระยา
เพชรพิไชยมาถึงพระยาสีหเทพเพ่ือให้น าขึน้ทูลเกล้าฯ  ถวายพระบาทสมเด็จ 
พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั ในเอกสารราชการทพัเมืองเวียงจนัทน์ ฉบบั 11 ได้ปรากฏ
ช่ือบ้านเม่ียงว่าเป็นอีกชุมชนหนึ่งท่ีแสนจิตมะโนและนายน้อยคมุไพร่มากวาด
ต้อนผู้คน (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 108)   
  จากการส ารวจภาคสนามของผู้ เขียนพบว่า ภายในชุมชนโบราณบ้าน
เม่ียงไม่ปรากฏร่องรอยของซากโบราณสถาน เน่ืองจากว่ามีการสร้างบ้านเรือน
ทับบริเวณท่ีเป็นชุมชนโบราณเดิม แต่มีการพบพระพุทธรูปปูนปัน้ซึ่งเป็น 
พระประธานอยู่ในในโบสถ์วัดโพธ์ชยั เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ประจ าชุมชนและ
เป็นท่ีนบัถือของชาวบ้านเม่ียงและชมุชนใกล้เคียง 
 พระประธานภายในโบสถ์วดัโพธ์ิชยัเป็นพระพทุธรูปปนูปัน้ปางมารวิชยั 
ขนาดหน้าตกักว้างประมาณ 1.20 เมตร ไม่ทราบประวัติความเป็นมาของการ
สร้าง บ้างก็วา่มีชา่งจากทางเหนือมาสร้าง (พระครูอมรธรรมาภิรัต, 2560) มีพทุธ
ลกัษณะพระพกัตร์เรียว พระกรรณยาว ขมวดพระเกศาเล็กและถ่ี มีไรพระศก 2 
ชัน้  พระรัศมีแกะสลักด้วยไม้ทรงเปลวแหลมสูง  พระโอษฐ์และพระนาสิกเล็ก  
พระขนงโก่ง  พระศอค่อนข้างยาว  พระวรกายค่อนข้างผอมเพรียว  พระกรและ
พระชงฆ์เล็กเรียว  สังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ปลายตัดเรียบ นิว้พระหัตถ์ทัง้ส่ียาว
เสมอกัน ขดัสมาธิราบ ส่วนพระวรกายและจีวรทาทับด้วยสีทอง เม่ือพิจารณา
จากพทุธลกัษณะสนันิษฐานว่าเป็นพระพทุธรูปฝีมือช่างท้องถ่ิน มีอายรุาวปลาย
พทุธศตวรรษท่ี 24 - 25 นอกจากนี ้ยงัมีพระพทุธรูปปนูปัน้ปางมารวิชยั ลกัษณะ
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ทางพุทธศิลป์คล้ายกับพระประธานแต่มีขนาดเล็กกว่าประดิษฐานอยู่สองข้าง
ของพระประธานบนฐานชกุชีเดียวกนัอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5  สภาพโบสถ์หลังเก่าของวดัโพธ์ิศรี บ้านท่าลี่ ก่อนร้ือสร้างโบสถ์หลังปัจจุบนั 
ครอบทบัในบริเวณเดิม (ทีม่าภาพ: พระครูปริยติัสารานยุตุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6  พระพทุธรูปส าริดทีพ่บในเขตชมุชนโบราณบา้นท่าลีซ่ึ่งเก็บรวบรวมไวที้ว่ดัโพธ์ิศรี 
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  นอกจากนี ้ริมฝ่ังขวาของแม่น า้เหืองทางทิศตะวนัตกของปากคาน ห่าง

จากจดุท่ีล าน า้คานไหลมาบรรจบกบัแมน่ า้เหืองประมาณ 1.5 กิโลเมตร ยงัมีการ
พบซากโบราณสถานและร่องรอยชมุชนโบราณในเขตบ้านปากห้วย ต าบลหนอง
ผือ อ าเภอท่าล่ี (พระมหาสรุชชั ปญฺญาเมธี, 2560) ซึ่งชมุชนโบราณแห่งนีน้่าจะ
มีความสมัพนัธ์กบัชมุชนโบราณในลุม่น า้คาน โดยอาจจะเป็นชมุชนโบราณท่ีอยู่
ใกล้ปากน า้คานมากท่ีสุด และอาจจะเป็นจุดแวะพักของผู้คนจากลุ่มน า้เหือง
และลุม่น า้คานในระหวา่งการเดนิทางไปมาระหว่างกนัก็เป็นได้ 
 
พัฒนาการทางประวัตศิาสตร์ของชุมชนโบราณในลุ่มน า้คาน 
 สืบเน่ืองจากในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22 - 23 ถือเป็นช่วงท่ีการค้าของป่า
ภายในภาคพืน้ทวีปได้เฟ่ืองฟูเป็นอย่างมาก อาณาจกัรล้านช้างเป็นอีกดินแดน
หนึ่งท่ีมีทรัพยากรของป่าเป็นจ านวนมากและถูกน ามาเป็นสินค้าให้กับพ่อค้า
ชาวตะวนัตกและชาวตะวนัออกผา่นทางกรุงศรีอยธุยา (โยซิยกิู มาซูฮารา, 2546) 
สินค้าท่ีชาวต่างชาติต้องการส่วนใหญ่เป็นของป่าและแร่ธาตุซึ่งมีมากในเขต
อาณาจกัรล้านช้าง  
 ของป่าในท่ีนีห้มายถึงสตัว์และพืชท่ีมีอยู่ในป่าหรือผลผลิตท่ีได้จากสิ่ง
เหล่านัน้ ซึ่งมีคณุค่าทางเศรษฐกิจ แต่ไม่รวมต้นไม้ในฐานะท่ีเป็นวสัดกุ่อสร้าง 
ของป่าท่ีเป็นสินค้าส าคญัของล้านช้าง ได้แก่  ก ายาน คร่ัง นอแรด งาช้าง หนงั
กวาง ชะมดเชียง ส่วนแร่ธาต ุประกอบไปด้วย ทองค า เงิน เหล็ก ตะกัว่และดีบุก 
ซึ่งได้จากการขุดเหมืองและร่อนแร่ตามริมฝ่ังแม่น า้ในเขตอาณาจักรล้านช้าง 
(วรางคณา นิพทัธ์สขุกิจ, 2550: 27 - 40) สินค้าทัง้หมดท่ีกล่าวมานีล้้วนแต่ถือว่า
เป็นสินค้าสง่ออกท่ีส าคญัของอาณาจกัรล้านช้าง  
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 ในลุ่มแม่น า้เหืองและลุ่มน า้สาขาเป็นอีกพื น้ท่ีหนึ่งท่ีทางราชส านัก 
ล้านช้างพยายามเข้ามาหาทรัพยากร เพราะในลุ่มแม่น า้เหืองและลุ่มน า้สาขา
เป็นท่ีราบหุบเขาท่ีเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีส าคัญ ดังจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลา
ดงักล่าวมีการขยายตวัของชมุชนโบราณในลุ่มแม่น า้เหืองจากต าแหน่งท่ีตัง้ของ
เมืองแก่นท้าวไปยงัลุ่มแม่น า้หมนั ซึ่งเป็นล าน า้สาขาของแม่น า้เหือง (ธีระวฒัน์ 
แสนค า, 2560: 98 - 100)  นอกจากนี ้พืน้ท่ีลุ่มแม่น า้เหืองและลุ่มแม่น า้หมนัยงั
เป็นเส้นทางท่ีพ่อค้าล้านช้างท่ีลงมาติดต่อค้าขายท่ีกรุงศรีอยุธยาผ่านทางเมือง
นครไทยและเมืองพิษณุโลกอีกด้วย (ฟาน ฟลีต, 2548: 39 - 40)  
  จากข้อมลูข้างต้นจะเห็นได้ว่าอาณาจกัรล้านช้างได้ขยายอ านาจเข้ามา
ในลุ่มแม่น า้เหืองและแม่น า้หมันทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
เมืองแก่นท้าวมากขึน้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22 - 23 ซึ่งท าให้เกิดการขยายตัว
ของชมุชนระดบัหมู่บ้านมาตามท่ีราบลุ่มสองฝ่ังแม่น า้ดงักล่าว ในขณะเดียวกัน
ชุมชนโบราณในลุ่มน า้คานก็น่าจะมีการเร่ิมก่อร่างสร้างชุมชนขึน้ในช่วงเวลาท่ี
ใกล้เคียงนีด้้วย แตอ่าจจะเกิดการขยายตวัของชมุชนช้ากวา่ในลุม่น า้หมนั เพราะ
หลักฐานประวัติศาสตร์และโบราณคดีท่ีพบในลุ่มน า้คานมีอายุไม่เก่าไปกว่า
พทุธศตวรรษท่ี 23  ผู้ เขียนจึงสนันิษฐานว่าชมุชนโบราณในลุ่มน า้คานน่าจะเร่ิม
เป็นชมุชนขึน้ชดัเจนในช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 23  
 ในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 23 จนถึงช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 24 น่าจะ
เป็นช่วงเวลาท่ีชุมชนโบราณในลุ่มน า้คานมีการขยายตัวและรุ่งเรืองมากท่ีสุด 
เพราะมีการพบหลกัฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมภายในเขตชมุชนโบราณใน
ลุ่มน า้คานส่วนใหญ่สามารถก าหนดอายุได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดังได้กล่าว
มาแล้ว 
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  ช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 24 ในอาณาจักรล้านช้างได้เกิดความวุ่นวาย

ทางการเมืองขึน้ เน่ืองจากราชส านักกรุงธนบุรีท่ีมีศูนย์กลางอยู่ท่ีลุ่มแม่น า้
เจ้าพระยาและเป็นศูนย์กลางการปกครองแห่งใหม่แทนกรุงศรีอยุธยา ได้ยก
กองทัพขึน้มาโจมตีเมืองเวียงจันทน์ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของราชส านักล้านช้าง โดยมี
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นแม่ทัพ ท าสงครามเข้ายึดราชส านักเมือง
เวียงจนัทน์ได้ ทูลเชิญพระเจ้าสิริบุญสารพร้อมด้วยพระราชวงศ์ส่วนหนึ่งลงไป
ยังกรุงธนบุรีในปี พ.ศ.2322 แล้วตัง้พระยาสุโพ ขุนนางเมืองเวียงจันทน์เป็น
ผู้ รักษาเมือง (เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2540: 102) และคงมีผู้คนส่วนหนึ่งท่ีหลบหนี
ภยัสงครามเข้ามาตัง้ถ่ินฐานภายในท่ีราบลุม่น า้คานเพิ่มเติมด้วย   
   ต่อมาในช่วงปี  พ.ศ.2369 - 2371 เ จ้ าอนุวงศ์ เป็นกษัตริ ย์ ของ
ราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ในฐานะประเทศราชของกรุงเทพมหานคร 
ครองราชย์ตัง้แต่ปี พ.ศ.2346 - 2370 เป็นพระโอรสของเจ้าสิริบุญสาร เดิมถูก
เชิญมาชบุเลีย้งในฐานะพระโอรสของเจ้าประเทศราชท่ีกรุงธนบรีุ ตอ่มาพระบาท 
สมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชได้โปรดฯ ให้เจ้าอนวุงศ์ซึง่เป็นพระโอรส
ของเจ้าสิริบุญสารกลับไปเวียงจันทน์  ภายหลังจากเจ้าอินทวงศ์สิน้พระชนม์  
เจ้าอนวุงศ์จึงได้รับโปรดเกล้าเป็นกษัตริย์กรุงเวียงจนัทน์ต่อจากพระเชษฐาในปี 
พ.ศ.2347 เจ้าอนุวงศ์ได้ปฏิบตัิราชการบ้านเมืองมีความดีความชอบมาแต่ครัง้
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอันมาก เม่ือมีข้อ
ราชการขึน้กราบบงัคมทูลฯ ก็ทรงเห็นชอบตามนัน้ (สุรศกัดิ์  ศรีส าอาง, 2545: 
246 - 249)   
  แตเ่ม่ือภายหลงัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยัเสด็จสวรรคต
ในปี พ.ศ.2367 ความสมัพนัธ์ระหว่างราชส านกัทัง้สองก็ไม่ค่อยมีความราบร่ืน
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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 าภู ส่วนเจ้าอนวุงศ์ไปตัง้ค่ายคอยดสูถานการณ์ศกึท่ีช่องข้าวสาร  ใน
ขณะเดียวกันก็มีทหารส่วนหนึ่งราว 200 คน ยกจากเมืองเวียงจนัทน์เข้ามาทาง
เมืองแก่นท้าวและเมืองด่านซ้าย เพ่ือจะยกทพัลงไปทางเมืองหล่มสกัและเมือง
เพชรบรูณ์เพ่ือสมทบกบักองทพัของเจ้าราชวงษ์ (เหง้า) ท่ีเมืองสระบรีุ (จดหมาย
เหตรัุชกาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 33 - 34)  
  การท่ีกองทัพจากเวียงจันทน์ยกผ่านมาทางลุ่มน า้เหืองไม่ปรากฏ
หลกัฐานแน่ชดัว่าเกิดเหตกุารณ์อะไรขึน้บ้างกับเมืองแก่นท้าวและชมุชนโบราณ
ใกล้เคียง แตห่ลงัจากท่ีกองทพัเวียงจนัทน์เพล่ียงพล า้จนต้องถอยมาตัง้ทพัรับศึก
ท่ีเมืองหล่มสกั ก็พยายามสัง่ให้ขุนนางและทหารจากเวียงจนัทน์และจากเมือง
น่านซึ่งถูกเจ้าอนุวงศ์ส่งสาส์นขอความร่วมมือก่อการเร่งกวาดต้อนไพร่พล
ชาวเมืองในเขตนี ้เช่น เมืองนครไทย เมืองดา่นซ้าย เมืองแก่นท้าว เมืองห าและ
เมืองน า้ปาด เป็นต้น เพ่ือน าข้ามแม่น า้โขงลงไปยังเมืองเวียงจันทน์และ 
เมืองน่าน ซึ่งชุมชนท่ีถูกกวาดต้อนก็รวมถึงบริเวณชุมชนโบราณในลุ่มน า้คาน
ด้วย แต่ท้ายท่ีสุดเจ้าราชวงษ์ก็สั่งเผาเมืองหล่มสักและกวาดต้อนชาวเมืองลง
มายงัเมืองเลย ก่อนท่ีจะถูกกองทพักรุงเทพฯ ติดตามมาทนั จนเจ้าราชวงษ์ต้อง
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 หนีไปรวมอยู่กับเจ้าอนุวงศ์ท่ีช่องข้าวสารทางทิศเหนือของเมืองหนองบัวล าภู  

(ธีระวฒัน์  แสนค า, 2556: 113 - 126) 
  ในเอกสารจดหมายเหต ุ“ราชการทพัเมืองเวียงจนัทน์ ฉบบั 11”  ซึ่งเป็น
เอกสารรายงานราชการทพัของแม่ทัพนายกองท่ีส่งไปทูลเกล้าฯ ถวายรายงาน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ.2370  ได้มีข้อความรายงาน
กล่าวถึงขุนนางเมืองน่านได้ลงมากวาดต้อนผู้ คนบริเวณลุ่มน า้คานเพ่ือช่วย
กองทพัเวียงจนัทน์  ดงัปรากฏข้อความในจดหมายเหตวุ่า 

          “...อน่ึง แสนจิตมะโน เมืองน่ารมาถวายเอาครัวเมืองน าปาดไป 
พญาขติัยะนอกราชการราชวง ทา้วเชียงควั ทา้วเชียงเกษ แสนโกฏิ แสน
ละคร ทาวศร่ิจกั เพียวง ครัวชายหญิง ไหญ่น้อย 332 คน ช้าง 15 ช้าง 
ครั้งหน่ึงกบัครัวไพร่บ้านพลเมืองอีกครั้งหน่ึง ชาย-หญิง ไหญ่น้อย 352 
คน ช้าง 20 ช้าง แล้วเรียกเอาเงินถ่ายโทษตวัชายเด็ก หญิงเด็กคล 2 
บาท ชายสกรร หญิงสกรรเสมอคล 1 ต าลึง แลครัวซ่ึงข้าพเจ้ามีหนงัสือ
คมุไว้เมืองแก่นท้าว บ้านอาฮี ทารีย, ปากมนั แขวงเมืองหล่มศกั, ด่าน
ซ้ายบ้าง ชายหญิงใหญ่น้อย 700 เสด แสนจิตมะโน นายน้อย กวาษ
เอาไปถึงบ้านเมืองท่าล่ิเรงใล่ลงไปบ้านบ่อแตน ข้าพเจ้าให้หลวงมหาด
ไทเมืองพิไช ให้แสนไชยวงเมืองตาก ไปต่อว่า ก็ท าให้ครัวมาไม นาย
น้อยกบับ่าวแสนจิตมะโน เอาช้างของครัวไป 80 ช้าง กบัปืน 58 บอก 
เรียกเอาเงินทายโทษตวัชายเดก หญิงเดก คล 2 บาท ชายสกรร หญิง
สกรร เสมอคล 1 ต าลึง แต่ครัวเมืองน ้าปาด เมืองห า เมืองแก่นท้าว แล
แขวงเมืองทัง้ปวง ข้าพเจ้าสืบรู้ว่า เมืองน่ารกวาษเอาไปแต่ก่อนเปนอนั
มาก หลวงมหาดไทเมืองพิไชจึงภาตวัราชวงเมืองน่ารมาหาข้าพเจ้าๆ จึง
ว่า ราชวงษครั้งนี้ก็มีความชอบอยู่แล้ว ซ่ึงจะเอาครัวไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน 
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สมเด็จพระพุทธิเจ้าอยู่หัวไปนั้นหาเห็นชอบไม่ ไห้คืนครัวมาอยู่
บา้นเรือนยงัเก่านัน้ แลจะมีความชอบ ราชวงจึงคืนครัวให้บา้ง 
          อน่ึง ขนานอุตมะ ท้าวบงัวนั ท้าวผาแสน ท้าวหลวงเมืองแพร่ 
เมืองลคอร แสนปัญญาเมืองเถินกวาษเอาครัวบ้านขะมิน บ้าน 
ภูประสาษ บ้านเมียง บ้านท่าลี บ้านนาเปือก ชายหญิงไพร่น้อย 600 
เสท กบัช้าง 50 ช้าง ซ่ึงข้าพเจ้าม่ิหนงัสือคมุไว้นัน้แล้ว เร่งไล่เอาครัวไป
ไวเ้มืองห า...” (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 107 - 108) 
 

  เอกสารจดหมายเหตุ “ราชการทัพเมืองเวียงจันทน์ ฉบบั 11”  ถือเป็น
หลกัฐานประวตัิศาสตร์ท่ีปรากฏช่ือชมุชน “บ้านท่าล่ี” และ “บ้านเม่ียง” ท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดเท่าท่ีผู้ เขียนค้นพบในขณะค้นคว้าศึกษาและเรียบเรียงบทความนี ้จาก
หลกัฐานดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าชมุชนโบราณท่ีอยู่ในลุ่มน า้คานตามในเอกสาร
จดหมายเหตกุล่าวถึงช่ือบ้านขมิน้ บ้านภูประสาท บ้านเม่ียง บ้านท่าล่ีและบ้าน
นาเปือก ซึ่งทัง้หมดน่าจะเป็นชุมชนท่ีอยู่ในลุ่มน า้คานล้วนแต่ได้รับผลกระทบ
จากสงครามในปี พ.ศ.2370 โดยถกูกวาดต้อนออกจากชมุชนเดิมไปยงัเมืองน่าน 
แตว่่ากองทพัเมืองน่านถกูกองทพักรุงเทพฯ ติดตามมาทนัผู้คนในละแวกนีจ้ึงยงั
ไม่ถูกกวาดต้อนไปจนถึงเมืองน่าน ผู้ เขียนสนันิษฐานว่ามีความเป็นไปได้ว่ามี
ผู้คนอีกสว่นหนึง่หนีการถกูกวาดต้อนขึน้ไปอยู่ตามหบุเขา 
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ภาพที่ 8 แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตัง้ของชุมชนโบราณในลุ่มน ้าคาน อ าเภอท่าลี่ 
จงัหวดัเลย (ปรับปรุงจาก Google Earth) 
 
 นอกจากนี ้ยงัมีความเป็นได้ว่าการกวาดต้อนผู้คนในครัง้นัน้น่าจะมีการ
เผาท าลายบ้านเรือนและยุ้ งฉางด้วย เพ่ือเป็นการมิให้ข้าศึกได้ใช้เป็นท่ีตัง้มั่น 
ดงัเช่นท่ีเจ้าราชวงษ์เมืองเวียงจนัทน์สัง่ให้จุดไฟเผาคา่ย  เผายุ้งข้าว เผาเรือนใน
เขตเมืองเลยในช่วงเวลาใกล้เคียงกนั (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 2530: 28)  
จนท าให้ชุมชนโบราณในลุ่มน า้คานและชุมชนใกล้เคียงในลุ่มแม่น า้เหืองถูก 
ทิง้ร้างไปในชัว่ระยะเวลาสัน้ๆ เพราะปรากฏร่องรอยชมุชนขนาดเล็กท่ีถูกทิง้ร้าง
จนเหลือเพียงร่องรอยเศษภาชนะดินเผาประเภทต่างๆ ท่ีมีอายรุาวพทุธศตวรรษ
ท่ี 23 - 24 กระจายอยูห่ลายแหง่ริมฝ่ังแมน่ า้เหือง ซึง่สะท้อนให้เห็นวา่ในชว่งเวลา
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ดงักล่าวนอกจากจะมีการกวาดต้อนผู้คนไปแล้วยงัมีการเผาท าลายบ้านเรือน
และยุ้งฉาง  
  แต่อย่างไรก็ดี หลังจากบ้านเมืองเข้าสู่สถานการณ์ปกติน่าจะมีผู้ คน
บางส่วนกลับเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในบริเวณลุ่มน า้คานอีกครัง้ ทัง้ยังมีความ
พยายามของราชส านกักรุงเทพฯ ท่ีให้มีการติดตามและเกลีย้กล่อมผู้คนให้กลับ
เข้ามาตัง้ถ่ินฐานอยู่บริเวณภูมิล าเนาเดิมของตนท่ีถกูทิง้ร้างไป บางชมุชนก็คงมี
ผู้คนกลบัมาตัง้ถ่ินฐานอยู่ในบริเวณเดิมหรือใกล้เคียงท่ีตัง้ชุมชนเดิม แล้วมีการ
ใช้ช่ือหมู่บ้านในช่ือเดิมเร่ือยมา อย่างเช่น บ้านอาฮี บ้านเม่ียง และบ้านท่าล่ี  
เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็น่าจะมีอีกหลายชุมชนท่ีถูกทิง้ร้างไปหรือเปล่ียนช่ือ
ใหม ่  
  ภายหลงัก็มีผู้คนอพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งผู้คนท่ีอยู่ในเขตลุ่มน า้เหืองได้ย้ายเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในบริเวณลุ่มน า้คาน
มากขึน้ บ้านท่าล่ีซึ่งตัง้อยู่กลางท่ีราบลุ่มน า้คานและมีท่ีราบกว้างขวางได้
กลายเป็นชุมชนท่ีมีขนาดใหญ่และมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ เศรษฐกิจ
และสงัคมวฒันธรรมมากท่ีสดุในลุม่น า้คาน 
   ดังจะเห็นได้ว่าในปี  พ.ศ.2432 ราชส านักกรุงเทพฯ ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้พยายามปฏิรูปการปกครองท้องถ่ิน
โดยมีการตัง้มณฑลลาวพวนขึน้ และมีการตัง้อ าเภอขึน้อยู่ในสังกัดเมืองเลย
จ านวน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอกดุป่อง (อ าเภอเมืองเลย) อ าเภอท่าล่ี และอ าเภอ
นากอก (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ , 2544: 71) 
ตอ่มาในปี พ.ศ.2446 ราชส านกักรุงเทพฯ กบัฝร่ังเศสได้ท าอนสุญัญายินยอมให้
พืน้ท่ีฝ่ังขวาแม่น า้โขงระหว่างเขตเมืองหลวงพระบางกับเมืองพิชัยลงมาจนถึง
แม่น า้เหืองให้อยู่ภายใต้กับปกครองของฝร่ังเศส (ชาญวิทย์  เกษตรศิริ, 2554: 
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 109 - 112) ท าให้ท่ีท าการอ าเภอนากอก ซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ท่ีดงักล่าวต้องได้ย้ายท่ี

ท าการมาอยู่ท่ีบ้านอาฮีทางฝ่ังขวาแม่น า้เหืองแทน จึงมีการตัง้บ้านอาฮี เป็น
อ าเภออาฮีแทนอ าเภอนากอกเป็นการชัว่คราว ภายหลงัจึงมีการยุบอ าเภออาฮี
ลงเป็นต าบลขึน้กับอ าเภอท่าล่ี (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตฯุ, 2544: 71) จะเห็นได้ว่าพืน้ท่ีราบลุ่มน า้คานเป็นพืน้ท่ีส าคัญอีก
แหง่หนึง่ของจงัหวดัเลยเร่ือยมาจนถึงปัจจบุนั 
 
บทสรุป 
 หากจะกล่าวโดยสรุปเก่ียวกับพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินของ
ชุมชนโบราณในลุ่มน า้คานแล้ว ก็จะพบว่าชุมชนโบราณแห่งนีเ้ร่ิมมีหลักฐาน
ประวตัิศาสตร์  โบราณคดีและศิลปกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการตัง้ถ่ินฐานของ
ชุมชนมาตัง้แต่ประมาณปลายพุทธศตวรรษท่ี 23 ชุมชนโบราณในลุ่มน า้คานมี
พัฒนาการของชุมชนเช่ือมโยงกับชุมชนโบราณเมืองแก่นท้าวซึ่งเป็นหัวเมือง
ใหญ่ในลุ่มแม่น า้เหือง ต่อมาชุมชนโบราณในลุ่มน า้คานได้เผชิญกับภาวะ
สงครามในศึกเจ้าอนุวงศ์ พ.ศ.2370 จนท าให้ชมุชนและศาสนสถานภายในเขต
ชมุชนถกูทิง้ร้าง เม่ือเหตกุารณ์ทางการเมืองเป็นปกตจิึงมีผู้คนกลบัมาตัง้ถ่ินฐาน
และฟืน้ฟูชุมชนใหม่อีกครัง้ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 และมีการยกบ้านท่าล่ี
ขึน้เป็นอ าเภอทา่ล่ี ปกครองดแูลชมุชนหมูบ้่านในเขตลุม่น า้คานและใกล้เคียง 
 จากท่ีผู้ เขียนกล่าวมาข้างต้นก็จะเห็นได้ว่า ในบริเวณลุ่มน า้คานได้มี
การพบหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรมท่ีน่าสนใจมากมาย 
เร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ชมุชนโบราณบ้านยาง บ้านท่าล่ีและบ้านเม่ียงจึงควร
แก่การศึกษาและถ่ายทอด เพ่ือให้อนุชนรุ่นหลงัได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
และพัฒนาประยุกต์ใช้ข้อมูลนัน้เพ่ือสร้างสรรค์ชุมชนท้องถ่ิน ควบคู่กับความ
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พยายามในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชน ซึ่งก าลงัก่อตวัขึน้
หลงัการสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาวข้ามแม่น า้เหืองท่ีบ้านนากระเซ็ง และ
การสนับสนุนของหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน อันจะสามารถน ามาใช้เป็น
ฐานข้อมลูเพ่ือการพฒันาท้องถ่ินให้มัน่คงยัง่ยืนตอ่ไป 
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