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บทคัดย่อ 
 

บทความนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฒันาการทางประวัติศาสตรข์อง
เมืองเชียงคาน โดยวิธีการทางประวัติศาสตร ์จากการศึกษา พบว่า เมืองเชียง
คานเป็นชมุชนโบราณท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้โขงในเขตเมืองซะนะคาม สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และอ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย มีพฒันาการการ
ก่อรูปความเป็นชมุชนเมืองในราวพทุธศตวรรษท่ี 18-19 ตอ่มาถกูผนวกเป็นส่วน
หนึ่งของอาณาจกัรลา้นชา้งท่ีถูกสถาปนาขึน้โดยพระเจา้ฟ้างุม้ เม่ือ พ.ศ. 1896 
ซึ่งมีศูนยก์ลางอยู่ท่ีเมืองหลวงพระบาง เมืองเชียงคานเป็นเมืองใหญ่ท่ีอยู่บน
เส้นทางคมนาคมตามล าแม่น ้าโขงระหว่างเมืองหลวงพระบางกับเมือง
เวียงจนัทน ์เม่ือกองทพัญวนบกุโจมตีเมืองหลวงพระบางเม่ือราว พ.ศ. 2022 พระ
เจา้ไชยจกัรพรรดิแผ่นแผว้และพระราชวงศไ์ดเ้สดจ็มาประทบัท่ีเมืองเชียงคานจน
ท าใหเ้มืองนีก้ลายเป็นเมืองส าคญัอีกเมืองหนึ่งของอาณาจกัรลา้นชา้ง โดยเป็น
แหล่งทรพัยากรทางเศรษฐกิจและชุมทางการคา้ท่ีส าคญั กลายเป็นแหล่งสะสม
อ านาจของพระราชวงศ ์ท าใหร้าชส านักลา้นชา้งพยายามเขา้มาควบคุมดูแล
อยา่งใกลช้ิด  
  ตอ่มาไดเ้กิดความขดัแยง้ในราชส านกัลา้นชา้งหลงัจากยา้ยเมืองหลวง
มาท่ีเมืองเวียงจนัทน ์ก็ไดมี้การใชต้  าแหน่งปากน า้เหืองใกลเ้มืองเชียงคานเป็น
จดุแบง่ขอบเขตอ านาจระหว่างราชส านกัเวียงจนัทนก์ับราชส านกัหลวงพระบาง
ในราว พ.ศ. 2246 โดยเมืองเชียงคานอยู่ภายใต้การปกครองของราชส านัก
เวียงจันทน์ เม่ือเกิดสงครามระหว่างราชส านักเวียงจันทน์กับราชส านัก
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2369-2371 เมืองเชียงคานถกูกองทพัเมืองน่านซึ่งมาช่วย
กองทพักรุงเทพฯ บกุเผาท าลายเมืองในปี พ.ศ. 2370 จากนัน้ราชส านกักรุงเทพฯ 
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ไดต้ัง้เมืองปากเหืองขึน้เพ่ือรวบรวมผูค้นท่ีแตกหนีภัยสงครามท่ีบริเวณปากน า้
เหือง โดยขึน้กบัเมืองพิชยั ภายหลงัมีการยา้ยผูค้นมาอยูท่ี่รมิฝ่ังแมน่ า้โขงใกลก้ับ
ท่ีตัง้ชมุชนโบราณเมืองเชียงคานเดิม จึงเปล่ียนช่ือเมืองปากเหืองเป็นเมืองเชียง
คาน และลดสถานะจากเมืองเชียงคานเป็นอ าเภอเชียงคานในปี พ.ศ. 2454 โดย
ขึน้กบัจงัหวดัเมืองเลย มณฑลอดุร 
   
ค าส าคัญ:  เมืองเชียงคาน,  พฒันาการทางประวตัิศาสตร,์  ชมุชนโบราณ,  

     แมน่  า้โขง 
 
ABSTRACT 
 

 This article aims to explore the historical development of Chiang 
Khan. Based on the historical method, the study found that Muang Chiang 
Khan is ancient community located on the Mekong riverbank in Sanakham 
District of Laos and Chiang Khan District of Loei Province in Thailand. 
Muang Chiang Khan became an urban community in the 18-19th Buddhist 
century, but afterwards it was appended as a part of the Lan Xang realm 
established by King Fa-ngum in 1896 B.E. His central realm was Luang 
Prabang whereas Muang Chiang Khan was a large city located on the 
transportation route between Luang Prabang and Vientiane along the 
Mekong riverside. When the Vietnamese army invaded Luang Prabang in 
2022 B.E., King Chaichakkraphatphaenphaew and his dynasty migrated to 
Muang Chiang Khan, so it became a major city of the Lan Xang realm, 
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where it also became the economic center and major commercial center.  
Muang Chiang Khan was dynasty military power; consequently, the Lan 
Xang dynasty had been trying to control Muang Chiang Khan closely.  
  Later on, there was conflict within the royal court after moving the 
capital to Vientiane. As a result, the Hueng River became the border 
between Vientiane and the Luang Prabang dynasty around 2246 B.E., and 
Muang Chiang Khan was under the Vientiane dynasty. When there was a 
war between Vientiane and the Bangkok dynasty around 2369-2371 B.E., 
Muang Chiang Khan was destructed by the Nan army who came to 
support the Bangkok army in 2370 B.E. Later on, the Bangkok dynasty 
founded Muang Pak Hueng, located on Hueng River estuary and under the 
control of Muang Phichai, for assembling people who escaped from the 
war. Afterwards, there was migration of people into Mekong Riverbank near 
the location of former Muang Chiang Khan ancient community; 
accordingly, Muang Pak Hueng was renamed as Muang Chiang Khan and 
downgraded to Chiang Khan District in 2454 B.E., under Muang Loei 
Province of Monthon Udon. 
 
Keywords:  Muang Chiang Khan, Historical Development,  

       Ancient Communities, Mekong River 
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1. ทีม่าและความส าคัญของการวิจัย 
 

“เชียงคาน” เป็นช่ือของชุมชนโบราณริมฝ่ังแม่น า้โขงท่ีโด่งดังและมี
ช่ือเสียงทางดา้นการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ เชียงคานถือเป็น
แหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีคนทกุเพศทกุวยัทกุสาขาอาชีพตา่งก็ปรารถนาจะมาเยือน ดว้ย
บรรยากาศท่ีน่าหลงใหลและดึงดูดใจให้มาพักผ่อนได้ในทุกฤดูกาล แต่
นกัท่องเท่ียวนอ้ยคนนกัท่ีจะสนใจศึกษาเรียนรูเ้รื่องราวทางดา้นประวตัิศาสตร์
ของเมืองเชียงคาน เช่นเดียวกับชาวเชียงคานท่ียงัคงสบัสนในตวัตน อตัลกัษณ์
และพฒันาการทางประวตัิศาสตรข์องบา้นเมืองตนเอง  
  ท่ีผ่านมา แม้จะมีงานประวัติศาสตร์นิพนธ์ของนักวิชาการใน
ระดบัประเทศและระดบัท้องถ่ินท่ีไดท้  าการศึกษาและน าเสนอขอ้มูลทางดา้น
ประวตัิศาสตรข์องเมืองเชียงคานในหลายประเด็น แต่ถึงกระนัน้ขอ้มูลเรื่องราว
พฒันาการทางประวตัิศาสตรข์องเมืองเชียงคานก็ยงัคงเป็นขอ้มูลผ่านเรื่องเล่า
มุขปาฐะและผลการศึกษาท่ีน าเสนอก็ยังขาดการวิเคราะหตี์ความตามวิธีการ
ทางประวัติศาสตร ์ซึ่งมีความคลาดเคล่ือนกับหลักฐานปฐมภูมิหรือหลักฐาน
ชัน้ตน้ท่ีมีอยู่ จนท าใหเ้กิดขอ้สงสยัและเป็นประเด็นค าถามท่ีหาค าตอบท่ีชดัเจน
ไมไ่ด ้
  หากพิจารณาจากสภาพภูมิประเทศและหลกัฐานเท่าท่ีมีอยู่ก็จะพบว่า 
ดว้ยความท่ีเมืองเชียงคานตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้โขงในเขตอ าเภอเชียงคาน จงัหวดั
เลย และเมืองซะนะคาม แขวงเวียงจนัทน ์สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ซึ่งเป็นเสน้ทางโบราณส าคญัท่ีเช่ือมระหว่างเมืองส าคญัของอาณาจกัรลา้น
ชา้งคือ เมืองเวียงจนัทนก์บัเมืองหลวงพระบาง และยงัอยูใ่นเสน้ทางท่ีเช่ือมไปยงั
เมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นหวัเมืองใหญ่ของสยาม จงึท าใหเ้มืองเชียงคานเป็นชุมทาง
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ส าคญัแห่งหนึ่งของลา้นชา้ง และยงัถกูใชเ้ป็นจดุแบง่เขตแดนระหว่างราชส านัก
เมืองหลวงพระบางและราชส านกัเมืองเวียงจนัทนใ์นช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 23 
แม้ว่าเมืองเชียงคานจะถูกท าลายในสงครามระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
เวียงจนัทนใ์น พ.ศ. 2370 แตร่าชส านกักรุงเทพฯ ก็ไดร้วบรวมผูค้นจากเมืองเชียง
คานมาอยู่ท่ีบริเวณปากน า้เหือง ซึ่งเป็นท่ีราบแคบ ๆ ใกลก้บัจดุท่ีแม่น า้เหืองไหล
มาบรรจบกับแม่น า้โขง และตัง้เป็นเมืองปากเหืองขึน้กับเมืองพิชัย ก่อนท่ีจะมี
การยา้ยชมุชนมาอยู่ท่ีฝ่ังขวาของแม่น า้โขงตรงขา้มกับศนูยก์ลางของเมืองเชียง
คานเดิม และเปล่ียนช่ือเมืองกลบัมาใชช่ื้อ “เมืองเชียงคาน” ตามเดิม จนกระทั่ง 
พ.ศ. 2454 เมืองเชียงคานก็ถูกลดสถานะลงเป็นอ าเภอเชียงคาน ขึน้กับจงัหวดั
เลย 
  งานวิจัยนีจ้ึงพยายามท่ีจะศึกษาและเปิดประเด็นให้เห็นว่าในระบบ
การเมืองการปกครองของสงัคมแบบจารีต เมืองต่าง ๆ ในรฐัก็มีลกัษณะเฉพาะ
ของทอ้งถ่ิน มีประวตัิศาสตรท์อ้งถ่ิน มีอิสระทางการปกครองภายในเมืองระดบั
หนึ่งและมีพยายามท่ีจะรักษาเสถียรภาพของเมืองเอาไว ้โดยผ่านการศึกษา
พัฒนาการทางประวัติศาสตรท์้องถ่ินของเมืองเชียงคานในยุคจารีตมิติเวลา
ตัง้แตก่่อรูปเมืองในราวพทุธศตวรรษท่ี 19 จนถึงการประกาศตัง้อ าเภอเชียงคาน 
พ.ศ. 2454 
 ท่ีผา่นมาการศกึษาความเป็นทอ้งถ่ินของเมืองขนาดใหญ่ในสงัคมไทยท่ี
มีแนวทางการศึกษาแบบประวัติศาสตร์ท้องถ่ินนั้นยังมีอยู่ค่อนข้างน้อย 
การศกึษาพฒันาการทางประวตัิศาสตรข์องเมืองเชียงคานในงานวิจยันี ้จึงเป็น
เสมือนภาพตวัแทนของเมืองขนาดใหญ่ในลุ่มแม่น า้โขงในยุคจารีต ถือว่าเป็น
การน าเสนอมมุมองการศกึษาประวตัิศาสตรข์องเมืองขนาดใหญ่ท่ีอธิบายอย่าง
เป็นระบบ แสดงใหเ้ห็นพฒันาการภายในของเมืองและความสมัพนัธข์องเมือง
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กบัศนูยอ์  านาจรฐัภายใตโ้ครงสรา้งอ านาจรฐัแบบจารีต ทัง้ทางดา้นการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมในแตล่ะช่วงมิติเวลา ซึ่งจะท าใหเ้ขา้ใจ
ปรากฏการณ์ ความเคล่ือนไหวต่าง ๆ และการปรับตัวของเมืองได้อย่าง
ครอบคลมุมากยิ่งขึน้ 
  ดงันัน้ การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรข์องเมืองเชียงคานจึง
เป็นการน าเสนอแนวทางการศึกษาประวตัิศาสตรเ์มืองในสงัคมไทย-ลาว ท่ีให้
ความส าคญักับท้องถ่ินของเมืองเป็นหลัก ผ่านช่วงเวลาในยุคจารีต แนวทาง
การศกึษาประวตัิศาสตรเ์ช่นนีจ้ะท าใหเ้ราเขา้ใจลกัษณะเฉพาะของเมือง เขา้ใจ
ประวัติศาสตรท์อ้งถ่ินจากแง่มุมของคนในท้องถ่ิน ตลอดจนเป็นการคลายข้อ
สงสัยและสร้างความกระจ่างแจ้งเก่ียวกับลักษณะการปกครองหัวเมืองใน
ภมูิภาคของรฐัจารีต เป็นการเปิดพืน้ท่ีทางวิชาการใหป้ระวตัิศาสตรท์อ้งถ่ินเมือง
ขนาดใหญ่และขนาดเล็กไดมี้ส่วนรว่มในการศกึษามากยิ่งขึน้ 
 
2. วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 
 เพ่ือศกึษาพฒันาการทางประวตัิศาสตรข์องเมืองเชียงคาน ผ่านพลวัต
ความเป็นเมือง การสรา้งอ านาจ การรกัษาเสถียรภาพ และการปรบัความสมัพนัธ์
ของเมืองเชียงคานกบัศนูยอ์  านาจรฐัภายใตโ้ครงสรา้งอ านาจรฐัแบบจารีต ตัง้แต่
การก่อรูปเมืองประมาณพทุธศตวรรษท่ี 19 จนถึงการประกาศตัง้อ าเภอเชียงคาน 
พ.ศ. 2454 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยนี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
วิธีการทางประวตัิศาสตร ์(Historical Approach) ซึ่งมีวิธีด  าเนินการวิจยั ดงันี ้
  3.1 การศกึษาขอ้มลูจากหลกัฐานประวตัิศาสตรแ์ละเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.2 การจดัท าเครื่องมือจดัเก็บขอ้มลู ไดแ้ก่ 
  1) การสร้างแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านประวัติ
ศาสตรเ์พ่ือใหค้รอบคลมุเนือ้หาตามวตัถปุระสงค ์
   2) การสร้างแบบส ารวจข้อมูลเก่ียวกับลักษณะศิลปกรรม
ภายในบรเิวณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศกึษา 
 3.3 การศกึษาภาคสนาม โดย 
   1) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ใหข้้อมูลส าคัญจ านวน 10 รูป/คน 
เพ่ือศกึษาพฒันาการทางประวตัิศาสตรข์องชมุชนโบราณเมืองเชียงคาน 
  2) การสังเกตและส ารวจข้อมูลเก่ียวกับลักษณะศิลปกรรม
ภายในบรเิวณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศกึษา 
  3.4 การประเมินหลกัฐาน การวิเคราะหข์อ้มลู ตีความหลกัฐาน และการ
เรียบเรียงขอ้มลู ใชก้ารวิเคราะห ์และสงัเคราะหข์อ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยการ
วิเคราะหเ์นือ้หา  
  3.5 การประชุมกลุ่มย่อยโดยใชเ้ทคนิคการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) รว่มกบักลุม่ผูท้รงคณุวฒุิจ  านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบขอ้มลู
พฒันาการทางประวตัิศาสตรข์องชมุชนโบราณเมืองเชียงคาน 
  3.6 น าเสนอรายงานการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical 
Description) 
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4. สรุปผลการศึกษา 
 
 เมืองเชียงคานเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่เมืองหนึ่งในลุ่มแม่น า้โขง
ตอนกลาง เดิมมีศูนย์กลางของเมืองอยู่ทางฝ่ังซ้ายแม่น ้าโขงในเขตเมือง 
ซะนะคาม แขวงเวียงจนัทน ์สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
ในปัจจุบัน ดังปรากฏในแผนท่ีโบราณสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทรท่ี์ค้นพบใน
พระบรมมหาราชวงั กรุงเทพมหานคร (Santanee Phasuk & Philip Stott, 2004: 
131) แต่ชุมชนเมืองเชียงคานเป็นชุมชนขนาดใหญ่ และมีบา้นเรือนกระจายอยู่
ทัง้สองฝ่ังแมน่ า้โขง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงช่ือและต าแหน่งที่ตัง้เมืองเชียงคานจากแผนท่ีเก่า ราวกลางพุทธ-
ศตวรรษที่ 24  ที่มา: Santanee Phasuk & Philip Stott (2004: 131) 
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  เม่ือพิจารณาต าแหน่งท่ีตัง้ทางกายภาพของเมืองเชียงคาน ก็จะพบว่า
เมืองเชียงคานตัง้อยู่ในต าแหนง่ท่ีเป็น “ชมุทางโบราณ” ดว้ยมีแมน่ า้โขงไหลผ่าน
กลางท่ีราบลุ่มท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัเมืองใหญ่เมืองนอ้ยในลุ่มแม่น า้โขงได ้และ
มีล าน า้สาขาไหลมาบรรจบกับแม่น า้โขงทัง้ทางฝ่ังซ้ายและฝ่ังขวาในบริเวณท่ี
ใกลเ้คียงกัน โดยทางฝ่ังซา้ยมีล าน า้มี ้ซึ่งไหลมาจากเทือกเขาสูงในเขตรอยต่อ
ระหว่างแขวงเวียงจนัทนก์บัแขวงหลวงพระบาง สามารถเช่ือมตอ่ไปยงัเมืองแมด
และบา้นเมืองในลุ่มน า้งึมตอนบนได ้ฝ่ังขวามีล าน า้ฮวย ซึ่งไหลมาจากท่ีราบลุ่ม
รอบพืน้ท่ีรอยตอ่ระหว่างอ าเภอเชียงคานกบัอ าเภอเมืองเลย ซึ่งสามารถเช่ือมต่อ
กับเมืองเลยและเมืองซายขาวท่ีอยู่ในลุ่มแม่น า้เลยตอนตน้ ตลอดจนขา้มแนว
เทือกเขาเพชรบูรณต์ะวนัออกไปยงัเมืองหล่มสกั เมืองเพชรบูรณแ์ละบา้นเมือง
ในลุ่มแม่น า้เจา้พระยาได ้จึงท าใหบ้ริเวณนีเ้ป็นเสมือน “ส่ีแยกโบราณ” ท่ีเช่ือม
ตอ่ไปยงับา้นเมืองตา่ง ๆ ได ้ 
 นอกจากนี ้พืน้ท่ีสองฝ่ังแม่น า้โขงบริเวณเมืองเชียงคานเป็นท่ีราบลุ่ม
กวา้งขวาง เม่ือเทียบกับพืน้ท่ีราบลุ่มตามแนวแม่น า้โขงจากเมืองเวียงจันทน์
ขึน้มาจนถึงเมืองหลวงพระบาง บริเวณท่ีตัง้เมืองเชียงคานถือเป็นพืน้ท่ีราบท่ี
กวา้งขวางมากท่ีสุด ท่ีราบลุ่มล าน า้มี ้และล าน า้ฮวย ยังมีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การเพาะปลูก และเพียงพอต่อการผลิตเพ่ือบริโภคของคนจ านวนมาก 
ต าแหน่งท่ีตัง้ของเมืองเชียงคานยงัเป็น “ชมุทางการคา้” ท่ีมีสินคา้ของป่าและแร่
ธาตใุนละแวกใกลเ้คียงจากพืน้ท่ีสูงดา้นในถูกส่งมารวมกัน ก่อนท่ีจะมีการขน
สินคา้ส่งไปขายต่อยงับา้นเมืองในลุ่มแม่น า้เจา้พระยา เน่ืองจากว่าเมืองเชียง
คานตัง้อยู่ใกลก้บัปากน า้เหืองและปากน า้เลยซึ่งอยู่ทางทิศตะวนัตกของตวัเมือง
และเป็นเสน้ทางท่ีเช่ือมไปยงับา้นเมืองใหญ่ในลุม่แมน่  า้น่านและลุ่มแมน่ า้ป่าสกั
ซึ่งเป็นแมน่ า้สาขาของแม่น า้เจา้พระยา 
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  ดว้ยเหตนีุ ้ชมุชนโบราณเมืองเชียงคานจึงเป็นเมืองอกแตก มีบา้นเรือน
ตัง้อยู่ฝ่ังแม่น า้โขงในต าแหน่งท่ีใกลเ้คียงกับต าแหน่งปากน า้มีท้างฝ่ังซา้ยในเขต
เมืองซะนะคาม แขวงเวียงจนัทน ์สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ต าแหน่งปากน า้ฮวยทางฝ่ังขวาในเขตต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จงัหวดั
เลย ดงัปรากฏรอ่งรอยโบราณสถานหรือวดัโบราณในบรเิวณดงักล่าวนี ้

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 แผนที่แสดงลักษณะ
ภูมิประเทศบริเวณพืน้ที่ชุมชน
โบราณเมืองเชียงคาน 
ที่มา: ปรบัปรุงจาก Google earth 
 
 
 
 
 

ริมฝ่ังแม่น า้โขงบริเวณต าแหน่งท่ีตัง้ชมุชนโบราณเมืองเชียงคานทางฝ่ัง
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีการพบร่องรอยหลักฐานมนุษย์สมัยก่อน
ประวตัิศาสตรเ์ป็นตน้ว่า เครื่องมือท่ีท าจากหินกรวดแม่น า้ในรูปของหินกะเทาะ 
ขวานหินขดั ก าไลหิน แกนก าไลหิน ขวานส าริด เหล็ก ภาชนะดินเผาทัง้เนือ้แกรง่
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และเนือ้หยาบอยู่ตามแหล่งโบราณคดี ทัง้ท่ีอยู่ในถ า้ ริมแม่น า้โขง ล าหว้ยสาขา 
กบับรเิวณท่ีราบเชิงเขาหลายทอ้งท่ีดว้ยกนั (กรมศลิปากร, 2534: 10) ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าบริเวณริมฝ่ังแม่น า้โขงต าแหน่งท่ีตัง้เมืองเชียงคานเคยมีร่อยรอยมนุษย์
อาศยัอยูต่ัง้แตส่มยัก่อนประวตัิศาสตร ์
 แมว้่าเมืองเชียงคานจะปรากฏช่ือขึน้มาครัง้แรกในรชักาลพระเจา้ไชย
จักรพรรดิแผ่นแผ้ว ราว พ.ศ. 1992-1993 แต่มีความเป็นไปไดว้่าบริเวณเมือง
เชียงคานน่าจะมีการตัง้ถ่ินฐานของผูค้นเป็นชุมชนมาตัง้แต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 
17-18 เป็นอย่างนอ้ย ดงัมีการพบพระพุทธรูปหินทรายแกะสลัก ปางนาคปรก 
ศิลปะเขมร ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 17-18 ในบริเวณ
โบราณสถานทัง้สองฝ่ังแม่น า้โขง พระพุทธรูปศิลปะเขมรดงักล่าวไม่น่าจะถูก
เคล่ือนย้ายมาจากท่ีอ่ืนในระยะหลัง เน่ืองจากว่ามีการพบจ านวนมากและ 
กระจายอยู่ตามวดัซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ของเมืองเชียงคานท่ีตัง้อยู่ทัง้สอง
ฝ่ังแมน่ า้โขง 
  ก่อนท่ีชมุชนบริเวณเมืองเชียงคานจะขยายตวัเป็นชมุชนใหญ่พรอ้มกับ
การรบัอิทธิพลวฒันธรรมเขมร มีความเป็นไปไดว้่าในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14-16 
บริเวณนีอ้าจมีชุมชนเล็ก ๆ ระดบัหมู่บา้นท่ีไดร้ับอิทธิพลวัฒนธรรมทวารวดี
ตัง้อยู่มาก่อนแล้ว เน่ืองจากมีการส ารวจพบใบเสมาหินทรายศิลปะทวารวดี
จ านวน 1 ใบ อยู่ภายในวดัสีพมูวะราราม เมืองซะนะคาม สปป.ลาว ลวดลายบน
ใบเสมาแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธก์บักลุ่มใบเสมาท่ีพบในเขตอ าเภอวงัสะพุง 
จงัหวดัเลยเป็นอย่างมาก ซึ่งมีผูศ้กึษาและก าหนดอายรุาวใบเสมากลุ่มดงักล่าว
ไวใ้นช่วงระยะเวลาตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 14-16 (วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก, 2541: 
98) 
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 จากหลกัฐานศิลปวตัถใุนวฒันธรรมทวารวดีท่ีพบในเมืองซะนะคามดงั
ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ท าใหส้นันิษฐานว่าชุมชนโบราณแห่งนีค้งมีพฒันาการ
จากชมุชนระดบั “หมูบ่า้น” ในวฒันธรรมทวารวดี ราวพทุธศตวรรษท่ี 16-18 เป็น
อย่างน้อย ภายหลังจึงค่อย ๆ ขยายตัวเป็นชุมชนระดับ “เมือง” ในช่วงท่ีเกิด
การคา้ของป่าท่ีรุง่เรืองเขา้มาทางตอนในภาคพืน้ทวีป ซึ่งไดมี้การเคล่ือนยา้ยถ่ิน
ฐานของผูค้นมารวมกนัอยู่บริเวณท่ีเป็นแหล่งทรพัยากรส าคญัหรือบริเวณท่ีเป็น
ชุมทางการคา้ ท าใหเ้กิดเป็นเมืองขนาดใหญ่ขึน้ในบริเวณท่ีเป็นชุมทางการคา้
ตามลุ่มแม่น า้ต่าง ๆ ทัง้ในลุ่มแม่น า้เจา้พระยา ลุ่มแม่น า้ปิง ลุ่มแม่น า้น่าน และ
ลุม่แมน่  า้โขงในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 19 (น. ณ ปากน า้ และธิดา สาระยา, 2530: 25) 
 ในพุทธศตวรรษท่ี 18-19 การคา้ก็ยงัขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ท าใหเ้กิด
การขยายตวัของกลุ่มคนไปตามท่ีราบลุ่มแม่น า้สายใหญ่ ๆ และตัง้ถ่ินฐานอยู่
บริเวณท่ีมีความอุดมสมบูรณ ์เป็นแหล่งท่ีมีทรพัยากรส าคญัซึ่งเป็นสินคา้ท่ีจีน
ตอ้งการ หรือตัง้ถ่ินฐานอยู่บริเวณท่ีเป็นชุมทางการคมนาคม (สุจิตต ์วงษ์เทศ, 
2526: 78-85) ดว้ยเหตผุลดงักล่าวนีน้่าจะท าใหเ้มืองเชียงคานไดก้่อตวัขึน้เป็น
ชุมชนขนาดใหญ่อยู่ริมฝ่ังแม่น า้โขง บริเวณใกลเ้คียงกับจุดท่ีแม่น า้เลย แม่น า้
เหืองและล าน า้ฮวย ซึ่งไหลมาจากทิศใต ้และล าน า้มีซ้ึ่งไหลมาจากทางทิศเหนือ
มาบรรจบกับแม่น า้โขง อันเป็นพืน้ท่ีชุมทางการคา้และคมนาคมท่ีส าคัญแห่ง
หนึ่งในลุ่มแม่น า้โขง สอดคลอ้งกบัมีการส ารวจพบพระพทุธรูปหินทรายปางนาค
ปรก ศิลปะเขมร ก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 18-19 จ  านวนหลายองคใ์นเขต
ชมุชนโบราณเมืองเชียงคานทัง้สองฝ่ังแม่น า้โขง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝ่ังซา้ย
ของแมน่ า้โขง เชน่ วดัแสนไชยะมงุคณุ วดัใหญ่ผาหด และวดัทา่แขก เป็นตน้  
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ภาพที่ 3 พระพุทธรูปหินทรายปางนาค
ปรก อิทธิพลศิลปะเขมร ภายในสิมวัด
ใหญ่ผาหด เมืองซะนะคาม สปป.ลาว 
 
 
 
 
 

 การพบพระพุทธรูปหินทรายปางนาคปรก ศิลปะเขมรในเขตชุมชน
โบราณเมืองเชียงคาน แสดงใหเ้ห็นว่าในราวพุทธศตวรรษท่ี 18-19 ชมุชนแห่งนี ้
ไดมี้การขยายตวัเป็นชมุชนท่ีมีขนาดใหญ่และรบัเอาวฒันธรรมเขมรมาเป็นส่วน
หนึ่งในวฒันธรรมของตน สถานะความเป็น “เมือง” ของชมุชนโบราณเมืองเชียง
คานจึงน่าจะเริ่มชดัเจนขึน้ในช่วงเวลาดงักล่าว พรอ้ม ๆ กบัชมุชนโบราณขนาด
ใหญ่อีกหลายแห่งรมิฝ่ังแมน่ า้โขงและแม่น า้สาขาท่ีเริ่มขยายตวัและมีพฒันาการ
เป็นชุมชนเมืองขึน้มา เช่น เมืองหลวงพระบาง เมืองเวียงจันทน ์เมืองเวียงค า 
เป็นตน้ 
 จากการส ารวจและศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์ท่ี เก่ียวข้องกับ
อาณาจกัรลา้นชา้งและเมืองเชียงคาน พบว่าเมืองเชียงคานปรากฏช่ือขึน้มาใน
รชักาลพระเจา้ไชยจกัรพรรดิแผน่แผว้ ราว พ.ศ. 1992-1993 เก่ียวกบัการอญัเชิญ
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15 เมืองเชียงคาน :  
การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณริมฝ่ังแม่น ้าโขง 

พระบางจากเมืองเวียงค าไปยงัเมืองหลวงพระบาง แลว้เกิดเรือล่มท่ีแก่งจันใต้
เมืองเชียงคาน ความว่า “...แลว้พระเจา้กรุงศรีสตันาคนหุตไชยจักรพรรดิแผ่น
แผว้ จึงทรงแต่งเสนาพฤฒามาตย์ ผูส้มควรแก่ราชการเชิญพระบางแห่ขึน้มาแต่
เมืองเวียงค า ครัน้มาถึงแก่งจนัใตเ้มืองเชียงคาน เรือทีร่บัพระบางมานัน้บงัเอิญ
ใหล้ม่ทีแ่ก่งจนั พระบางก็พลดัตกจมอยู่ในน า้ บรรดาคนทีแ่ห่พระบางขึน้ไปนัน้ก็
มิไดเ้ป็นอนัตราย...” (กรมศลิปากร, 2507: 171)  
  เมืองเชียงคานในข้อความข้างต้น เช่ือว่าคือเมืองเดียวกันกับชุมชน
โบราณเมืองเชียงคานท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้โขงท่ีมีศนูยก์ลางอยู่ทางฝ่ังซา้ยในเขต
เมืองซะนะคามในปัจจุบนันี ้เน่ืองจากเมืองนีต้ัง้อยู่ริมแม่น า้โขงตามเสน้ทางเรือ
จากเมืองเวียงค าท่ีสามารถขึน้ไปถึงเมืองหลวงพระบางได ้ในขณะเดียวกันใต้
เมืองเชียงคานตามล าแมน่ า้โขงยงัปรากฏช่ือ “แก่งจนั” อยูจ่นถึงบดันี ้ 
  เม่ือราวช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 โดยพระเจ้าฟ้างุ้มได้ท าการ
รวบรวมบา้นเล็กเมืองนอ้ยในลุ่มแม่น า้โขงและลุ่มน า้สาขามีช่ือว่า “กรุงศรีสตันา
หนหุต” หรือ “อาณาจกัรลา้นชา้ง” มีราชส านกัอยู่ท่ีเมืองเชียงดงเชียงทอง หรือ
ภายหลังถูกเรียกช่ือว่า “เมืองหลวงพระบาง” เน่ืองจากเป็นท่ีประดิษฐาน
พระพทุธรูปพระบาง พระพทุธรูปศกัดิส์ิทธ์ิของอาณาจกัรลา้นชา้ง การปรากฏช่ือ
เมืองเชียงคานในเอกสารประวตัิศาสตรข์องลา้นชา้งก็เป็นสิ่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นว่า
เมืองเชียงคานอยู่ภายใตก้ารปกครองของอาณาจักรล้านช้างมาช้านานดังได้
กล่าวมาแล้ว เพียงแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ปกครองเมืองเชียงคานแต่เดิม
ยอมรบัพระราชอ านาจของพระมหากษัตริยแ์ห่งลา้นชา้ง ซึ่งขณะนัน้มีเมืองหลวง
อยูท่ี่เมืองหลวงพระบางดว้ยวิธีการใด 

ในราวปี พ.ศ. 2022 เป็นศกัราชท่ีปรากฏว่าพระเจา้ไชยจักรพรรดิแผ่น
แผว้ไดเ้สด็จมาประทบัท่ีเมืองเชียงคาน  เน่ืองจากจกัรพรรดิกรุงเวียดนามไดน้ า



 

ปีที ่6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2563 

16 

กองทพัเวียดนามหรือกองทพัญวนยกมาตีเมืองหลวงพระบาง กองทพัของพระ
เจา้ไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้วพ่ายต่อกองทัพญวนท่ีปากน า้พูน จึงถอยร่นลงมา
จนถึงเมืองเชียงคาน แลว้มีรบัสั่งใหท้า้วแท่นค าน าก าลงัทหารจากเมืองซายขาว
ตอ่สูก้บักองทพัญวนท่ีปากน า้พนู ทา้วแท่นค าน าทหารขบัไล่ทหารญวนไปจนถึง
เมืองหลวงพระบาง และแตกพ่ายออกจากแดนลาวไดส้  าเร็จ (กรมศิลปากร , 
2507: 173-173) 
  หลังจากทา้วแท่นค า พระโอรสของพระเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว ผู้
ครองเมืองซายขาวสามารถขบัไล่กองทพัญวนออกไปจากเมืองหลวงพระบางได้
แลว้ พระมหาสามีเจา้วดัแกว้จงึใหพ้ระธรรมเสนาเจา้ไดล้งมาทลูเชิญพระเจา้ไชย
จกัรพรรดแิผน่แผว้ท่ีเมืองเชียงคานใหก้ลบัไปครองราชยท่ี์เมืองหลวงพระบาง แต่
พระเจา้ไชยจกัรพรรดิแผ่นแผว้ขอประทบัท่ีเมืองเชียงคาน จนสวรรคตในปีต่อมา 
(กรมศลิปากร, 2545: 170) 
 ทา้วแท่นค าไดท้  าการปลงพระศพพระเจา้ไชยจักรพรรดิแผ่นแผว้ พระ
ราชบิดาของพระองคท่ี์เมืองเชียงคาน ดงัปรากฏขอ้มูลในว่า ทา้วแท่นค าท่ีเป็น
พระราชโอรส และเสนาพฤฒามาตยร์าษฎรกรุงศรีสัตนาคนหุต และเมืองเชียง
คานก็พรอ้มกันปลงพระศพตามสมควรอันเป็นพระเจ้าแผ่นดินเอกเทศ (กรม
ศิลปากร, 2507: 173-174) ครัง้นัน้ “...เจา้เมืองศรีโยทธิยาจิงแต่งโลงค าลูกหนึ่ง 
โลงไมจ้นัทน์ลูกหนึ่ง พนิพนัแพหา้ฮอ้ยใหขุ้นศรีราชโกษามาสง่ซกาน พระยาไชย
จกัรพรรดิแผ่นแผว้...” (กรมศลิปากร, 2545: 170) หลงัถวายพระเพลิงฯ ทา้วแท่น
ค าจึงให้ก่อเจดีย์บรรจุพระอัฐิพระเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว แล้วสร้าง
พระพทุธรูปองคห์นึ่ง วิหารหลงัหนึ่ง เจดียอ์งคห์นึ่ง พรอ้มสรา้งวดัก่อกวมสถานท่ี
ถวายพระเพลิงพระศพโดยเรียกช่ือวดันัน้ว่า “วดัศพเชียงคาน” หรือ “วดัสบเชียง
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17 เมืองเชียงคาน :  
การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณริมฝ่ังแม่น ้าโขง 

คาน” (กรมศิลปากร, 2507: 174) ซึ่งสันนิษฐานว่าคือบริเวณดงหอทางทิศ
ตะวนัออกของเมืองซะนะคามในปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 ชิน้ส่วนพระประธานบนซากอาคารวดัรา้งในดงหอเมืองซะนะคามซึ่งสนันิษฐาน
นา่จะเป็นสถานที่เดียวกนักบั “วดัศพเชียงคาน” ในพงศาวดารลาว 
 
 หลงัจากเหตกุารณด์งักล่าวผ่านไป ช่ือเมืองเชียงคานก็ไม่ไดห้ายไปจาก
หนา้ประวตัิศาสตรแ์ต่ยงัคงเป็นเมืองส าคญัเมืองหนึ่งในอาณาจกัรลา้นชา้ง ดงั
ปรากฏขอ้ความในจารึกภายในสิมวัดใหญ่ผาหดซึ่งอยู่กลางเมืองซะนะคามมี
ศลิาจารกึหลกัหนึ่งซึ่งยงัไม่ไดร้บัการตีพิมพเ์ผยแพร ่ขอ้ความในจารกึระบศุกัราช
วา่สรา้งขึน้เม่ือศกัราช 872 สนันิษฐานว่าเป็นปีจลุศกัราชซึ่งตรงกบัปีพทุธศกัราช 
2053 มีเนือ้ความการสรา้งวัดและการกัลปนาท่ีดินเพ่ืออุทิศถวายพระเจ้าชมพู 
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รวมทัง้การแต่งตัง้เจา้อาวาสวดักลางเมืองเชียงคานเป็นเจา้อาวาสวดัมโนรมยท่ี์
เมืองหลวงพระบาง ซึ่งเป็นวัดส าคัญของราชส านักในขณะนั้น เป็นหลักฐาน
ส าคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธร์ะหว่างเชือ้พระวงศใ์นราชส านกัลา้นชา้งกับ
เมืองเชียงคาน อย่างกรณีทรงเลือกสรา้งหรือบูรณปฏิสงัขรณว์ัดภายในเมืองนี ้
หรือเลือกพระภิกษุในเมืองนีไ้ปครองวดัส าคญัท่ีเมืองหลวงพระบาง และสะทอ้น
ให้เห็นว่าราชส านักล้านช้างยังให้ความส าคัญกับเมืองเชียงคานอยู่ไม่น้อย 
แมว้่าพระราชวงศส์่วนใหญ่จะยา้ยกลับไปประทับท่ีเมืองหลวงพระบางแล้วก็
ตาม 
  ในชว่งตน้พทุธศตวรรษท่ี 22 พระเจา้ไชยเชษฐาธิราชไดท้รงยา้ยราชธานี
จากเมืองหลวงพระบางลงมายังเมืองเวียงจันทนอ์ย่างเป็นทางการ เมืองเชียง
คานก็ยังมีบทบาทส าคญัทางเศรษฐกิจเมืองหนึ่งในลุ่มแม่น า้โขงจนท าให้เกิด
การขยายตวัของชุมชนไปตามริมสองฝ่ังแม่น า้โขงและล าน า้สาขา ก็ท าใหร้าช
ส านกัลา้นชา้งพยายามเขา้มาควบคมุดแูลอย่างใกลช้ิด ทัง้เพ่ือปอ้งกนัการสะสม
อ านาจและรกัษาผลประโยชนข์องราชส านกั ดงัจะเห็นไดจ้ากมีการพบจารึกหลกั
หนึ่งภายในสิมวัดใหญ่ผาหด กลางเมืองซะนะคามซึ่งยังไม่ไดร้ับการตีพิมพ์
เผยแพร ่กล่าวถึงประกาศการกลัปนาท่ีดินเพ่ือถวายแก่พระพทุธศาสนาของพระ
เจา้วร วงษามหาธรรมิกราชในปี พ.ศ. 2150 รวมทัง้มีขอ้ความในจารกึภายในสิม
วดัใหญ่ผาหดอีกหลกัหนึ่งท่ีกล่าวถึงพระมหาอุปราชมีศรทัธาพระราชทานท่ีดิน
ถวายแดพ่ระพทุธเจา้หรือพระราชทานไวใ้นพระพทุธศาสนาในปี พ.ศ. 2159  
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19 เมืองเชียงคาน :  
การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณริมฝ่ังแม่น ้าโขง 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 จารึกวดัใหญ่ผาหด ที่กล่าวถึง
พระมหาอุปราชมีศรัทธาพระราชทาน
ที่ดินไวใ้นพระพทุธศาสนาเมื่อ พ.ศ. 2159  
 
 
 
 
 

 
การพระราชทานท่ีดินใหก้ับวดัในเมืองเชียงคานของพระมหาอุปราชซึ่ง

เป็นพระราชวงศช์ั้นสูงก็คงเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร หากว่าไม่เกิด
เหตุการณ์ท่ีพระมหาอุปราชพระองค์นั้นได้กระท าการชิงราชสมบัติจาก
พระมหากษัตริย ์แมใ้นจารกึไม่แน่ชดัว่า “พระมหาอปุราช” หมายถึงบคุคลใดใน
ประวัติศาสตรล์า้นชา้ง แต่มีความเป็นไปไดม้ากว่าพระมหาอุปราชพระองคนี์ ้
น่าจะเป็นบุคคลเดียวกับ “พระอุปยุวราช” เน่ืองจากพบขอ้มูลว่ามีพวกขุนนาง
บางสว่นใหก้ารสนบัสนนุพระอปุยวุราชชิงราชสมบตัแิละจบัพระเจา้วรวงษามหา
ธรรมิกราชพรอ้มกับบรรดาเชือ้พระวงศอี์กหลายองคป์ระหารเสีย (สุรศกัดิ์ ศรี
ส  าอาง, 2545: 169) 
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  ดงันัน้ จึงมีความเป็นไปไดม้ากว่าพระอุปยุวราชกับพระมหาอุปราชใน
จารึกวัดใหญ่ผาหดเป็นบุคคลคนเดียวกัน และมีความเป็นไปไดม้ากว่าพระ
อุปยุวราชอาจจะมีความสัมพันธ์ใกลช้ิดกับผูป้กครองเมืองเชียงคาน หรือไม่ก็
พระองคพ์ยายามท่ีจะสรา้งอ านาจภายในเมืองเชียงคาน เพ่ืออาศยัก าลงัพลหรือ
ซ่องสมุก าลงัพลในการชิงราชสมบตัิจากพระบิดา หรือพระอปุยวุราชอาจจะเคย
ปกครองเมืองเชียงคานมาก่อนก็เป็นได ้แตอ่ย่างไรก็ดี การพบหลกัฐานดงักล่าว
ก็สะทอ้นใหเ้ห็นว่าเมืองเชียงคานอยู่ในสายตาของราชส านักล้านช้างมาโดย
ตลอด ซึ่งก็หมายความว่าเมืองเชียงคานยังเป็นหัวเมืองท่ีมีบทบาทส าคัญ
ทางการการเมืองและเศรษฐกิจเมืองหนึ่งในอาณาจกัรลา้นชา้ง 
  นอกจากนี ้ในช่วงท่ีภาวะบา้นเมืองในลา้นชา้งก าลงัอยู่ในยุคเส่ือมถอย
ก่อนการขึน้ครองราชยข์องพระเจา้สุริยวงศาธรรมิกราชในปลายพุทธศตวรรษท่ี 
22 พงศาวดารลา้นชา้งตามถ้อยค าในฉบับเดิมระบุว่าพระองคไ์ดก้่อการกบฏ
แย่งชิงอ านาจกับบรรดาพ่ีน้อง 4 พระองค ์ขับออกไปจากนอก ทา้วชมพูพระ
เชษฐาองคใ์หญ่ตอ้งหนีราชภยัไปเมืองแกว (เวียดนาม) เจา้บญุชตูอ้งหนีไปบวช
ท่ีภูหอภูโฮง ทา้วบุหนีมาอยู่ท่ีเมืองเชียงคานและสิน้พระชนมท่ี์น่ี ส่วนทา้วสอ้ย
หนีไปอยูส่ะพือหลวง (กรมศลิปากร, 2506: 171-172)  
  การท่ีทา้วบซุึ่งเป็นเชือ้พระวงศอ์งคส์  าคญัเลือกท่ีจะหนีมาประทับอยู่ท่ี
เมืองเชียงคานย่อมสะท้อนให้เห็นว่าเมืองเชียงคานยังคงเป็นเมืองใหญ่ท่ีมี
บทบาทส าคญัเมืองหนึ่ง มีกองก าลงัหรือฐานอ านาจท่ีเพียงพอต่อการตา้นทาน
กองทพัเมืองเวียงจนัทนท่ี์จะตามมาจบักมุพระองค ์ในขณะเดียวกันในช่วงเวลา
ดงักล่าวนีเ้มืองเชียงคานก็คงมีฐานะเป็นชุมทางการคา้ท่ีส าคญัแห่งหนึ่งในลุ่ม
แมน่ า้โขง 
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21 เมืองเชียงคาน :  
การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณริมฝ่ังแม่น ้าโขง 

 ในช่วงตน้พทุธศตวรรษท่ี 23 เม่ือพระเจา้สรุิยวงศาธรรมิกราชสวรรคตก็
เกิดความวุ่นวายขึน้ราชส านักเมืองเวียงจันทน ์หลังจากเจ้านันทราชได้ราช
สมบตัิแลว้พระไชยองคเ์วก็้ขอก าลงักองทพัญวนยกมาตีเมืองเวียงจนัทน ์จบัเจา้
นนัทราชฆ่าเสีย จากนัน้ก็เสด็จขึน้ครองราชย ์และส่งทา้วนองซึ่งเป็นพระอนุชา
ต่างพระบิดาไปรักษาเมืองหลวงพระบาง (กรมศิลปากร , 2506: 175-176) 
หลังจากเกิดความวุ่นวายขึน้ในราชส านักเมืองเวียงจันทน์ เจ้าก่ิงกิจและ 
เจ้าอินทโสม พระนัดดาของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชกับเจ้าองค์นก  
(หม่อมนอ้ยหรือเจา้องคค์  า) ก็คิดเกรงกลวัพระไชยองคเ์ว ้จึงพากันเสด็จหนีไป
เมืองแสนหวีสิบสองปันนา เจา้ก่ิงกิจและเจ้าองคน์กเข้าพักอาศัยอยู่เมืองล่า 
เมืองพง ส่วนเจ้าอินทโสมขึน้ไปพ านักอยู่เมืองแผกับพวกข่า จึงเป็นเหตุให้ 
พระไชยองคเ์วต้อ้งส่งทา้วนองซึ่งเป็นพระอนุชาขึน้ไปรกัษาเมืองหลวงพระบาง 
(กรมศลิปากร, 2507: 194) 
  ตอ่มาเจา้ก่ิงกิจและเจา้องคน์กก็เกลีย้กล่อมเอาไพรพ่ลเมืองล่า เมืองพง 
และบา้นเล็กเมืองนอ้ยใกลเ้คียงเมืองหลวงพระบางยกลงมาตีเมืองหลวงพระบาง 
ทา้วนองเม่ือรูว้่าเจา้ก่ิงกิจและเจา้องคน์กยกทพัมาก็ทิง้เมืองกวาดครวัลงมาเมือง
เวียงจันทน ์(กรมศิลปากร, 2506: 176) จากนั้นสมณะพราหมณาจารย์เสนา
พฤฒามาตยร์าชปโุรหิตทัง้หลาย ก็พรอ้มใจกนัอญัเชิญเอาเจา้ก่ิงกิจขึน้ครองราช
สมบตัิในเมืองหลวงพระบางเป็น “พระเจา้กรุงศรีสัตนาคนหุตลา้นชา้งร่มขาว” 
ถวายพระนามว่า “พระเจา้ก่ิงกิศรธรรมิกราช” (กรมศิลปากร, 2507: 195) ส่วน
พงศาวดารลา้นชา้งตามถอ้ยค าในฉบบัเดิมเรียกพระนามว่า “พระธรรมกิจลา้น
ช้างร่มขาวบรมบพิตรราชธานี กรุงศรีสัตนาคนหุตอุดมราชธานีบุรีรมย์ยม
จกัรพรรดริาชเจา้” (กรมศลิปากร, 2506: 176) 
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  ต่อมาในปี พ.ศ. 2238 พระธรรมกิจลา้นชา้งร่มขาว (เจา้ก่ิงกิจ) ผูค้รอง
เมืองหลวงพระบาง ไดย้กทพัไปตีเมืองเวียงจนัทน ์พระไชยองคเ์ว ้พระมหากษัตรยิ์
ท่ีเมืองเวียงจนัทนจ์งึมีศภุอกัษรลงมายงักรุงศรีอยธุยา สมเดจ็พระเพทราชาจึงให้
แมท่พันายกองยกขึน้ไป ฝ่ายเมืองหลวงพระบางครั่นครา้มในพระเดชานภุาพของ
กองทพักรุงศรีอยุธยา จึงยอมประนีประนอมกัน ท าใหเ้กิดการแบ่งแยกดินแดน
การปกครองระหว่างสองเมืองขึน้ (พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบบัพัน
จนัทนุมาศ (เจิม), 2542: 425-426) ท าใหอ้าณาจกัรลา้นชา้งไดมี้นครรฐัเกิดขึน้
ภายในสองนครรฐั คือ นครรฐัเวียงจนัทนแ์ละนครรฐัหลวงพระบาง  
  ส่วนพงศาวดารเมืองหลวงพระบางไดใ้หข้อ้มูลวนัเวลาการแบง่เขตและ
ขอบเขตพืน้ท่ีของทัง้สองราชส านกัซึ่งเกิดขึน้เม่ือ พ.ศ. 2246 วา่  
  “...พระเจา้กิงกิศรธรรมิกราช พระเจา้แผ่นดินกรุงศรีสตันาคนหุตลา้น
ชา้งร่มขาวหลวงพระบาง พระไชยองค์เวียด พระเจา้แผ่นดินกรุงศรีสตันาคนหุต
ลา้นชา้งเวียงจนัทน์ จึงทรงผูกทางพระราชไมตรีแบ่งปันพระราชอาณาเขตใหแ้ก่
กันและกัน อาณาเขตพระเจ้าล้านช้างเวียงจันทน์ น ้าของฝ่ายตะวันตก 
ก าหนดเอาปากน ้าเหืองเหนือเมืองเชียงคาน น า้ของฝ่ายตะวนัออก ก าหนด
เอาปากน ้ามีใ้ตเ้มืองเชียงคานลงไปถึงเมืองแก่งลีผี เป็นพระราชอาณาเขตของ
พระเจา้ลา้นชา้งเวียงจันทน์ อาณาเขตของพระเจา้ลา้นชา้งหลวงพระบาง น ้า
ของฝ่ายตะวันออก ก าหนดเอาปากน ้ามีต่้อพรมแดนเวียงจันทน์ น ้าของ
ฝ่ายตะวนัตก ก าหนดเอาปากน ้าเหืองพรมแดนเมืองเวียงจันทน์ ต่อกันขึ้นไป
จนถงึผาบนัไดใหเ้มืองเชียงของ ฝ่ายซา้ยพรมแดนต่อแขวงกรุงศรีอยธุยา ก าหนด
เอาภูเขาไมป้ระดู่สามตน้อน้สามขอยขึ้นไป ฝ่ายขวาพรมแดนต่อแขวงพระเจ้า
เวียตนาม ก าหนดเอาตน้สารสามง่าน า้น่าสามแควหวัพนัทัง้หกและสิบสองหนา้
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23 เมืองเชียงคาน :  
การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณริมฝ่ังแม่น ้าโขง 

ด่านจุไท เป็นพระราชอาณาเขตของพระเจา้ลา้นชา้งร่วมขาวหลวงพระบาง...” 
(กรมศลิปากร, 2507: 195-196) 
 จากขอ้ความดงักล่าวไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าทางตะวนัตกเหนือปากน า้เหือง 
ทางฝ่ังขวา และทางตะวนัตกเหนือปากน า้มีท้างฝ่ังซา้ยแม่น า้โขง ขึน้ไปจนถึงผา
กะไดหรือผาได เป็นเขตของนครรฐัหลวงพระบาง และทางตะวนัออกใตป้ากน า้
เหืองทางฝ่ังขวา และทางตะวนัออกใตป้ากน า้มีท้างฝ่ังซา้ยแมน่ า้โขง ลงไปจนถึง
แก่งหล่ีผี เป็นเขตของนครรฐัเวียงจนัทน ์ศนูยก์ลางของเมืองเชียงคานทางฝ่ังซา้ย
ของแม่น า้โขงจึงมีความสัมพันธ์กับราชส านักหลวงพระบางเป็นส่ วนใหญ่ 
ในขณะท่ีเมืองเชียงคานทางฝ่ังขวาแม่น า้โขงอยู่ภายใตก้ารปกครองของราช
ส านกัเวียงจนัทน ์
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพที่ 6 แผนที่แสดงต าแหน่งของปากน า้เหือง ปากน า้มี ้และชุมชนโบราณเมืองเชียงคาน 
ที่มา: ปรบัปรุงจาก Google earth 
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 แต่ถ้าพิจารณาข้อความจากเอกสารชั้นตน้ร่วมกับแผนท่ีภูมิศาสตร์
บริเวณชุมชนโบราณเมืองเชียงคานก็จะพบว่า หากมีการแบ่งเขตการปกครอง
ตามขอ้ความในพงศาวดารเมืองหลวงพระบาง เมืองเชียงคานก็จะตอ้งถูกแบ่ง
การปกครองออกเป็นสองส่วน ชุมชนทางฝ่ังขวาในเขตอ าเภอเชียงคานปัจจุบนั
ตอ้งขึน้กับราชส านักเมืองเวียงจันทน ์ส่วนชุมชนทางฝ่ังซา้ยในเขตเมืองซะนะ
คามปัจจบุนัตอ้งขึน้กับราชส านกัเมืองหลวงพระบาง ซึ่งคงเป็นเรื่องยากท่ีจะท า
การแยกเมืองเชียงคานทัง้สองฝ่ังออกจากกัน ดว้ยเมืองเชียงคานเองก็เป็นเมือง
ขนาดใหญ่และเป็นหวัเมืองส าคญั ผูป้กครองเมืองในช่วงเวลาดงักล่าวคงไม่ยอม
ง่าย ๆ อาจตอ้งเกิดการตอ่ตา้นขอ้ตกลงของทัง้สองราชส านกัเป็นแน ่ดงันัน้ เมือง
เชียงคานทัง้เมืองจึงควรอยู่ภายใตก้ารปกครองของราชส านกัใดราชส านักหนึ่ง
เพียงราชส านกัเดียวเท่านัน้ 
 พงศาวดารล้านชา้งตามถ้อยค าในฉบับเดิมเป็นหลักฐานส าคัญท่ีให้
ค  าตอบว่า เมืองเชียงคานอยู่ภายใตก้ารปกครองของราชส านกัเมืองเวียงจันทน ์
ดงัปรากฏความในพงศาวดารความว่า “บดันีค้นทัง้หลายคิดกันพอยเอานิยาย
บานนีม้าว่า ไปบ่ใส่ขอ้ยสุริยวงศ์องค์แวจึงผิดกนัสงัก็เพื่อดงันีแ้ล แต่นัน้จึงมา
ปันเขตปันแดนแก่กนั ตัง้แต่เมืองเชียงคานไปใตถ้ึงลิผีและพวกชา้งทัง้ 6 บ่อค า
ทัง้ 9 ไวแ้ก่เวียงจันทน์ แต่เมืองเชียงคานขึน้ไปถึงผาได แล 12 ด่านจุไทย และ
หวัพนัทัง้หก อนัเป็นพวกแพรขาวแพรแดงทัง้มวลไวแ้ก่เมืองหลวงแดน แต่นัน้มา
แผน่ดนิลาวเกิดเป็นสองบัน้ปันเป็นสองท่อน...” (กรมศลิปากร, 2506: 176) 
 ขอ้ความในพงศาวดารลา้นชา้งตามถ้อยค าในฉบบัเดิมสอดคลอ้งกับ
ขอ้ความในจารกึท าเนียบหวัเมืองและผูค้รองเมืองท่ีขึน้กบัราชส านกักรุงเทพ มหา
นครในช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 24 ท่ีวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจารกึขึน้เม่ือราว พ.ศ. 2373 ครัง้พระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลา้-
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25 เมืองเชียงคาน :  
การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณริมฝ่ังแม่น ้าโขง 

เจ้าอยู่หัว ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แต่ข้อความ
ส่วนทา้ยไดก้ล่าวถึงหวัเมืองท่ีเคยขึน้กับราชส านกัเมืองเวียงจนัทน ์ซึ่งก่อนหนา้
นั้นเป็นประเทศราชของราชส านักกรุงเทพ ฯ ความว่า “กรุงศรีสัตนาคนหุต  
อดุมราชธานี เมืองเวียงจนัทประเทศราช ขึน้กรมมหาดไทย อยู่ฝั่งของฟากเหนือ 
เมืองนามฮงุ 1 เมืองเชียงคาน 1 อยูเ่หนือเวียงจนัท ์ขึน้เวยีงจนัท ์2 เมือง เมือง
ท่าบ่อ เมืองพานพรา้ว อยู่ฝั่งล าของขา้งใต ้ขึน้เวียงจนัท์ 2 เมือง” (ประชมุจารึก
วดัพระเชตพุน, 2544: 284) 
  ข้อความในจารึกท าเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง วัดพระเชตุพน
วิมลมงัคลาราม ถือเป็นหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าหลงัจากท่ีมีการแบ่งเขตแดน
ระหว่างราชส านักเมืองเวียงจันทนก์ับราชส านักเมืองหลวงพระบางแลว้ เมือง
เชียงคานถูกแบ่งใหข้ึน้กับราชส านักเมืองเวียงจนัทน ์แสดงว่าหลงัการแบ่งเขต
แดนครัง้นีท้างฝ่ังซา้ยของแม่น า้โขงคงไม่ไดใ้ชป้ากน า้มีเ้ป็นเขตแดนจริงในทาง
ปฏิบตัิ คงใชเ้ฉพาะปากน า้เหืองเป็นแดนเท่านัน้ ทางฝ่ังซา้ยก็คงยึดเอาบริเวณท่ี
ตรงขา้มกับปากน า้เหือง ดว้ยเป็นท่ีป่าเขาทางตะวนัตกของเมืองเชียงคาน และ
ไมมี่ผูค้นตัง้บา้นเรือนอาศยัอยู่ 
  ภายใตโ้ครงสรา้งรฐัแบบจารีต เรื่องความชดัเจนแน่นอนและมั่นคงถาวร
ของเขตแดนหรือชายแดนรฐัหรืออาณาจักรไม่ค่อยจะมีความมั่นคงถาวรและ
ชดัเจน เน่ืองจากขึน้อยู่กบัอ านาจรฐับารมีของผูป้กครองอาณาจกัรท่ีจะสามารถ
รักษาพืน้ท่ีท่ีมีอยู่ไว้ไดห้รือไม่ หรือสามารถท่ีจะขยายพื ้นท่ีอาณาเขตออกไป
อย่างกว้างขวางครอบคลุมไปถึงบริเวณท่ีเคยอยู่ภายใต้การปกครองของ
อาณาจกัรอ่ืนไดห้รือไม ่ซึ่งเป็นสาเหตสุ  าคญัท่ีท าใหเ้ขตแดนหรือชายแดนของรฐั
แบบจารีตไม่มีความมั่นคงถาวรและชดัเจน เวน้แต่ในช่วงเวลาท่ีอาณาจกัรสอง
อาณาจกัรเป็นไมตรีกนัและตกลงในการแบง่เขตแดน สรา้งสญัลกัษณข์องเขตต่อ
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แดนอย่างเช่น พระเจดีย ์หลักหินหรือกองหินขึน้มาตามช่องเขาหรือเส้นทาง
คมนาคมระหว่างอาณาจักร แลว้ก็สรา้งเมืองหรือด่านรกัษาชายแดนไวบ้ริเวณ
ใกลเ้ขตตอ่แดนในฝ่ังอาณาเขตของอาณาจกัรตน (ธงชยั วินิจจะกลู, 2556: 101-
111)  
  ต่อมา พ.ศ. 2369-2370 ไดเ้กิดสงครามครัง้ใหญ่ขึน้ระหว่างราชส านัก
กรุงเทพมหานครและราชส านกัเวียงจนัทนห์รือท่ีเรียกกันในภายหลงัว่า “ศกึเจา้
อนุวงศ”์ กองทพัเวียงจนัทนน์ าโดยพระเจา้อนุวงศไ์ดน้  าไพร่พลจากเมืองต่าง ๆ 
ในปกครองยกลงไปจนถึงเมืองนครราชสีมา ยึดเมืองนครราชสีมาได ้ต่อมาเม่ือ
ทราบข่าวว่ากองทัพกรุงเทพฯ ยกขึน้มาจึงถอยทัพกลับมาตัง้รับศึกอยู่ท่ีเมือง
หนองบัวล าภู ส่วนเจ้าอนุวงศไ์ปตัง้ค่ายคอยดูสถานการณ์ศึกท่ีช่องข้าวสาร 
(รอยต่อระหว่างอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู กับอ าเภอบ้านผือ 
จังหวัดอุดรธานี) ในขณะเดียวกันก็มีทหารส่วนหนึ่งราว 200 คน ยกจากเมือง
เวียงจนัทนเ์ขา้มาทางเมืองแก่นทา้วและเมืองด่านซา้ย เพ่ือจะยกทพัลงไปทาง
เมืองหล่มสกัและเมืองเพชรบรูณเ์พ่ือสมทบกบักองทพัของเจา้ราชวงศ ์(เหงา้) ท่ี
เมืองสระบรุี (จดหมายเหตรุชักาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 33-34) 
 หลงัจากท่ีกองทพัเวียงจนัทนเ์พล่ียงพล า้จนตอ้งถอยมาตัง้ทพัรบัศึกท่ี
เมืองหลม่สกั ก็พยายามสั่งใหข้นุนางและทหารจากเวียงจนัทนแ์ละจากเมืองน่าน
ซึ่งถูกพระเจ้าอนุวงศส์่งสาส์นขอความร่วมมือก่อการเร่งกวาดต้อนไพร่พล
ชาวเมืองในเขตนี ้เช่น เมืองนครไทย เมืองด่านซา้ย เมืองแก่นทา้ว เมืองฮ าและ
เมืองน า้ปาด เป็นตน้ เพ่ือน าขา้มแม่น า้โขงลงไปยังเมืองเวียงจันทนแ์ละเมือง
น่าน แตท่า้ยท่ีสดุเจา้ราชวงศก็์สั่งเผาเมืองหล่มสกั เมืองนครไทยและกวาดตอ้น
ชาวเมืองลงมายงัเมืองเลย ก่อนท่ีจะถูกกองทพักรุงเทพฯ ติดตามมาทนั จนเจา้
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27 เมืองเชียงคาน :  
การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณริมฝ่ังแม่น ้าโขง 

ราชวงศต์อ้งหนีไปอยู่กบัพระเจา้อนวุงศท่ี์ช่องขา้วสาร (ธีระวฒัน ์แสนค า, 2556: 
113-126) 
  ในเอกสารจดหมายเหตุราชการทัพเมืองเวียงจันทน์ ฉบับ 12 เป็น
เอกสารราชงานราชการทพัของแม่ทัพนายกองท่ีส่งไปทูลเกลา้ฯ ถวายรายงาน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลท่ี 3) เม่ือ พ.ศ. 2370 ไดมี้ขอ้ความ
รายงานไดก้ล่าวถึงขุนนางเมืองน่านไดล้งมากวาดตอ้นผูค้นบริเวณลุ่มน า้เหือง
และตีเมืองเชียงคาน จนท าใหช้าวเมืองเชียงคานตอ้งทิง้เมือง ดงัปรากฏขอ้ความ
ในจดหมายเหตวุ่า 
  “...ขา้พเจา้พญาน่านแสนทา้ว พญาลาวนายทพั นายกอง เมืองน่านทัง้
ปวง...ขา้พเจา้แตง่ใหร้าชวงษ์ พญาเมืองเลน พญาเชียงแขง นายนอ้ยขตัิยะ นาย
ขนานวฒันะ นายนอ้ยมหาวงศ ์ทะแกลว้ทหารคมุไพร่ 270 ยกข้ามน ้าของไปตี
เมืองเชียงคานฟากตะวันออกแขวงเมืองเวียงจันแตกยับเยินไป จบัไดพ้วก
ครวัประมาณ 300 เศษ พวกครวัแตกไปทางเมืองหลวงพระบาง ทางเมืองเวียง
จนับา้ง...” (จดหมายเหตรุชักาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 117) 
  จากขอ้ความในเอกสารจดหมายเหตรุาชการทพัเมืองเวียงจนัทน ์ฉบบั 
12 แสดงใหเ้ห็นวา่เมืองเชียงคาน (ท่ีอยูท่างฝ่ังซา้ยแมน่ า้โขง) ไดถ้กูกองทพัทหาร
จากเมืองน่านซึ่งมาเขา้กับฝ่ายสยามไดย้กทัพเขา้ตีเมือง ท าใหช้าวเมืองเชียง
คานส่วนหนึ่งถูกจับ และส่วนหนึ่งก็หนีไปทางเมืองหลวงพระบางบา้ง เมือง
เวียงจนัทนบ์า้ง และท าใหเ้มืองเชียงคานกลายเป็นเมืองรา้ง 
  ผลของสงครามท าใหน้ครรฐัเวียงจนัทนล์่มสลาย และมีการกวาดตอ้น
ผูค้นตามบรรดาหวัเมืองทางฝ่ังซา้ยแม่น า้โขงมาไวท้างฝ่ังขวา พืน้ท่ีบริเวณปาก
เหืองซึ่งเป็นท่ีราบแคบ ๆ ติดกบัปากน า้เหืองจึงถูกเลือกใหใ้ชเ้ป็นท่ีรวบรวมผูค้น 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวัโปรดใหต้ัง้เป็นเมืองช่ือ “เมืองปากเหือง” 
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(ประชมุจารกึวดัพระเชตพุน, 2544: 280) โดยมีพระอนพุินาศ (ก่ิง) เป็นเจา้เมือง
ปากเหืองคนแรก (เติม วิภาคยพ์จนกิจ, 2542: 125) โดยท่ีเมืองปากเหืองเป็น
เมืองบริวารท่ีขึน้กับเมืองพิชยั หวัเมืองชัน้โทในหวัเมืองฝ่ายเหนือ (ประชมุจารึก
วดัพระเชตพุน, 2544: 280) 

 
 
ภาพที่  7 ที่ ราบปากน ้า
เหืองในเขตเมืองแก่นทา้ว 
สปป.ลาว เคยเป็นที่ตั้ง
ศูนย์กลางการปกครอง
เมืองปากเหืองมาก่อน 
 
 

 ต่อมาเม่ือสถานการณ์บ้านเมืองสองฝ่ังแม่น ้าโขงเข้าสู่ภาวะปกติ 
ชาวเมืองปากเหืองก็อพยพย้ายครัวเรือนจากบริเวณปากเหือง (ปัจจุบัน คือ 
บริเวณบา้นใหม่เวินค า เมืองแก่นทา้ว แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว) มาอยู่ท่ีริมฝ่ัง
ทางขวาของแม่น า้โขง ดงัปรากฏหลกัฐานการสรา้งโบสถว์ดัศรีคณุเมืองท่ีระบุว่า
พระอนุพินาศและภรรยา พรอ้มขุนนางและชาวเมืองสรา้งขึน้เม่ือ พ.ศ. 2380 
(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, 2544: 127-128) และ
โบสถ์วัดมหาธาตุท่ีมีจารึกท่ีฐานพระประธานระบุว่าสร้างเม่ือ พ.ศ.2386 ซึ่ง
แสดงใหเ้ห็นว่าครวัเรือนเมืองปากเหืองไดย้า้ยมาตัง้อยู่บริเวณท่ีเป็นท่ีตัง้เมือง
เชียงคานในปัจจบุนั 
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29 เมืองเชียงคาน :  
การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณริมฝ่ังแม่น ้าโขง 

 ในช่วง พ.ศ. 2418-2419 ชาวจีนฮ่อไดย้กก าลงัเขา้มาปลน้สะดมในเขต
เมืองปากเหือง จนท าใหพ้ระศรีอรรคฮาต เจา้เมืองปากเหืองคนท่ีสาม พรอ้มขุน
นางทา้วเพีย้กรรมการเมืองไดท้ิง้เมืองหลบหนี จนท าใหพ้ระบาท สมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลท่ี 5) สั่งลงโทษเจา้เมือง อปุฮาต ราชวงศแ์ละราช
บุตรเมืองปากเหืองด้วยการเฆ่ียน 50 ที แล้วให้กลับเข้ารับราชการรักษา
บา้นเมืองตามเดมิ (กหช., 2419: ร.5 รล.-ตรานอ้ยเลม่ 1/12) 
 ต่อมาสันนิษฐานว่ามีการเปล่ียนช่ือเมืองปากเหืองมาเป็นเมืองเชียง
คาน ในชว่งประมาณระหว่าง พ.ศ. 2426-2429 เน่ืองจากเอกสารท่ีพบในช่วงหลงั 
พ.ศ. 2429-2430 ไดเ้รียกช่ือเมืองเชียงคานแทนเมืองปากเหืองหรือเรียกคูก่นัแลว้ 
และเรียกช่ือพระศรีอรรคฮาต (ทองดี) ว่าเป็นเจ้าเมืองเชียงคานอีกด้วย 
(เจา้พระยาสุรศกัดิ์มนตรี, 2504: 199, 233) ทัง้นีค้งเป็นเพราะราษฎรส่วนใหญ่
ไม่ไดต้ัง้บา้นเรือนอยู่ท่ีบริเวณปากเหืองอย่างแต่ก่อนแลว้ หากแตย่า้ยมาอยู่ริม
ฝ่ังโขงบริเวณตรงขา้มเมืองเชียงคานเก่าท่ีถูกกองทัพเมืองน่านเผาท าลายเม่ือ 
พ.ศ. 2370 ประกอบกบัมีราษฎรจากทางฝ่ังซา้ยแมน่ า้โขงอพยพหนีศกึฮ่อขา้มมา
อยู่ฝ่ังขวามากขึน้ (สุดารา สุจฉายา, 2539: 159) จึงมีการเปล่ียนช่ือเมืองปาก
เหืองโดยกลบัมาใชช่ื้อเมืองเชียงคานอีกครัง้ โดยก่อนหนา้ท่ีจะมีการเปล่ียนช่ือ
เมืองปากเหืองมาเป็นเมืองเชียงคานนัน้ ก็มีราษฎรเรียกชุมชนแห่งนีว้่า “เมือง
ใหม่” หรือเมืองเชียงคานใหม่อยู่ก่อนแลว้ เพราะเมืองแห่งนีถ้กูสรา้งขึน้ใหม่แทน
เมืองเก่าท่ีตัง้อยู่รมิฝ่ังซา้ยของแมน่ า้โขง (เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 192)  
  ใน พ.ศ. 2452 กระทรวงมหาดไทยไดพ้บปัญหาว่าเมืองเชียงคานซึ่ง
ขึน้กับเมืองพิชยัในมณฑลพิษณุโลกนัน้ การเดินทางไปมาระหว่างกันค่อนข้าง
ไกลและล าบาก ท าใหก้ารดแูลความสงบเรียบรอ้ยในเมือง การควบคมุการคา้ฝ่ิน
เถ่ือนท าไดย้าก พระยาศรีอรรคฮาต (ทองดี) ก็แก่ชราลงมาก อีกทัง้ท่ีตัง้เมือง
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เชียงคานอยู่ใกลก้ับจงัหวัดเมืองเลย มณฑลอุดรมากกว่า พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัมีพระราชกระแสเป็นการสมควร แตเ่กรงว่าชาวเมืองเชียง
คานจะไดร้บัความเดือดรอ้นจากการเก็บภาษี และความผ่อนผนัของมณฑลอุดร
ในเรื่องนีก็้ยงัไม่สูดี้นกั จึงไดร้ะงบัการโอนเมืองเชียงคานไปขึน้กับมณฑลอุดรไว ้
(กหช., 2452: ร.5 ม.2/1 เลขท่ี 9) 
  ต่อมา พ.ศ. 2454 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ซึ่งด  ารง
ต าแหน่งเสนาบดีกระทรวง มหาดไทยในขณะนัน้ จึงขอพระราชทานกราบบงัคม
พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลท่ี 6) เพ่ือยา้ยเมือง
เชียงคานมาขึน้กับจงัหวดัเมืองเลย มณฑลอดุร พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้
เจา้อยูห่วัก็ทรงอนญุาตตามประกาศกระทรวง มหาดไทยวนัท่ี 23 มิถนุายน 2454 
(กหช., 2454: ร.6 มร.6 ม/4 เลขท่ี 4) ซึ่งมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ
วนัท่ี 25 มิถนุายน 2454 (ราชกิจจานเุบกษา เลม่ 28, 2454: 622) 
  การยา้ยเมืองเชียงคานมาขึน้กับจังหวัดเมืองเลยใน พ.ศ.2454 ท าให้
เมืองเชียงคานถกูลดฐานะจาก “เมืองเชียงคาน” มาเป็น “อ าเภอเมืองเชียงคาน” 
และพระยาศรีอรรคฮาต (ทองดี) ซึ่งด  ารงต าแหน่งเจา้เมืองหรือผูว้่าราชการเมือง
เชียงคานก็ไดมี้ต าแหน่งเป็น “ผูว้า่ราชการอ าเภอเมืองเชียงคาน” ซึ่งเป็นต าแหน่ง
เดียวกันกับนายอ าเภอตามไปด้วย ด้วยเหตุนีจ้ึงท าให้พระยาศรีอรรคฮาต  
(ทองดี) เป็นผูด้  ารงต าแหน่งเจา้เมืองเชียงคานคนสุดทา้ย และเป็นนายอ าเภอ
เชียงคานเป็นคนแรก  
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5. ข้อเสนอแนะ 
 
   5.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  5.1.1 หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศกึษาประวตัิศาสตร์
ทัง้ของไทยและลาว ควรท าขอ้ตกลงร่วมมือกันในการท่ีจะศึกษา ส ารวจและท า
การขุดคน้ทางโบราณคดีในพืน้ท่ีชุมชนโบราณเมืองเชียงคาน เพ่ือความชดัเจน
ของการศกึษาพฒันาการทางประวตัิศาสตรช์มุชนโบราณเมืองเชียงคาน 
   5.1.2 การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชน
โบราณเมืองเชียงคานควรศึกษาและยึดถือข้อมูลจากหลักฐานท่ีเป็นเอกสาร
ชัน้ตน้เป็นหลกั มากกว่าท่ีจะใหค้วามส าคญักับมุขปาฐะ ซึ่งท าใหก้ารน าเสนอ
ขอ้มลูท่ีผา่นมามีความคลาดเคล่ือนอย่างมาก  
 
 5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยต่อไป 
  5.2.1 ควรศึกษาวิจัยในพืน้ท่ีชุมชนโบราณอ่ืนในลุ่มแม่น า้โขง
และล าน ้าสาขาท่ีมีความแตกต่างทางด้านบริบทชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วฒันธรรม ซึ่งจะท าใหท้ราบถึงพฒันาการทางประวตัิศาสตรท์อ้งถ่ินท่ีเป็นภาค
รวมในลุม่แมน่  า้โขงมากยิ่งขึน้ 
  5.2.2 ควรศกึษาในประเด็นแนวทางการก าหนดยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมอย่างยั่ งยืนในระดับ
นานาชาติระหว่างไทยกับลาว เพ่ือส่งเสริมการท างานดา้นยุทธศาสตรแ์ละการ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างยั่ งยืนร่วมกัน 
เน่ืองจากชมุชนโบราณเมืองเชียงคานมีโบราณสถานอยูท่ัง้สองฝ่ังแมน่ า้โขง  
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   5.2.3 ควรมีการท าวิจยัพฒันาการทางประวตัิศาสตรข์องชมุชน
เมืองเชียงคานหลังจากถูกลดฐานะเป็นอ าเภอเชียงคานจนถึงปัจจุบนั เพ่ือให้
ทราบพฒันาการทางประวตัิศาสตรข์องชมุชนแหง่นีท้กุชว่งมิตเิวลา 
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