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บทคัดย่อ
บทความนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ
เมืองเชียงคาน โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ จากการศึกษา พบว่า เมืองเชียง
คานเป็ นชุมชนโบราณที่ตงั้ อยู่ริมฝั่ งแม่นา้ โขงในเขตเมืองซะนะคาม สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และอาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีพฒ
ั นาการการ
ก่อรูปความเป็ นชุมชนเมืองในราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 ต่อมาถูกผนวกเป็ นส่วน
หนึ่งของอาณาจักรล้านช้างที่ถูกสถาปนาขึน้ โดยพระเจ้าฟ้างุม้ เมื่อ พ.ศ. 1896
ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ท่ีเมืองหลวงพระบาง เมืองเชียงคานเป็ นเมื องใหญ่ท่ี อยู่บน
เส้นทางคมนาคมตามล าแม่ น ้า โขงระหว่ า งเมื อ งหลวงพระบางกั บ เมื อ ง
เวียงจันทน์ เมื่อกองทัพญวนบุกโจมตีเมืองหลวงพระบางเมื่อราว พ.ศ. 2022 พระ
เจ้าไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้วและพระราชวงศ์ได้เสด็จมาประทับที่เมืองเชียงคานจน
ทาให้เมืองนีก้ ลายเป็ นเมืองสาคัญอีกเมืองหนึ่งของอาณาจักรล้านช้าง โดยเป็ น
แหล่งทรัพยากรทางเศรษฐกิจและชุมทางการค้าที่สาคัญ กลายเป็ นแหล่งสะสม
อานาจของพระราชวงศ์ ทาให้ราชสานักล้านช้างพยายามเข้ามาควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด
ต่อมาได้เกิดความขัดแย้งในราชสานักล้านช้างหลังจากย้ายเมืองหลวง
มาที่เมืองเวียงจันทน์ ก็ได้มีการใช้ตาแหน่งปากนา้ เหืองใกล้เมืองเชียงคานเป็ น
จุดแบ่งขอบเขตอานาจระหว่างราชสานักเวียงจันทน์กับราชสานักหลวงพระบาง
ในราว พ.ศ. 2246 โดยเมื องเชี ยงคานอยู่ภายใต้การปกครองของราชส านัก
เวี ยงจันทน์ เมื่ อเกิ ดสงครามระหว่ างราชส านั กเวี ยงจั น ทน์กั บราชส านั ก
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2369-2371 เมืองเชียงคานถูกกองทัพเมืองน่านซึ่งมาช่วย
กองทัพกรุงเทพฯ บุกเผาทาลายเมืองในปี พ.ศ. 2370 จากนัน้ ราชสานักกรุงเทพฯ
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ได้ตงั้ เมืองปากเหืองขึน้ เพื่อรวบรวมผูค้ นที่แตกหนีภัยสงครามที่บริเวณปากนา้
เหือง โดยขึน้ กับเมืองพิชยั ภายหลังมีการย้ายผูค้ นมาอยูท่ ่ีรมิ ฝั่งแม่นา้ โขงใกล้กับ
ที่ตงั้ ชุมชนโบราณเมืองเชียงคานเดิม จึงเปลี่ยนชื่อเมืองปากเหืองเป็ นเมืองเชียง
คาน และลดสถานะจากเมืองเชียงคานเป็ นอาเภอเชียงคานในปี พ.ศ. 2454 โดย
ขึน้ กับจังหวัดเมืองเลย มณฑลอุดร
คาสาคัญ: เมืองเชียงคาน, พัฒนาการทางประวัติศาสตร์, ชุมชนโบราณ,
แม่นา้ โขง

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. ทีม่ าและความสาคัญของการวิจัย
“เชี ยงคาน” เป็ นชื่ อของชุมชนโบราณริมฝั่ งแม่น า้ โขงที่ โด่งดังและมี
ชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมและธรรมชาติ เชียงคานถื อเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่คนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพต่างก็ปรารถนาจะมาเยือน ด้วย
บรรยากาศที่ น่ า หลงใหลและดึ ง ดู ด ใจให้ม าพั กผ่ อ นได้ในทุ ก ฤดู ก าล แต่
นักท่องเที่ยวน้อยคนนักที่จะสนใจศึกษาเรียนรู เ้ รื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์
ของเมืองเชียงคาน เช่นเดียวกับชาวเชียงคานที่ยงั คงสับสนในตัวตน อัตลักษณ์
และพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองตนเอง
ที่ ผ่ า นมา แม้ จ ะมี ง านประวั ติ ศ าสตร์นิ พ นธ์ ข องนั ก วิ ช าการใน
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นที่ได้ทาการศึกษาและน าเสนอข้อมูลทางด้าน
ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงคานในหลายประเด็น แต่ถึงกระนัน้ ข้อมูลเรื่องราว
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงคานก็ยงั คงเป็ นข้อมูลผ่านเรื่องเล่า
มุขปาฐะและผลการศึกษาที่นาเสนอก็ยังขาดการวิเคราะห์ตีความตามวิธี การ
ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความคลาดเคลื่ อนกับหลักฐานปฐมภูมิหรือหลักฐาน
ชัน้ ต้นที่มีอยู่ จนทาให้เกิดข้อสงสัยและเป็ นประเด็นคาถามที่ หาคาตอบที่ชดั เจน
ไม่ได้
หากพิจารณาจากสภาพภูมิประเทศและหลักฐานเท่าที่มีอยู่ก็จะพบว่า
ด้วยความที่เมืองเชียงคานตัง้ อยู่ริมฝั่ งแม่นา้ โขงในเขตอาเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย และเมืองซะนะคาม แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชน
ลาว ซึ่งเป็ นเส้นทางโบราณสาคัญที่เชื่อมระหว่างเมืองสาคัญของอาณาจักรล้าน
ช้างคือ เมืองเวียงจันทน์กบั เมืองหลวงพระบาง และยังอยูใ่ นเส้นทางที่เชื่อมไปยัง
เมืองพิษณุโลกซึ่งเป็ นหัวเมืองใหญ่ของสยาม จึงทาให้เมืองเชียงคานเป็ นชุมทาง
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สาคัญแห่งหนึ่งของล้านช้าง และยังถูกใช้เป็ นจุดแบ่งเขตแดนระหว่างราชสานัก
เมืองหลวงพระบางและราชสานักเมืองเวียงจันทน์ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23
แม้ว่าเมื องเชี ยงคานจะถูกท าลายในสงครามระหว่ างกรุ งเทพมหานครกั บ
เวียงจันทน์ใน พ.ศ. 2370 แต่ราชสานักกรุงเทพฯ ก็ได้รวบรวมผูค้ นจากเมืองเชียง
คานมาอยู่ท่ีบริเวณปากนา้ เหือง ซึ่งเป็ นที่ราบแคบ ๆ ใกล้กบั จุดที่แม่นา้ เหืองไหล
มาบรรจบกับแม่นา้ โขง และตัง้ เป็ นเมืองปากเหืองขึน้ กับเมืองพิชัย ก่อนที่จะมี
การย้ายชุมชนมาอยู่ท่ีฝ่ ั งขวาของแม่นา้ โขงตรงข้ามกับศูนย์กลางของเมืองเชียง
คานเดิม และเปลี่ยนชื่อเมืองกลับมาใช้ช่ือ “เมืองเชียงคาน” ตามเดิม จนกระทั่ง
พ.ศ. 2454 เมืองเชียงคานก็ถูกลดสถานะลงเป็ นอาเภอเชียงคาน ขึน้ กับจังหวัด
เลย
งานวิจัยนีจ้ ึงพยายามที่ จะศึกษาและเปิ ดประเด็นให้เห็นว่าในระบบ
การเมืองการปกครองของสังคมแบบจารีต เมืองต่าง ๆ ในรัฐก็มีลกั ษณะเฉพาะ
ของท้องถิ่น มีประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น มีอิสระทางการปกครองภายในเมืองระดับ
หนึ่งและมี พยายามที่ จะรักษาเสถี ยรภาพของเมื องเอาไว้ โดยผ่านการศึกษา
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่ นของเมื องเชี ยงคานในยุคจารีตมิ ติเวลา
ตัง้ แต่ก่อรูปเมืองในราวพุทธศตวรรษที่ 19 จนถึงการประกาศตัง้ อาเภอเชียงคาน
พ.ศ. 2454
ที่ผา่ นมาการศึกษาความเป็ นท้องถิ่นของเมืองขนาดใหญ่ในสังคมไทยที่
มี แนวทางการศึ กษาแบบประวัติ ศาสตร์ท้องถิ่ นนั้นยัง มี อยู่ ค่ อนข้า งน้อ ย
การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงคานในงานวิจยั นี ้ จึงเป็ น
เสมือนภาพตัวแทนของเมืองขนาดใหญ่ในลุ่มแม่นา้ โขงในยุคจารีต ถือว่าเป็ น
การนาเสนอมุมมองการศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองขนาดใหญ่ท่ีอธิบายอย่าง
เป็ นระบบ แสดงให้เห็นพัฒนาการภายในของเมืองและความสัมพันธ์ของเมื อง
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กับศูนย์อานาจรัฐภายใต้โครงสร้างอานาจรัฐแบบจารีต ทัง้ ทางด้านการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในแต่ละช่วงมิติเวลา ซึ่งจะทาให้เข้าใจ
ปรากฏการณ์ ความเคลื่ อ นไหวต่ าง ๆ และการปรับตัว ของเมื องได้ อ ย่ าง
ครอบคลุมมากยิ่งขึน้
ดังนัน้ การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชี ยงคานจึง
เป็ นการนาเสนอแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองในสังคมไทย-ลาว ที่ให้
ความสาคัญกับท้องถิ่ นของเมื องเป็ นหลัก ผ่านช่วงเวลาในยุคจารีต แนวทาง
การศึกษาประวัติศาสตร์เช่นนีจ้ ะทาให้เราเข้าใจลักษณะเฉพาะของเมือง เข้าใจ
ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นจากแง่มุมของคนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็ นการคลายข้อ
สงสัยและสร้างความกระจ่างแจ้งเกี่ ยวกับลักษณะการปกครองหัวเมื องใน
ภูมิภาคของรัฐจารีต เป็ นการเปิ ดพืน้ ที่ทางวิชาการให้ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นเมือง
ขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้มีส่วนร่วมในการศึกษามากยิ่งขึน้
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงคาน ผ่านพลวัต
ความเป็ นเมือง การสร้างอานาจ การรักษาเสถียรภาพ และการปรับความสัมพันธ์
ของเมืองเชียงคานกับศูนย์อานาจรัฐภายใต้โครงสร้างอานาจรัฐแบบจารีต ตัง้ แต่
การก่อรูปเมืองประมาณพุทธศตวรรษที่ 19 จนถึงการประกาศตัง้ อาเภอเชียงคาน
พ.ศ. 2454
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จัยนี ้เป็ นการวิ จัยเชิ ง คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) ซึ่งมีวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี ้
3.1 การศึกษาข้อมูลจากหลักฐานประวัติศาสตร์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.2 การจัดทาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล ได้แก่
1) การสร้างแบบสัม ภาษณ์ผู้ให้ข้อมู ลส าคัญด้านประวั ติ
ศาสตร์เพื่อให้ครอบคลุมเนือ้ หาตามวัตถุประสงค์
2) การสร้างแบบส ารวจข้อมูลเกี่ ยวกับลักษณะศิ ลปกรรม
ภายในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
3.3 การศึกษาภาคสนาม โดย
1) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 10 รู ป/คน
เพื่อศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณเมืองเชียงคาน
2) การสังเกตและส ารวจข้อมูลเกี่ ยวกับลักษณะศิลปกรรม
ภายในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
3.4 การประเมินหลักฐาน การวิเคราะห์ขอ้ มูล ตีความหลักฐาน และการ
เรียบเรียงข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยการ
วิเคราะห์เนือ้ หา
3.5 การประชุมกลุ่มย่อยโดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus
Group Discussion) ร่วมกับกลุม่ ผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบข้อมูล
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณเมืองเชียงคาน
3.6 น าเสนอรายงานการวิ จั ย แบบพรรณนาวิ เ คราะห์ (Analytical
Description)
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การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณริมฝั่ งแม่น้าโขง

4. สรุปผลการศึกษา
เมืองเชียงคานเป็ นชุมชนโบราณขนาดใหญ่เมืองหนึ่งในลุ่มแม่นา้ โขง
ตอนกลาง เดิ มมี ศูนย์กลางของเมื องอยู่ ทางฝั่ งซ้ายแม่ น ้าโขงในเขตเมื อง
ซะนะคาม แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ในปั จจุบัน ดังปรากฏในแผนที่ โบราณสมัยต้นกรุ งรัตนโกสิ นทร์ท่ี ค ้นพบใน
พระบรมมหาราชวัง กรุ งเทพมหานคร (Santanee Phasuk & Philip Stott, 2004:
131) แต่ชุมชนเมืองเชียงคานเป็ นชุมชนขนาดใหญ่ และมีบา้ นเรือนกระจายอยู่
ทัง้ สองฝั่งแม่นา้ โขง

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงชื่ อและต าแหน่งที่ตงั้ เมื องเชี ยงคานจากแผนที่ เก่า ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 24 ที่มา: Santanee Phasuk & Philip Stott (2004: 131)
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เมื่อพิจารณาตาแหน่งที่ตงั้ ทางกายภาพของเมืองเชียงคาน ก็จะพบว่า
เมืองเชียงคานตัง้ อยู่ในตาแหน่งที่เป็ น “ชุมทางโบราณ” ด้วยมีแม่นา้ โขงไหลผ่าน
กลางที่ราบลุ่มที่สามารถเชื่อมต่อกับเมืองใหญ่เมืองน้อยในลุ่มแม่นา้ โขงได้ และ
มีลานา้ สาขาไหลมาบรรจบกับแม่นา้ โขงทัง้ ทางฝั่ งซ้ายและฝั่ งขวาในบริเวณที่
ใกล้เคียงกัน โดยทางฝั่ งซ้ายมีลานา้ มี ้ ซึ่งไหลมาจากเทือกเขาสูงในเขตรอยต่อ
ระหว่างแขวงเวียงจันทน์กบั แขวงหลวงพระบาง สามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองแมด
และบ้านเมืองในลุ่มนา้ งึมตอนบนได้ ฝั่ งขวามีลานา้ ฮวย ซึ่งไหลมาจากที่ราบลุ่ม
รอบพืน้ ที่รอยต่อระหว่างอาเภอเชียงคานกับอาเภอเมืองเลย ซึ่งสามารถเชื่อมต่อ
กับเมืองเลยและเมืองซายขาวที่อยู่ในลุ่มแม่นา้ เลยตอนต้น ตลอดจนข้ามแนว
เทือกเขาเพชรบูรณ์ตะวันออกไปยังเมืองหล่มสัก เมืองเพชรบูรณ์และบ้านเมือง
ในลุ่มแม่นา้ เจ้าพระยาได้ จึงทาให้บริเวณนีเ้ ป็ นเสมือน “สี่แยกโบราณ” ที่เชื่อม
ต่อไปยังบ้านเมืองต่าง ๆ ได้
นอกจากนี ้ พืน้ ที่สองฝั่ งแม่นา้ โขงบริเวณเมืองเชี ยงคานเป็ นที่ราบลุ่ม
กว้างขวาง เมื่อเทียบกับพื น้ ที่ ราบลุ่มตามแนวแม่นา้ โขงจากเมื องเวี ยงจันทน์
ขึน้ มาจนถึงเมืองหลวงพระบาง บริเวณที่ตงั้ เมืองเชี ยงคานถื อเป็ นพืน้ ที่ ราบที่
กว้างขวางมากที่สุด ที่ราบลุ่มลานา้ มี ้ และลานา้ ฮวย ยังมีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การเพาะปลูก และเพียงพอต่อการผลิตเพื่อบริโภคของคนจานวนมาก
ตาแหน่งที่ตงั้ ของเมืองเชียงคานยังเป็ น “ชุมทางการค้า” ที่มีสินค้าของป่ าและแร่
ธาตุในละแวกใกล้เคียงจากพืน้ ที่สูงด้านในถูกส่งมารวมกัน ก่อนที่จะมีการขน
สินค้าส่งไปขายต่อยังบ้านเมืองในลุ่มแม่นา้ เจ้าพระยา เนื่องจากว่าเมืองเชี ยง
คานตัง้ อยู่ใกล้กบั ปากนา้ เหืองและปากนา้ เลยซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง
และเป็ นเส้นทางที่เชื่อมไปยังบ้านเมืองใหญ่ในลุม่ แม่นา้ น่านและลุ่มแม่นา้ ป่ าสัก
ซึ่งเป็ นแม่นา้ สาขาของแม่นา้ เจ้าพระยา
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ด้วยเหตุนี ้ ชุมชนโบราณเมืองเชียงคานจึงเป็ นเมืองอกแตก มีบา้ นเรือน
ตัง้ อยู่ฝ่ ั งแม่นา้ โขงในตาแหน่งที่ใกล้เคียงกับตาแหน่งปากนา้ มีท้ างฝั่ งซ้ายในเขต
เมืองซะนะคาม แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ตาแหน่งปากนา้ ฮวยทางฝั่ งขวาในเขตตาบลเชียงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย ดังปรากฏร่องรอยโบราณสถานหรือวัดโบราณในบริเวณดังกล่าวนี ้

ภาพที่ 2 แผนที่ แสดงลักษณะ
ภูมิ ประเทศบริเวณพื น้ ที่ชุมชน
โบราณเมืองเชียงคาน
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google earth

ริมฝั่ งแม่นา้ โขงบริเวณตาแหน่งที่ตงั้ ชุมชนโบราณเมืองเชียงคานทางฝั่ ง
อ าเภอเชี ยงคาน จัง หวัดเลย มี การพบร่ องรอยหลั กฐานมนุ ษย์สมั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์เป็ นต้นว่า เครื่องมือที่ทาจากหินกรวดแม่นา้ ในรู ปของหินกะเทาะ
ขวานหินขัด กาไลหิน แกนกาไลหิน ขวานสาริด เหล็ก ภาชนะดินเผาทัง้ เนือ้ แกร่ง
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และเนือ้ หยาบอยู่ตามแหล่งโบราณคดี ทัง้ ที่อยู่ในถา้ ริมแม่นา้ โขง ลาห้วยสาขา
กับบริเวณที่ราบเชิงเขาหลายท้องที่ดว้ ยกัน (กรมศิลปากร, 2534: 10) ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าบริเวณริมฝั่ งแม่นา้ โขงตาแหน่งที่ตงั้ เมืองเชียงคานเคยมีร่อยรอยมนุษย์
อาศัยอยูต่ งั้ แต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์
แม้ว่าเมืองเชียงคานจะปรากฏชื่อขึน้ มาครัง้ แรกในรัชกาลพระเจ้าไชย
จักรพรรดิแผ่นแผ้ว ราว พ.ศ. 1992-1993 แต่มีความเป็ นไปได้ว่าบริเวณเมื อง
เชียงคานน่าจะมีการตัง้ ถิ่นฐานของผูค้ นเป็ นชุมชนมาตัง้ แต่ช่วงพุทธศตวรรษที่
17-18 เป็ นอย่างน้อย ดังมีการพบพระพุทธรู ปหินทรายแกะสลัก ปางนาคปรก
ศิ ล ปะเขมร ซึ่ ง สั น นิ ษ ฐานว่ า มี อ ายุ ร าวพุ ท ธศตวรรษที่ 17-18 ในบริ เ วณ
โบราณสถานทัง้ สองฝั่ งแม่นา้ โขง พระพุทธรู ปศิลปะเขมรดังกล่าวไม่น่าจะถูก
เคลื่ อนย้ายมาจากที่ อ่ื นในระยะหลัง เนื่ องจากว่ามี การพบจ านวนมากและ
กระจายอยู่ตามวัดซึ่งเป็ นโบราณสถานเก่าแก่ของเมืองเชียงคานที่ตงั้ อยู่ทงั้ สอง
ฝั่งแม่นา้ โขง
ก่อนที่ชมุ ชนบริเวณเมืองเชียงคานจะขยายตัวเป็ นชุมชนใหญ่พร้อมกับ
การรับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมร มีความเป็ นไปได้ว่าในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-16
บริเวณนี อ้ าจมีชุมชนเล็ ก ๆ ระดับหมู่ บา้ นที่ ได้รับอิทธิ พลวัฒนธรรมทวารวดี
ตัง้ อยู่มาก่อนแล้ว เนื่ องจากมี การส ารวจพบใบเสมาหินทรายศิลปะทวารวดี
จานวน 1 ใบ อยู่ภายในวัดสีพมู วะราราม เมืองซะนะคาม สปป.ลาว ลวดลายบน
ใบเสมาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กบั กลุ่มใบเสมาที่พบในเขตอาเภอวังสะพุง
จังหวัดเลยเป็ นอย่างมาก ซึ่งมีผศู้ กึ ษาและกาหนดอายุราวใบเสมากลุ่มดังกล่าว
ไว้ในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่พุทธศตวรรษที่ 14-16 (วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก, 2541:
98)
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จากหลักฐานศิลปวัตถุในวัฒนธรรมทวารวดีท่ีพบในเมืองซะนะคามดัง
ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ทาให้สนั นิษฐานว่าชุมชนโบราณแห่งนีค้ งมีพฒ
ั นาการ
จากชุมชนระดับ “หมูบ่ า้ น” ในวัฒนธรรมทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 เป็ น
อย่างน้อย ภายหลังจึงค่อย ๆ ขยายตัวเป็ นชุมชนระดับ “เมือง” ในช่วงที่ เกิ ด
การค้าของป่ าที่รุง่ เรืองเข้ามาทางตอนในภาคพืน้ ทวีป ซึ่งได้มีการเคลื่อนย้ายถิ่น
ฐานของผูค้ นมารวมกันอยู่บริเวณที่เป็ นแหล่งทรัพยากรสาคัญหรือบริเวณที่เป็ น
ชุมทางการค้า ทาให้เกิดเป็ นเมืองขนาดใหญ่ขึน้ ในบริเวณที่เป็ นชุมทางการค้า
ตามลุ่มแม่นา้ ต่าง ๆ ทัง้ ในลุ่มแม่นา้ เจ้าพระยา ลุ่มแม่นา้ ปิ ง ลุ่มแม่นา้ น่าน และ
ลุม่ แม่นา้ โขงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 (น. ณ ปากนา้ และธิดา สาระยา, 2530: 25)
ในพุทธศตวรรษที่ 18-19 การค้าก็ยงั ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิด
การขยายตัวของกลุ่มคนไปตามที่ราบลุ่มแม่นา้ สายใหญ่ ๆ และตัง้ ถิ่นฐานอยู่
บริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็ นแหล่งที่มีทรัพยากรสาคัญซึ่งเป็ นสินค้าที่จีน
ต้องการ หรือตัง้ ถิ่นฐานอยู่บริเวณที่เป็ นชุมทางการคมนาคม (สุจิตต์ วงษ์เทศ,
2526: 78-85) ด้วยเหตุผลดังกล่าวนีน้ ่าจะทาให้เมืองเชียงคานได้ก่อตัวขึน้ เป็ น
ชุมชนขนาดใหญ่อยู่ริมฝั่ งแม่นา้ โขง บริเวณใกล้เคียงกับจุดที่แม่นา้ เลย แม่นา้
เหืองและลานา้ ฮวย ซึ่งไหลมาจากทิศใต้ และลานา้ มีซ้ ่งึ ไหลมาจากทางทิศเหนือ
มาบรรจบกับแม่นา้ โขง อันเป็ นพืน้ ที่ชุมทางการค้าและคมนาคมที่สาคัญแห่ง
หนึ่งในลุ่มแม่นา้ โขง สอดคล้องกับมีการสารวจพบพระพุทธรูปหินทรายปางนาค
ปรก ศิลปะเขมร กาหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 จานวนหลายองค์ในเขต
ชุมชนโบราณเมืองเชียงคานทัง้ สองฝั่ งแม่นา้ โขง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝั่ งซ้าย
ของแม่นา้ โขง เช่น วัดแสนไชยะมุงคุณ วัดใหญ่ผาหด และวัดท่าแขก เป็ นต้น
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ภาพที่ 3 พระพุทธรู ปหิ นทรายปางนาค
ปรก อิ ทธิ พลศิ ลปะเขมร ภายในสิมวัด
ใหญ่ผาหด เมืองซะนะคาม สปป.ลาว

การพบพระพุทธรู ปหิ นทรายปางนาคปรก ศิลปะเขมรในเขตชุมชน
โบราณเมืองเชียงคาน แสดงให้เห็นว่าในราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 ชุมชนแห่งนี ้
ได้มีการขยายตัวเป็ นชุมชนที่มีขนาดใหญ่และรับเอาวัฒนธรรมเขมรมาเป็ นส่วน
หนึ่งในวัฒนธรรมของตน สถานะความเป็ น “เมือง” ของชุมชนโบราณเมืองเชียง
คานจึงน่าจะเริ่มชัดเจนขึน้ ในช่วงเวลาดังกล่าว พร้อม ๆ กับชุมชนโบราณขนาด
ใหญ่อีกหลายแห่งริมฝั่งแม่นา้ โขงและแม่นา้ สาขาที่เริ่มขยายตัวและมีพฒ
ั นาการ
เป็ นชุมชนเมืองขึน้ มา เช่น เมืองหลวงพระบาง เมืองเวียงจันทน์ เมืองเวียงคา
เป็ นต้น
จากการส ารวจและศึ ก ษาเอกสารประวั ติ ศ าสตร์ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อาณาจักรล้านช้างและเมืองเชียงคาน พบว่าเมืองเชียงคานปรากฏชื่ อขึน้ มาใน
รัชกาลพระเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว ราว พ.ศ. 1992-1993 เกี่ยวกับการอัญเชิญ
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พระบางจากเมืองเวียงคาไปยังเมืองหลวงพระบาง แล้วเกิดเรือล่มที่แก่งจันใต้
เมืองเชียงคาน ความว่า “...แล้วพระเจ้ากรุ งศรีสตั นาคนหุตไชยจักรพรรดิแผ่น
แผ้ว จึงทรงแต่งเสนาพฤฒามาตย์ ผูส้ มควรแก่ราชการเชิญพระบางแห่ขึน้ มาแต่
เมืองเวียงคา ครัน้ มาถึงแก่งจันใต้เมืองเชียงคาน เรือทีร่ บั พระบางมานัน้ บังเอิญ
ให้ลม่ ทีแ่ ก่งจัน พระบางก็พลัดตกจมอยู่ในนา้ บรรดาคนทีแ่ ห่พระบางขึน้ ไปนัน้ ก็
มิได้เป็ นอันตราย...” (กรมศิลปากร, 2507: 171)
เมื องเชี ยงคานในข้อความข้างต้น เชื่ อว่าคือเมื องเดียวกันกับชุมชน
โบราณเมืองเชียงคานที่ตงั้ อยู่ริมฝั่ งแม่นา้ โขงที่มีศนู ย์กลางอยู่ทางฝั่ งซ้ายในเขต
เมืองซะนะคามในปั จจุบนั นี ้ เนื่องจากเมืองนีต้ งั้ อยู่ริมแม่นา้ โขงตามเส้นทางเรือ
จากเมืองเวียงคาที่สามารถขึน้ ไปถึงเมืองหลวงพระบางได้ ในขณะเดียวกั นใต้
เมืองเชียงคานตามลาแม่นา้ โขงยังปรากฏชื่อ “แก่งจัน” อยูจ่ นถึงบัดนี ้
เมื่ อราวช่ วงปลายพุ ทธศตวรรษที่ 19 โดยพระเจ้าฟ้ างุ้มได้ท าการ
รวบรวมบ้านเล็กเมืองน้อยในลุ่มแม่นา้ โขงและลุ่มนา้ สาขามีช่ือว่า “กรุงศรีสตั นา
หนหุต” หรือ “อาณาจักรล้านช้าง” มีราชสานักอยู่ท่ีเมืองเชียงดงเชียงทอง หรือ
ภายหลังถูกเรี ยกชื่ อว่ า “เมื องหลวงพระบาง” เนื่ องจากเป็ นที่ ประดิ ษฐาน
พระพุทธรูปพระบาง พระพุทธรูปศักดิส์ ิทธิ์ของอาณาจักรล้านช้าง การปรากฏชื่อ
เมืองเชียงคานในเอกสารประวัติศาสตร์ของล้านช้างก็เป็ นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า
เมืองเชียงคานอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านช้างมาช้านานดังได้
กล่าวมาแล้ว เพียงแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ปกครองเมื องเชี ยงคานแต่เดิม
ยอมรับพระราชอานาจของพระมหากษัตริยแ์ ห่งล้านช้าง ซึ่งขณะนัน้ มีเมืองหลวง
อยูท่ ่ีเมืองหลวงพระบางด้วยวิธีการใด
ในราวปี พ.ศ. 2022 เป็ นศักราชที่ปรากฏว่าพระเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่น
แผ้วได้เสด็จมาประทับที่เมืองเชียงคาน เนื่องจากจักรพรรดิกรุ งเวียดนามได้นา
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กองทัพเวียดนามหรือกองทัพญวนยกมาตีเมืองหลวงพระบาง กองทัพของพระ
เจ้าไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้วพ่ายต่อกองทัพญวนที่ ปากนา้ พูน จึงถอยร่นลงมา
จนถึงเมืองเชียงคาน แล้วมีรบั สั่งให้ทา้ วแท่นคานากาลังทหารจากเมืองซายขาว
ต่อสูก้ บั กองทัพญวนที่ปากนา้ พูน ท้าวแท่นคานาทหารขับไล่ทหารญวนไปจนถึง
เมื องหลวงพระบาง และแตกพ่ายออกจากแดนลาวได้ส าเร็จ (กรมศิลปากร,
2507: 173-173)
หลังจากท้าวแท่นคา พระโอรสของพระเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว ผู้
ครองเมืองซายขาวสามารถขับไล่กองทัพญวนออกไปจากเมืองหลวงพระบางได้
แล้ว พระมหาสามีเจ้าวัดแก้วจึงให้พระธรรมเสนาเจ้าได้ลงมาทูลเชิญพระเจ้าไชย
จักรพรรดิแผ่นแผ้วที่เมืองเชียงคานให้กลับไปครองราชย์ท่ีเมืองหลวงพระบาง แต่
พระเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้วขอประทับที่เมืองเชียงคาน จนสวรรคตในปี ต่อมา
(กรมศิลปากร, 2545: 170)
ท้าวแท่นคาได้ทาการปลงพระศพพระเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว พระ
ราชบิดาของพระองค์ท่ีเมืองเชียงคาน ดังปรากฏข้อมูลในว่า ท้าวแท่นคาที่เป็ น
พระราชโอรส และเสนาพฤฒามาตย์ราษฎรกรุ งศรีสัตนาคนหุต และเมืองเชียง
คานก็พร้อมกันปลงพระศพตามสมควรอันเป็ นพระเจ้าแผ่นดินเอกเทศ (กรม
ศิลปากร, 2507: 173-174) ครัง้ นัน้ “...เจ้าเมืองศรีโยทธิยาจิงแต่งโลงคาลูกหนึ่ง
โลงไม้จนั ทน์ลูกหนึ่ง พินพันแพห้าฮ้อยให้ขุนศรีราชโกษามาส่งซกาน พระยาไชย
จักรพรรดิแผ่นแผ้ว...” (กรมศิลปากร, 2545: 170) หลังถวายพระเพลิงฯ ท้าวแท่น
ค าจึ ง ให้ก่ อเจดี ย ์บ รรจุ พ ระอัฐิ พ ระเจ้าไชยจั กรพรรดิ แผ่ นแผ้ว แล้วสร้า ง
พระพุทธรูปองค์หนึ่ง วิหารหลังหนึ่ง เจดียอ์ งค์หนึ่ง พร้อมสร้างวัดก่อกวมสถานที่
ถวายพระเพลิงพระศพโดยเรียกชื่อวัดนัน้ ว่า “วัดศพเชียงคาน” หรือ “วัดสบเชียง
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คาน” (กรมศิ ลปากร, 2507: 174) ซึ่ งสันนิ ษฐานว่ าคื อบริ เวณดงหอทางทิ ศ
ตะวันออกของเมืองซะนะคามในปัจจุบนั

ภาพที่ 4 ชิน้ ส่วนพระประธานบนซากอาคารวัดร้างในดงหอเมืองซะนะคามซึ่งสันนิษฐาน
น่าจะเป็ นสถานที่เดียวกันกับ “วัดศพเชียงคาน” ในพงศาวดารลาว

หลังจากเหตุการณ์ดงั กล่าวผ่านไป ชื่อเมืองเชียงคานก็ไม่ได้หายไปจาก
หน้าประวัติศาสตร์แต่ยงั คงเป็ นเมืองสาคัญเมืองหนึ่งในอาณาจักรล้านช้าง ดัง
ปรากฏข้อความในจารึกภายในสิมวัดใหญ่ผาหดซึ่งอยู่กลางเมืองซะนะคามมี
ศิลาจารึกหลักหนึ่งซึ่งยังไม่ได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่ ข้อความในจารึกระบุศกั ราช
ว่าสร้างขึน้ เมื่อศักราช 872 สันนิษฐานว่าเป็ นปี จลุ ศักราชซึ่งตรงกับปี พทุ ธศักราช
2053 มีเนือ้ ความการสร้างวัดและการกัลปนาที่ดินเพื่ออุทิศถวายพระเจ้าชมพู
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รวมทัง้ การแต่งตัง้ เจ้าอาวาสวัดกลางเมืองเชียงคานเป็ นเจ้าอาวาสวัดมโนรมย์ท่ี
เมืองหลวงพระบาง ซึ่งเป็ นวัดส าคัญของราชส านักในขณะนั้น เป็ นหลักฐาน
สาคัญที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเชือ้ พระวงศ์ในราชสานักล้านช้างกับ
เมืองเชียงคาน อย่างกรณีทรงเลือกสร้างหรือบูรณปฏิสงั ขรณ์วัดภายในเมื องนี ้
หรือเลือกพระภิกษุในเมืองนีไ้ ปครองวัดสาคัญที่เมืองหลวงพระบาง และสะท้อน
ให้เห็นว่าราชส านักล้านช้างยังให้ความส าคัญกับเมื องเชี ยงคานอยู่ไม่น้อย
แม้ว่าพระราชวงศ์ส่วนใหญ่จะย้ายกลับไปประทับที่เมืองหลวงพระบางแล้ วก็
ตาม
ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 22 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ทรงย้ายราชธานี
จากเมืองหลวงพระบางลงมายังเมืองเวียงจันทน์อย่างเป็ นทางการ เมืองเชียง
คานก็ยังมีบทบาทสาคัญทางเศรษฐกิจเมืองหนึ่งในลุ่มแม่นา้ โขงจนทาให้เกิ ด
การขยายตัวของชุมชนไปตามริมสองฝั่ งแม่นา้ โขงและลานา้ สาขา ก็ทาให้ราช
สานักล้านช้างพยายามเข้ามาควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ทัง้ เพื่อป้องกันการสะสม
อานาจและรักษาผลประโยชน์ของราชสานัก ดังจะเห็นได้จากมีการพบจารึกหลัก
หนึ่งภายในสิ มวัดใหญ่ ผาหด กลางเมื องซะนะคามซึ่งยังไม่ได้รับการตี พิ มพ์
เผยแพร่ กล่าวถึงประกาศการกัลปนาที่ดินเพื่อถวายแก่พระพุทธศาสนาของพระ
เจ้าวร วงษามหาธรรมิกราชในปี พ.ศ. 2150 รวมทัง้ มีขอ้ ความในจารึกภายในสิม
วัดใหญ่ผาหดอีกหลักหนึ่งที่กล่าวถึงพระมหาอุปราชมีศรัทธาพระราชทานที่ดิน
ถวายแด่พระพุทธเจ้าหรือพระราชทานไว้ในพระพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2159
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ภาพที่ 5 จารึกวัดใหญ่ผาหด ที่กล่าวถึง
พระมหาอุปราชมี ศรัทธาพระราชทาน
ที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาเมื่อ พ.ศ. 2159

การพระราชทานที่ดินให้กับวัดในเมืองเชียงคานของพระมหาอุปราชซึ่ง
เป็ นพระราชวงศ์ชั้นสูงก็ คงเป็ นเรื่ องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร หากว่าไม่เกิ ด
เหตุการณ์ท่ี พ ระมหาอุ ป ราชพระองค์นั้นได้ก ระท าการชิ ง ราชสมบั ติ จ าก
พระมหากษัตริย ์ แม้ในจารึกไม่แน่ชดั ว่า “พระมหาอุปราช” หมายถึงบุคคลใดใน
ประวัติศาสตร์ลา้ นช้าง แต่มีความเป็ นไปได้มากว่าพระมหาอุปราชพระองค์นี ้
น่าจะเป็ นบุคคลเดียวกับ “พระอุปยุวราช” เนื่องจากพบข้อมูลว่ามีพวกขุนนาง
บางส่วนให้การสนับสนุนพระอุปยุวราชชิงราชสมบัตแิ ละจับพระเจ้าวรวงษามหา
ธรรมิกราชพร้อมกับบรรดาเชือ้ พระวงศ์อีกหลายองค์ประหารเสีย (สุรศักดิ์ ศรี
สาอาง, 2545: 169)
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ดังนัน้ จึงมีความเป็ นไปได้มากว่าพระอุปยุวราชกับพระมหาอุปราชใน
จารึกวัดใหญ่ ผาหดเป็ นบุคคลคนเดี ยวกัน และมี ความเป็ นไปได้มากว่าพระ
อุปยุวราชอาจจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผูป้ กครองเมืองเชียงคาน หรือไม่ก็
พระองค์พยายามที่จะสร้างอานาจภายในเมืองเชียงคาน เพื่ออาศัยกาลังพลหรือ
ซ่องสุมกาลังพลในการชิงราชสมบัติจากพระบิดา หรือพระอุปยุวราชอาจจะเคย
ปกครองเมืองเชียงคานมาก่อนก็เป็ นได้ แต่อย่างไรก็ดี การพบหลักฐานดังกล่าว
ก็สะท้อนให้เห็นว่าเมื องเชี ยงคานอยู่ในสายตาของราชส านักล้านช้างมาโดย
ตลอด ซึ่งก็ หมายความว่ าเมื องเชี ยงคานยังเป็ นหัวเมื องที่ มี บทบาทส าคัญ
ทางการการเมืองและเศรษฐกิจเมืองหนึ่งในอาณาจักรล้านช้าง
นอกจากนี ้ ในช่วงที่ภาวะบ้านเมืองในล้านช้างกาลังอยู่ในยุคเสื่อมถอย
ก่อนการขึน้ ครองราชย์ของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชในปลายพุทธศตวรรษที่
22 พงศาวดารล้านช้างตามถ้อยคาในฉบับเดิมระบุว่าพระองค์ได้ก่อการกบฏ
แย่งชิงอานาจกับบรรดาพี่ น้อง 4 พระองค์ ขับออกไปจากนอก ท้าวชมพูพระ
เชษฐาองค์ใหญ่ตอ้ งหนีราชภัยไปเมืองแกว (เวียดนาม) เจ้าบุญชูตอ้ งหนีไปบวช
ที่ภูหอภูโฮง ท้าวบุหนีมาอยู่ท่ีเมืองเชี ยงคานและสิน้ พระชนม์ท่ีน่ี ส่วนท้าวส้อย
หนีไปอยูส่ ะพือหลวง (กรมศิลปากร, 2506: 171-172)
การที่ทา้ วบุซ่ึงเป็ นเชือ้ พระวงศ์องค์สาคัญเลือกที่จะหนีมาประทับอยู่ท่ี
เมื องเชี ยงคานย่อมสะท้อนให้เห็ นว่าเมื องเชี ยงคานยังคงเป็ นเมื องใหญ่ ท่ี มี
บทบาทสาคัญเมืองหนึ่ง มีกองกาลังหรือฐานอานาจที่เพียงพอต่อการต้านทาน
กองทัพเมืองเวียงจันทน์ท่ีจะตามมาจับกุมพระองค์ ในขณะเดียวกันในช่วงเวลา
ดังกล่าวนีเ้ มืองเชียงคานก็คงมีฐานะเป็ นชุมทางการค้าที่สาคัญแห่งหนึ่งในลุ่ม
แม่นา้ โขง
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ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 เมื่อพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชสวรรคตก็
เกิ ดความวุ่นวายขึน้ ราชส านักเมื องเวี ยงจันทน์ หลังจากเจ้านันทราชได้ราช
สมบัติแล้วพระไชยองค์เว้ก็ขอกาลังกองทัพญวนยกมาตีเมืองเวียงจันทน์ จับเจ้า
นันทราชฆ่าเสีย จากนัน้ ก็เสด็จขึน้ ครองราชย์ และส่งท้าวนองซึ่งเป็ นพระอนุชา
ต่ างพระบิ ดาไปรักษาเมื องหลวงพระบาง (กรมศิ ลปากร, 2506: 175-176)
หลังจากเกิ ดความวุ่นวายขึ น้ ในราชส านักเมื องเวี ยงจันทน์ เจ้ากิ่ งกิ จและ
เจ้าอิ นทโสม พระนัดดาของพระเจ้า สุ ริ ย วงศาธรรมิ ก ราชกั บ เจ้า องค์น ก
(หม่อมน้อยหรือเจ้าองค์คา) ก็คิดเกรงกลัวพระไชยองค์เว้ จึงพากันเสด็จหนีไป
เมืองแสนหวีสิ บสองปั นนา เจ้ากิ่งกิจและเจ้าองค์นกเข้าพักอาศัยอยู่เมื องล่า
เมื องพง ส่วนเจ้าอิ นทโสมขึน้ ไปพ านักอยู่เมื องแผกับพวกข่า จึงเป็ นเหตุให้
พระไชยองค์เว้ตอ้ งส่งท้าวนองซึ่งเป็ นพระอนุชาขึน้ ไปรักษาเมืองหลวงพระบาง
(กรมศิลปากร, 2507: 194)
ต่อมาเจ้ากิ่งกิจและเจ้าองค์นกก็เกลีย้ กล่อมเอาไพร่พลเมืองล่า เมืองพง
และบ้านเล็กเมืองน้อยใกล้เคียงเมืองหลวงพระบางยกลงมาตีเมืองหลวงพระบาง
ท้าวนองเมื่อรูว้ ่าเจ้ากิ่งกิจและเจ้าองค์นกยกทัพมาก็ทงิ ้ เมืองกวาดครัวลงมาเมือง
เวี ยงจันทน์ (กรมศิลปากร, 2506: 176) จากนั้นสมณะพราหมณาจารย์เสนา
พฤฒามาตย์ราชปุโรหิตทัง้ หลาย ก็พร้อมใจกันอัญเชิญเอาเจ้ากิ่งกิจขึน้ ครองราช
สมบัติในเมืองหลวงพระบางเป็ น “พระเจ้ากรุ งศรีสัตนาคนหุตล้านช้างร่มขาว”
ถวายพระนามว่า “พระเจ้ากิ่งกิศรธรรมิกราช” (กรมศิลปากร, 2507: 195) ส่วน
พงศาวดารล้านช้างตามถ้อยคาในฉบับเดิมเรียกพระนามว่า “พระธรรมกิจล้าน
ช้างร่มขาวบรมบพิ ตรราชธานี กรุ งศรี สัตนาคนหุตอุดมราชธานี บุรี รมย์ยม
จักรพรรดิราชเจ้า” (กรมศิลปากร, 2506: 176)
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2238 พระธรรมกิจล้านช้างร่มขาว (เจ้ากิ่งกิจ) ผูค้ รอง
เมืองหลวงพระบาง ได้ยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์ พระไชยองค์เว้ พระมหากษัตริย ์
ที่เมืองเวียงจันทน์จงึ มีศภุ อักษรลงมายังกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเพทราชาจึงให้
แม่ทพั นายกองยกขึน้ ไป ฝ่ ายเมืองหลวงพระบางครั่นคร้ามในพระเดชานุภาพของ
กองทัพกรุ งศรีอยุธยา จึงยอมประนีประนอมกัน ทาให้เกิดการแบ่งแยกดินแดน
การปกครองระหว่างสองเมืองขึน้ (พระราชพงศาวดารกรุ งศรีอยุธยา ฉบับพัน
จันทนุมาศ (เจิม), 2542: 425-426) ทาให้อาณาจักรล้านช้างได้มีนครรัฐเกิดขึน้
ภายในสองนครรัฐ คือ นครรัฐเวียงจันทน์และนครรัฐหลวงพระบาง
ส่วนพงศาวดารเมืองหลวงพระบางได้ให้ขอ้ มูลวันเวลาการแบ่งเขตและ
ขอบเขตพืน้ ที่ของทัง้ สองราชสานักซึ่งเกิดขึน้ เมื่อ พ.ศ. 2246 ว่า
“...พระเจ้ากิงกิศรธรรมิกราช พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีสตั นาคนหุตล้าน
ช้างร่มขาวหลวงพระบาง พระไชยองค์เวียด พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีสตั นาคนหุต
ล้านช้างเวียงจันทน์ จึงทรงผูกทางพระราชไมตรีแบ่งปันพระราชอาณาเขตให้แก่
กันและกัน อาณาเขตพระเจ้าล้านช้างเวี ยงจั นทน์ น้ าของฝ่ ายตะวั นตก
กาหนดเอาปากน้าเหืองเหนือเมืองเชียงคาน นา้ ของฝ่ ายตะวันออก กาหนด
เอาปากน้ามีใ้ ต้เมืองเชียงคานลงไปถึงเมืองแก่งลีผี เป็ นพระราชอาณาเขตของ
พระเจ้าล้านช้างเวียงจันทน์ อาณาเขตของพระเจ้าล้านช้างหลวงพระบาง น้า
ของฝ่ ายตะวันออก กาหนดเอาปากน้ามีต้ ่อพรมแดนเวียงจันทน์ น้าของ
ฝ่ ายตะวันตก กาหนดเอาปากน้าเหืองพรมแดนเมืองเวียงจันทน์ ต่อกันขึ้นไป
จนถึงผาบันไดให้เมืองเชียงของ ฝ่ ายซ้ายพรมแดนต่อแขวงกรุงศรีอยุธยา กาหนด
เอาภูเขาไม้ประดู่สามต้นอ้นสามขอยขึ้นไป ฝ่ ายขวาพรมแดนต่อแขวงพระเจ้า
เวียตนาม กาหนดเอาต้นสารสามง่านา้ น่าสามแควหัวพันทัง้ หกและสิบสองหน้า
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ด่านจุไท เป็ นพระราชอาณาเขตของพระเจ้าล้านช้างร่วมขาวหลวงพระบาง...”
(กรมศิลปากร, 2507: 195-196)
จากข้อความดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าทางตะวันตกเหนือปากนา้ เหือง
ทางฝั่ งขวา และทางตะวันตกเหนือปากนา้ มีท้ างฝั่ งซ้ายแม่นา้ โขง ขึน้ ไปจนถึงผา
กะไดหรือผาได เป็ นเขตของนครรัฐหลวงพระบาง และทางตะวันออกใต้ปากนา้
เหืองทางฝั่งขวา และทางตะวันออกใต้ปากนา้ มีท้ างฝั่ งซ้ายแม่นา้ โขง ลงไปจนถึง
แก่งหลี่ผี เป็ นเขตของนครรัฐเวียงจันทน์ ศูนย์กลางของเมืองเชียงคานทางฝั่ งซ้าย
ของแม่น า้ โขงจึ งมี ความสัมพันธ์กับราชส านักหลวงพระบางเป็ นส่ วนใหญ่
ในขณะที่ เมื องเชี ยงคานทางฝั่ งขวาแม่นา้ โขงอยู่ภายใต้การปกครองของราช
สานักเวียงจันทน์

ภาพที่ 6 แผนที่แสดงตาแหน่งของปากนา้ เหือง ปากนา้ มี ้ และชุมชนโบราณเมืองเชียงคาน
ที่มา: ปรับปรุงจาก Google earth
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แต่ถ้าพิจารณาข้อความจากเอกสารชั้นต้นร่วมกับแผนที่ ภูมิ ศาสตร์
บริเวณชุมชนโบราณเมืองเชียงคานก็จะพบว่า หากมีการแบ่งเขตการปกครอง
ตามข้อความในพงศาวดารเมืองหลวงพระบาง เมืองเชียงคานก็จะต้องถูกแบ่ง
การปกครองออกเป็ นสองส่วน ชุมชนทางฝั่ งขวาในเขตอาเภอเชียงคานปั จจุบนั
ต้องขึน้ กับราชสานักเมืองเวียงจันทน์ ส่วนชุมชนทางฝั่ งซ้ายในเขตเมืองซะนะ
คามปั จจุบนั ต้องขึน้ กับราชสานักเมืองหลวงพระบาง ซึ่งคงเป็ นเรื่องยากที่จะทา
การแยกเมืองเชียงคานทัง้ สองฝั่ งออกจากกัน ด้วยเมืองเชียงคานเองก็เป็ นเมือง
ขนาดใหญ่และเป็ นหัวเมืองสาคัญ ผูป้ กครองเมืองในช่วงเวลาดังกล่าวคงไม่ยอม
ง่าย ๆ อาจต้องเกิดการต่อต้านข้อตกลงของทัง้ สองราชสานักเป็ นแน่ ดังนัน้ เมือง
เชียงคานทัง้ เมืองจึงควรอยู่ภายใต้การปกครองของราชสานักใดราชสานักหนึ่ง
เพียงราชสานักเดียวเท่านัน้
พงศาวดารล้านช้างตามถ้อยคาในฉบับเดิมเป็ นหลักฐานสาคัญที่ ให้
คาตอบว่า เมืองเชียงคานอยู่ภายใต้การปกครองของราชสานักเมืองเวียงจันทน์
ดังปรากฏความในพงศาวดารความว่า “บัดนีค้ นทัง้ หลายคิดกันพอยเอานิยาย
บานนีม้ าว่า ไปบ่ใส่ขอ้ ยสุริยวงศ์องค์แวจึงผิดกันสังก็เพื่อดังนีแ้ ล แต่นนั้ จึงมา
ปันเขตปันแดนแก่กนั ตัง้ แต่เมืองเชียงคานไปใต้ถึงลิผีและพวกช้างทัง้ 6 บ่อคา
ทัง้ 9 ไว้แก่เวียงจันทน์ แต่เมืองเชียงคานขึน้ ไปถึงผาได แล 12 ด่านจุไทย และ
หัวพันทัง้ หก อันเป็ นพวกแพรขาวแพรแดงทัง้ มวลไว้แก่เมืองหลวงแดน แต่นนั้ มา
แผ่นดินลาวเกิดเป็ นสองบัน้ ปันเป็ นสองท่อน...” (กรมศิลปากร, 2506: 176)
ข้อความในพงศาวดารล้านช้างตามถ้อยคาในฉบับเดิมสอดคล้องกับ
ข้อความในจารึกทาเนียบหัวเมืองและผูค้ รองเมืองที่ขนึ ้ กับราชสานักกรุงเทพ มหา
นครในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ที่วดั พระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจารึกขึน้ เมื่อราว พ.ศ. 2373 ครัง้ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าปี ที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2563
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เจ้าอยู่ หัว ทรงบูรณปฏิ สังขรณ์วัดพระเชตุพนวิ มลมังคลาราม แต่ข้อความ
ส่วนท้ายได้กล่าวถึงหัวเมืองที่เคยขึน้ กับราชสานักเมืองเวียงจันทน์ ซึ่งก่อนหน้า
นั้นเป็ นประเทศราชของราชส านักกรุ งเทพ ฯ ความว่า “กรุ งศรี สัตนาคนหุ ต
อุดมราชธานี เมืองเวียงจันทประเทศราช ขึน้ กรมมหาดไทย อยู่ฝ่ ังของฟากเหนือ
เมืองนามฮุง 1 เมืองเชียงคาน 1 อยูเ่ หนือเวียงจันท์ ขึน้ เวียงจันท์ 2 เมือง เมือง
ท่าบ่อ เมืองพานพร้าว อยู่ฝ่ ังลาของข้างใต้ ขึน้ เวียงจันท์ 2 เมือง” (ประชุมจารึก
วัดพระเชตุพน, 2544: 284)
ข้อความในจารึกท าเนี ยบหัวเมื องและผู้ครองเมื อง วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม ถือเป็ นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่มีการแบ่งเขตแดน
ระหว่างราชสานักเมืองเวียงจันทน์กับราชสานักเมืองหลวงพระบางแล้ว เมือง
เชียงคานถูกแบ่งให้ขึน้ กับราชสานักเมืองเวียงจันทน์ แสดงว่าหลังการแบ่งเขต
แดนครัง้ นีท้ างฝั่ งซ้ายของแม่นา้ โขงคงไม่ได้ใช้ปากนา้ มีเ้ ป็ นเขตแดนจริงในทาง
ปฏิบตั ิ คงใช้เฉพาะปากนา้ เหืองเป็ นแดนเท่านัน้ ทางฝั่ งซ้ายก็คงยึดเอาบริเวณที่
ตรงข้ามกับปากนา้ เหือง ด้วยเป็ นที่ป่าเขาทางตะวันตกของเมืองเชียงคาน และ
ไม่มีผคู้ นตัง้ บ้านเรือนอาศัยอยู่
ภายใต้โครงสร้างรัฐแบบจารีต เรื่องความชัดเจนแน่นอนและมั่นคงถาวร
ของเขตแดนหรือชายแดนรัฐหรืออาณาจักรไม่ค่อยจะมี ความมั่นคงถาวรและ
ชัดเจน เนื่องจากขึน้ อยู่กบั อานาจรัฐบารมีของผูป้ กครองอาณาจักรที่จะสามารถ
รักษาพื น้ ที่ ท่ี มี อยู่ไว้ได้หรือไม่ หรือสามารถที่ จะขยายพื ้นที่ อาณาเขตออกไป
อย่ างกว้างขวางครอบคลุ มไปถึ ง บริ เ วณที่ เ คยอยู่ภ ายใต้การปกครองของ
อาณาจักรอื่นได้หรือไม่ ซึ่งเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เขตแดนหรือชายแดนของรัฐ
แบบจารีตไม่มีความมั่นคงถาวรและชัดเจน เว้นแต่ในช่วงเวลาที่อาณาจักรสอง
อาณาจักรเป็ นไมตรีกนั และตกลงในการแบ่งเขตแดน สร้างสัญลักษณ์ของเขตต่อ
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แดนอย่างเช่น พระเจดีย ์ หลักหินหรือกองหิ นขึน้ มาตามช่องเขาหรือเส้นทาง
คมนาคมระหว่างอาณาจักร แล้วก็สร้างเมืองหรือด่านรักษาชายแดนไว้บริเวณ
ใกล้เขตต่อแดนในฝั่ งอาณาเขตของอาณาจักรตน (ธงชัย วินิจจะกูล, 2556: 101111)
ต่อมา พ.ศ. 2369-2370 ได้เกิดสงครามครัง้ ใหญ่ขึน้ ระหว่างราชส านัก
กรุงเทพมหานครและราชสานักเวียงจันทน์หรือที่เรียกกันในภายหลังว่า “ศึกเจ้า
อนุวงศ์” กองทัพเวียงจันทน์นาโดยพระเจ้าอนุวงศ์ได้นาไพร่พลจากเมืองต่าง ๆ
ในปกครองยกลงไปจนถึงเมืองนครราชสีมา ยึดเมืองนครราชสีมาได้ ต่อมาเมื่อ
ทราบข่าวว่ากองทัพกรุ งเทพฯ ยกขึน้ มาจึงถอยทัพกลับมาตัง้ รับศึกอยู่ท่ี เมื อง
หนองบัวลาภู ส่วนเจ้าอนุวงศ์ไปตัง้ ค่ายคอยดูสถานการณ์ศึกที่ ช่องข้าวสาร
(รอยต่อระหว่างอาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู กับอาเภอบ้านผื อ
จังหวัดอุดรธานี) ในขณะเดียวกันก็มีทหารส่วนหนึ่งราว 200 คน ยกจากเมือง
เวียงจันทน์เข้ามาทางเมืองแก่นท้าวและเมืองด่านซ้าย เพื่อจะยกทัพลงไปทาง
เมืองหล่มสักและเมืองเพชรบูรณ์เพื่อสมทบกับกองทัพของเจ้าราชวงศ์ (เหง้า) ที่
เมืองสระบุรี (จดหมายเหตุรชั กาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 33-34)
หลังจากที่กองทัพเวียงจันทน์เพลี่ยงพลา้ จนต้องถอยมาตัง้ ทัพรับศึกที่
เมืองหล่มสัก ก็พยายามสั่งให้ขนุ นางและทหารจากเวียงจันทน์และจากเมืองน่าน
ซึ่งถูกพระเจ้าอนุวงศ์ส่งสาส์นขอความร่วมมื อก่ อการเร่งกวาดต้อนไพร่พล
ชาวเมืองในเขตนี ้ เช่น เมืองนครไทย เมืองด่านซ้าย เมืองแก่นท้าว เมืองฮาและ
เมืองนา้ ปาด เป็ นต้น เพื่อนาข้ามแม่นา้ โขงลงไปยังเมืองเวียงจันทน์และเมื อง
น่าน แต่ทา้ ยที่สดุ เจ้าราชวงศ์ก็ส่ งั เผาเมืองหล่มสัก เมืองนครไทยและกวาดต้อน
ชาวเมืองลงมายังเมืองเลย ก่อนที่จะถูกกองทัพกรุ งเทพฯ ติดตามมาทัน จนเจ้า
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ราชวงศ์ตอ้ งหนีไปอยู่กบั พระเจ้าอนุวงศ์ท่ีช่องข้าวสาร (ธีระวัฒน์ แสนคา, 2556:
113-126)
ในเอกสารจดหมายเหตุราชการทัพเมื องเวี ยงจันทน์ ฉบับ 12 เป็ น
เอกสารราชงานราชการทัพของแม่ทัพนายกองที่ส่งไปทูลเกล้าฯ ถวายรายงาน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 3) เมื่อ พ.ศ. 2370 ได้มีขอ้ ความ
รายงานได้กล่าวถึงขุนนางเมืองน่านได้ลงมากวาดต้อนผูค้ นบริเวณลุ่มนา้ เหื อง
และตีเมืองเชียงคาน จนทาให้ชาวเมืองเชียงคานต้องทิง้ เมือง ดังปรากฏข้อความ
ในจดหมายเหตุว่า
“...ข้าพเจ้าพญาน่านแสนท้าว พญาลาวนายทัพ นายกอง เมืองน่านทัง้
ปวง...ข้าพเจ้าแต่งให้ราชวงษ์ พญาเมืองเลน พญาเชียงแขง นายน้อยขัติยะ นาย
ขนานวัฒนะ นายน้อยมหาวงศ์ ทะแกล้วทหารคุมไพร่ 270 ยกข้ ามน้าของไปตี
เมืองเชียงคานฟากตะวันออกแขวงเมืองเวียงจันแตกยับเยินไป จับได้พวก
ครัวประมาณ 300 เศษ พวกครัวแตกไปทางเมืองหลวงพระบาง ทางเมืองเวียง
จันบ้าง...” (จดหมายเหตุรชั กาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 117)
จากข้อความในเอกสารจดหมายเหตุราชการทัพเมืองเวียงจันทน์ ฉบับ
12 แสดงให้เห็นว่าเมืองเชียงคาน (ที่อยูท่ างฝั่งซ้ายแม่นา้ โขง) ได้ถกู กองทัพทหาร
จากเมืองน่านซึ่งมาเข้ากับฝ่ ายสยามได้ยกทัพเข้าตีเมือง ทาให้ชาวเมืองเชียง
คานส่วนหนึ่งถูกจับ และส่วนหนึ่งก็ หนี ไปทางเมื องหลวงพระบางบ้าง เมื อง
เวียงจันทน์บา้ ง และทาให้เมืองเชียงคานกลายเป็ นเมืองร้าง
ผลของสงครามทาให้นครรัฐเวียงจันทน์ล่มสลาย และมีการกวาดต้อน
ผูค้ นตามบรรดาหัวเมืองทางฝั่ งซ้ายแม่นา้ โขงมาไว้ทางฝั่ งขวา พืน้ ที่บริเวณปาก
เหืองซึ่งเป็ นที่ราบแคบ ๆ ติดกับปากนา้ เหืองจึงถูกเลือกให้ใช้เป็ นที่รวบรวมผูค้ น
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดให้ตงั้ เป็ นเมืองชื่อ “เมืองปากเหือง”
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(ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, 2544: 280) โดยมีพระอนุพินาศ (กิ่ง) เป็ นเจ้าเมือง
ปากเหื องคนแรก (เติม วิภาคย์พจนกิ จ, 2542: 125) โดยที่เมื องปากเหื องเป็ น
เมืองบริวารที่ขึน้ กับเมืองพิชยั หัวเมืองชัน้ โทในหัวเมืองฝ่ ายเหนือ (ประชุมจารึก
วัดพระเชตุพน, 2544: 280)

ภาพที่ 7 ที่ ร าบปากน ้า
เหืองในเขตเมืองแก่นท้าว
สปป.ลาว เคยเป็ นที่ ตั้ง
ศู นย์กลางการปกครอง
เมืองปากเหืองมาก่อน

ต่อมาเมื่ อสถานการณ์บ ้านเมื องสองฝั่ งแม่ น ้าโขงเข้าสู่ภาวะปกติ
ชาวเมื องปากเหื องก็ อพยพย้ายครัวเรื อนจากบริเวณปากเหื อง (ปั จจุบัน คือ
บริเวณบ้านใหม่เวินคา เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว) มาอยู่ท่ีริมฝั่ ง
ทางขวาของแม่นา้ โขง ดังปรากฏหลักฐานการสร้างโบสถ์วดั ศรีคณ
ุ เมืองที่ระบุว่า
พระอนุพินาศและภรรยา พร้อมขุนนางและชาวเมื องสร้างขึน้ เมื่ อ พ.ศ. 2380
(คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, 2544: 127-128) และ
โบสถ์วัดมหาธาตุท่ี มี จารึกที่ ฐานพระประธานระบุว่าสร้างเมื่ อ พ.ศ.2386 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าครัวเรือนเมืองปากเหืองได้ยา้ ยมาตัง้ อยู่บริเวณที่เป็ นที่ตงั้ เมื อง
เชียงคานในปัจจุบนั
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ในช่วง พ.ศ. 2418-2419 ชาวจีนฮ่อได้ยกกาลังเข้ามาปล้นสะดมในเขต
เมืองปากเหือง จนทาให้พระศรีอรรคฮาต เจ้าเมืองปากเหืองคนที่สาม พร้อมขุน
นางท้าวเพีย้ กรรมการเมื องได้ทิง้ เมื องหลบหนี จนทาให้พระบาท สมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 5) สั่งลงโทษเจ้าเมือง อุปฮาต ราชวงศ์และราช
บุตรเมื องปากเหื องด้วยการเฆี่ ยน 50 ที แล้วให้กลับเข้ารับราชการรัก ษา
บ้านเมืองตามเดิม (กหช., 2419: ร.5 รล.-ตราน้อยเล่ม 1/12)
ต่อมาสันนิษฐานว่ามี การเปลี่ ยนชื่ อเมื องปากเหื องมาเป็ นเมื องเชี ยง
คาน ในช่วงประมาณระหว่าง พ.ศ. 2426-2429 เนื่องจากเอกสารที่พบในช่วงหลัง
พ.ศ. 2429-2430 ได้เรียกชื่อเมืองเชียงคานแทนเมืองปากเหืองหรือเรียกคูก่ นั แล้ว
และเรี ยกชื่ อพระศรี อ รรคฮาต (ทองดี ) ว่ าเป็ นเจ้าเมื องเชี ย งคานอี ก ด้ว ย
(เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี, 2504: 199, 233) ทัง้ นีค้ งเป็ นเพราะราษฎรส่วนใหญ่
ไม่ได้ตงั้ บ้านเรือนอยู่ท่ีบริเวณปากเหืองอย่างแต่ก่อนแล้ว หากแต่ยา้ ยมาอยู่ริม
ฝั่ งโขงบริเวณตรงข้ามเมืองเชียงคานเก่าที่ถูกกองทัพเมืองน่านเผาทาลายเมื่ อ
พ.ศ. 2370 ประกอบกับมีราษฎรจากทางฝั่ งซ้ายแม่นา้ โขงอพยพหนีศกึ ฮ่อข้ามมา
อยู่ฝ่ ั งขวามากขึน้ (สุดารา สุจฉายา, 2539: 159) จึงมีการเปลี่ยนชื่อเมืองปาก
เหืองโดยกลับมาใช้ช่ือเมืองเชียงคานอีกครัง้ โดยก่อนหน้าที่จะมีการเปลี่ยนชื่อ
เมืองปากเหืองมาเป็ นเมืองเชียงคานนัน้ ก็มีราษฎรเรียกชุมชนแห่งนีว้ ่า “เมือง
ใหม่” หรือเมืองเชียงคานใหม่อยู่ก่อนแล้ว เพราะเมืองแห่งนีถ้ กู สร้างขึน้ ใหม่แทน
เมืองเก่าที่ตงั้ อยู่รมิ ฝั่งซ้ายของแม่นา้ โขง (เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 192)
ใน พ.ศ. 2452 กระทรวงมหาดไทยได้พบปั ญหาว่าเมื องเชี ยงคานซึ่ง
ขึน้ กับเมืองพิชยั ในมณฑลพิษณุโลกนัน้ การเดินทางไปมาระหว่างกันค่อนข้าง
ไกลและลาบาก ทาให้การดูแลความสงบเรียบร้อยในเมือง การควบคุมการค้าฝิ่ น
เถื่ อนทาได้ยาก พระยาศรีอรรคฮาต (ทองดี) ก็แก่ชราลงมาก อีกทัง้ ที่ตงั้ เมื อง
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เชียงคานอยู่ใกล้กับจังหวัดเมืองเลย มณฑลอุดรมากกว่า พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั มีพระราชกระแสเป็ นการสมควร แต่เกรงว่าชาวเมืองเชียง
คานจะได้รบั ความเดือดร้อนจากการเก็บภาษี และความผ่อนผันของมณฑลอุดร
ในเรื่องนีก้ ็ยงั ไม่สดู้ ีนกั จึงได้ระงับการโอนเมืองเชียงคานไปขึน้ กับมณฑลอุดรไว้
(กหช., 2452: ร.5 ม.2/1 เลขที่ 9)
ต่อมา พ.ศ. 2454 สมเด็ จฯ กรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพ ซึ่ งด ารง
ตาแหน่งเสนาบดีกระทรวง มหาดไทยในขณะนัน้ จึงขอพระราชทานกราบบังคม
พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 6) เพื่อย้ายเมือง
เชียงคานมาขึน้ กับจังหวัดเมืองเลย มณฑลอุดร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ก็ทรงอนุญาตตามประกาศกระทรวง มหาดไทยวันที่ 23 มิถนุ ายน 2454
(กหช., 2454: ร.6 มร.6 ม/4 เลขที่ 4) ซึ่งมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่ อ
วันที่ 25 มิถนุ ายน 2454 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 28, 2454: 622)
การย้ายเมืองเชียงคานมาขึน้ กับจังหวัดเมืองเลยใน พ.ศ.2454 ทาให้
เมืองเชียงคานถูกลดฐานะจาก “เมืองเชียงคาน” มาเป็ น “อาเภอเมืองเชียงคาน”
และพระยาศรีอรรคฮาต (ทองดี) ซึ่งดารงตาแหน่งเจ้าเมืองหรือผูว้ ่าราชการเมือง
เชียงคานก็ได้มีตาแหน่งเป็ น “ผูว้ า่ ราชการอาเภอเมืองเชียงคาน” ซึ่งเป็ นตาแหน่ง
เดี ยวกันกับนายอ าเภอตามไปด้วย ด้วยเหตุนี จ้ ึงท าให้พระยาศรี อรรคฮาต
(ทองดี) เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งเจ้าเมืองเชียงคานคนสุดท้าย และเป็ นนายอาเภอ
เชียงคานเป็ นคนแรก
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เมืองเชียงคาน :
การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณริมฝั่ งแม่น้าโขง

5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
5.1.1 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์
ทัง้ ของไทยและลาว ควรทาข้อตกลงร่วมมือกันในการที่จะศึกษา สารวจและทา
การขุดค้นทางโบราณคดีในพืน้ ที่ชุมชนโบราณเมืองเชียงคาน เพื่อความชัดเจน
ของการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ชมุ ชนโบราณเมืองเชียงคาน
5.1.2 การศึ กษาพัฒ นาการทางประวัติ ศ าสตร์ข องชุ ม ชน
โบราณเมื องเชี ยงคานควรศึกษาและยึดถื อข้อมูลจากหลักฐานที่ เป็ นเอกสาร
ชัน้ ต้นเป็ นหลัก มากกว่าที่จะให้ความสาคัญกับมุขปาฐะ ซึ่งทาให้การนาเสนอ
ข้อมูลที่ผา่ นมามีความคลาดเคลื่อนอย่างมาก
5.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยต่อไป
5.2.1 ควรศึกษาวิจัยในพืน้ ที่ชุมชนโบราณอื่นในลุ่มแม่นา้ โขง
และล าน ้าสาขาที่ มี ความแตกต่ างทางด้านบริ บทชุม ชน เศรษฐกิ จ สังคม
วัฒนธรรม ซึ่งจะทาให้ทราบถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นที่เป็ นภาค
รวมในลุม่ แม่นา้ โขงมากยิ่งขึน้
5.2.2 ควรศึกษาในประเด็นแนวทางการกาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเที่ ยวเชิ งประวัติ ศาสตร์และวัฒนธรรมอย่ างยั่งยื นในระดับ
นานาชาติระหว่างไทยกับลาว เพื่อส่งเสริมการทางานด้านยุทธศาสตร์และการ
พัฒนาการท่ องเที่ ยวเชิ งประวัติ ศาสตร์และวัฒนธรรมอย่ างยั่ง ยื นร่ วมกั น
เนื่องจากชุมชนโบราณเมืองเชียงคานมีโบราณสถานอยูท่ งั้ สองฝั่งแม่นา้ โขง
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5.2.3 ควรมีการทาวิจยั พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชน
เมืองเชียงคานหลังจากถูกลดฐานะเป็ นอาเภอเชียงคานจนถึงปั จจุบนั เพื่อให้
ทราบพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนแห่งนีท้ กุ ช่วงมิตเิ วลา
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