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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชน
โบราณเมืองภูครั่งในที่ราบหุบเขาลุ่มน้ำสาน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ จากการวิจัยพบว่าเมืองภูครั่งเป็นชุมชนโบราณที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เชิง
เขาภูครั่งในที่ราบหุบเขาลุ่มน้ำสาน ในท้องที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย การก่อรูปเมือง
เริ่มต้นจากการกวาดต้อนชาวเมืองภูครั่งซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองหลวงพระบางลงมาตั้งเป็น
เมืองใหม่หลังสงครามระหว่างศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ กับศูนย์อำนาจรัฐเวียงจันทน์ 
เมื่อ พ.ศ. 2371 โดยใช้ชื่อ “เมืองภูครั่ง” และเป็นเมืองบริวารของเมืองพิษณุโลก แต่
ภายหลังเมืองภูครั่งได้ขัดขืนคำสั่งของเมืองพิษณุโลกจนทำให้ศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ 
ส่งกองทัพขึ้นมากวาดต้อนชาวเมืองภูครั่งไปอยู่ที่เมืองนครชัยศรี จนกระทั่ง พ.ศ. 
2410 ภายในเมืองด่านซ้ายเกิดความขัดแย้ง ราชวงศ์เมืองด่านซ้ายจึงขอยกฐานะบ้าน
ภูครั่ง ขึ้นเป็นเมืองภูครั่งอีกครั้ง โดยแบ่งผู้คนและพื้นที่ปกครองกับเมืองด่านซ้าย 
และมีการประกาศตั้งเมืองภูครั่งอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2412 ราชวงษ์เมืองด่าน
ซ้ายได้รับแต่งตั้งเป็นพระมหาณรงค์ เจ้าเมืองภูครั่ง ต่อมาในพื้นที่เมืองด่านซ้ายและ
เมืองภูครั่งมีปัญหาเรื่องการเก็บส่วยและสังกัดตัวเลกประกอบกับเจ้าเมืองถึงแก่กรรม
เมื่อ พ.ศ. 2413 ศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ จึงยุบเมืองภูครั่งให้เป็นส่วนหนึ่งของเมือง
ด่านซ้ายเมื่อประมาณ พ.ศ. 2419-2420 

คำสำคัญ: เมืองภูครั่ง, พัฒนาการทางประวัติศาสตร์, ชุมชนโบราณ, ลุ่มน้ำสาน 
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ABSTRACT 

This article examines historical development of Mueang Phu Krang 
ancient community in the San River hilly valley, Phu Ruea District, Loei 
Province with historical approach. The research found that Mueang Phu 
Krang ancient community was situated in the foothill center of Phu Krang 
Mountain in the San River hilly valley of Phu Ruea District, Loei Province. 
The foundation of this ancient community was in 1828, after the war of 
two state-centrism: Bangkok and Vientiane. It happened with herding Phu 
Krang inhabitants living near Mueang Luang Prabang to settle in a new 
place later called Mueang Phu Krang and become a satellite town of 
Mueang Phitsanulok. Afterwards, Mueang Phu Krang rebelled against the 
order of Mueang Phitsanulok. Bangkok state centrism then sent troops to 
herd Phu Krang people to live in Mueang Nakhon Chaisi. Until 1867, there 
was a conflict inside Mueang Dan Sai. Therefore, Rajawong Mueang Dan 
Sai elevated the status of Ban Phu Krang to Mueang Phu Krang by dividing 
inhabitants and administrative districts with Mueang Dan Sai. The 
foundation of Mueang Phu Krang was officially announced in 1869. 
Rajawong Mueang Dan Sai was appointed as Phra Maha Narong to govern 
Mueang Phu Krang. Later, Mueang Dan Sai and Mueang Phu Krang 
encountered a problem of tribute, and the governor passed away in 1870. 
Consequently, Bangkok state centrism collapsed Mueang Phu Krang as a 
part of Mueang Dan Sai between 1876 and 1877.     
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1. บทนำ 

 “เมืองภูครั่ง” เป็นชื่อของชุมชนโบราณที่ปรากฏ
ในเอกสารจดหมายเหตุหลายฉบับว่าเป็นถิ่นฐานบ้านเดิม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งที่อาศัยอยู่ในบริเวณภาคกลาง
ของไทยในปัจจุบัน โดยที่ข้อมูลในเอกสารจดหมายเหตุได้
ทำให้ทราบว่าเมืองภูครั่งดังกล่าวน่าจะอยู่ใกล้กับเมือง
หลวงพระบางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ขณะเดียวกันได้ปรากฏข้อมูลจากเอกสารจดหมายเหตุ
หลายฉบับระบุว ่า เมืองภูครั ่งเป็นเมืองขึ ้นของเมือง
พิษณุโลก ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองด่านซ้าย สอดคล้องกับการ
สำรวจพบชื่อภูเขาในเขตอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ที่มีชื่อ
ว่า “ภูครั่ง” หรือ “ภูคั่ง” ซึ่งมีนิทานท้องถิ่นได้บอกเล่า
ความเป็นมาว่าบริเวณนี้เคยเป็นเมืองมาก่อน (สุดารา 
สุจฉายา, 2539: 219) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมืองภูครั ่งใน
หลักฐานประวัติศาสตร์นั้นมี 2 เมือง ตั้งอยู่คนละแห่ง แต่
มีชื ่อเดียวกัน (บังอร ปิยะพันธุ ์, 2541: 4) นับว่าเป็น
ข้อมูลที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
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ในบริเวณที่ราบหุบเขาลุ่มน้ำสาน ซึ่ง
เป ็นลำน ้ำสำค ัญที ่ ไหลผ ่านเช ิงเขาภ ูครั่ง 
ในท้องที ่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มีการพบ
ร ่องรอยช ุมชนโบราณ โบราณสถานและ
โบราณว ัตถ ุท ี ่สะท ้อนให ้ เห ็นถ ึงร ่องรอย
พัฒนาการการตั้งถิ ่นฐานของผู ้คนในบริเวณ
ดังกล่าวมาอย่างยาวนาน มีความเป็นไปได้
อย่างยิ่งที่บริเวณดังกล่าวจะเป็นที่ตั้งของชุมชน
โบราณเมืองภูครั่งที่ถูกตั้งขึ้นในราวปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 24 โดยราชสำนักกรุงเทพมหานคร 
ด้วยปรากฏข้อมูลในความทรงจำของท้องถิ่น
อำเภอภูเรือในหลายประเด็น แต่ชาวอำเภอ 
ภูเรือหรือชาวจังหวัดเลยในปัจจุบันไม่เคย 
รับรู้เรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ของเมือง 
ภูครั ่งเลย ทั ้งที ่เป็นต้นกำเนิดหรือรากเหง้า
ทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตน ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะเรื ่องราวพัฒนาการทางด้าน
ประวัต ิศาสตร์ของเม ืองภูครั ่งย ังไม ่ได ้รับ
การศึกษาและเผยแพร่สู ่สาธารณชนอย่าง
กว้างขวาง 
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ที่ผ่านมา แม้จะมีงานประวัติศาสตร์นิพนธ์ของนักวิชาการในระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่นที่ได้กล่าวถึงชื่อเมืองภูครั่งอยู่บ้าง ซึ่งส่วนใหญ่ก็มุ่งเน้นไปที่เมือง 
ภูครั่งที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยเป็นถิ่นฐานภูมิลำเนาเดิม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง (บังอร ปิยะพันธุ์, 2541 ; วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, 2547: 74-
88) จึงทำให้ข้อมูลเรื ่องราวพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองภูครั่งในระดับ
ท้องถิ่นจังหวัดเลยไม่ได้รับการศึกษา สืบค้น อธิบายความเป็นมาทางประวัติศาสตร์
อย่างเป็นระบบ ข้อมูลส่วนใหญ่ยังคงเป็นข้อมูลผ่านเรื่องเล่ามุขปาฐะ ขาดการบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร และผลการศึกษาที่นำเสนอก็ยังขาดหลักฐานและการวิเคราะห์
ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ ซึ ่งมีความคลาดเคลื ่อนกับหลักฐานปฐมภูมิหรือ
หลักฐานชั้นต้นที่มีอยู่ จนทำให้เกิดข้อสงสัยและเป็นประเด็นคำถามที่หาคำตอบที่
ชัดเจนไม่ได้ 

งานวิจัยนี้จึงพยายามที่จะศึกษาและเปิดประเด็น
ให้เห็นว่าในระบบการเมืองการปกครองของสังคมแบบ
จารีต โดยผ่านการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ท้องถิ ่นของเมืองภูครั ่ง มิต ิเวลาตั ้งแต่ก ่อตั ้งเมืองใน 
ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 24 จนถึงการยุบรวมเมืองภูครั่ง 
เข้ากับเมืองด่านซ้ายในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 ผล
การศึกษาอาจทำให้เห็นพัฒนาการของชุมชนโบราณเมือง 
ภูครั ่งจากหลักฐานที่ปรากฏในท้องถิ ่น และข้อมูลจาก
เอกสารชั้นต้นเท่าที่สามารถสืบค้นได้จากหอสมุดแห่งชาติ
และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่ามกลางข้อจำกัดหลาย
ประการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยช่วงกลาง พ.ศ. 
2564 
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ที่ผ่านมาการศึกษาความเป็นท้องถิ่นของเมืองขนาดเล็กใน
สังคมไทยที่มีแนวทางการศึกษาแบบประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนั้นยังมี
อยู่ค่อนข้างน้อย การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมือง 
ภูครั่งในงานวิจัยนี้ จึงเป็นเสมือนภาพตัวแทนของเมืองขนาดเล็กใน
ยุคจารีต ถือว่าเป็นการนำเสนอมุมมองการศึกษาประวัติศาสตร์ของ
เมืองขนาดเล็กที ่อธิบายอย่างเป็นระบบ แสดงให้เห็นพัฒนาการ
ภายในของเมืองและความสัมพันธ์ของเมืองกับศูนย์อำนาจรัฐภายใต้
โครงสร้างอำนาจรัฐแบบจารีต ทั้งทางด้านการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในแต่ละช่วงมิติเวลา ซึ่งจะทำให้
เข้าใจปรากฏการณ์ ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ และการปรับตัวของเมือง
ได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

ดังน ั ้น การศ ึกษาพัฒนาการทางประว ัต ิศาสตร ์ของ 
เมืองภูครั่งจึงเป็นการนำเสนอแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์เมือง
ในสังคมไทย-ลาว ที่ให้ความสำคัญกับท้องถิ่นของเมืองเป็นหลัก ผ่าน
ช่วงเวลาในยุคจารีต แนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์เช่นนี้จะทำให้
เราเข้าใจลักษณะเฉพาะของเมือง เข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นของเมืองขนาดเล็ก ตลอดจนเป็นการคลายข้อสงสัยและสร้าง
ความกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับลักษณะการปกครองหัวเมืองในภูมิภาค
ของรัฐจารีต เป็นการเปิดพื้นที่ทางวิชาการให้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
เมืองขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้มีส่วนร่วมในการศึกษามากยิ่งขึ้น  

 

 

 



 10 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564) 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ
ช ุมชนโบราณเม ืองภ ูคร ั ่ ง ซ ึ ่ งต ั ้ งอย ู ่ ในบร ิ เวณ 
ที่ราบหุบเขาลุ ่มน้ำสาน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
ตั้งแต่การก่อรูปเมือง การสร้างอำนาจและการรักษา
เสถียรภาพ จนถึงปัจจัยและบริบทที่เกี่ยวข้องกับการ
ยุบเมืองภูครั่งในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

3. ผลการวิจัย 

เมืองภูครั่งเป็นชุมชนโบราณที่ปรากฏชื่อในเอกสารประเภทจดหมายเหตุ
ในช่วง พ.ศ. 2369 จนถึงราว พ.ศ. 2415 โดยระบุว่าเป็นเมืองที่ขึ้นกับเมืองพิษณุโลก 
จากหลักฐานพบว่าเมืองภูครั ่งมีศูนย์กลางการปกครองตั ้งอยู ่ใกล้เคียงกับเมือง 
ด่านซ้าย ปัจจุบันคืออำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เมื่อพิจารณาจากหลักฐานและบริบท
ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องผู้เขียนสันนิษฐานว่าเมืองภูครั่งน่าจะอยู่ในเขตอำเภอภูเรือ 
จังหวัดเลย เพราะมีการพบภูเขาที่ชื่อว่า “ภูครั่ง” อยู่ไม่ไกลจากเมืองด่านซ้ายมากนัก 
และยังมีนิทานพื้นบ้านที่กล่าวถึงเจ้าเมืองภูครั่งด้วย (สุดารา สุจฉายา, 2539: 219) 
สันนิษฐานว่าเมืองภูครั่งมีพัฒนาการสืบเนื่องมาจากเมืองภูครั่งที่อยู่ทางใกล้กับเมือง
หลวงพระบางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีการกวาดต้อน
ชาวเมืองภูครั่งลงมาตั้งเมืองใหม่หลังเหตุการณ์ศึกเจ้าอนุวงศ์ พ.ศ. 2369-2371 และ
มีการนำชื่อ “ภูครั่ง” มาตั้งเป็นชื่อเมืองอีกครั้ง จากการศึกษาหลักฐานเอกสารที่
เกี่ยวข้อง สามารถลำดับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณเมืองภูครั่งได้
ดังนี้ 
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ของชุมชนโบราณในหุบเขาลุ่มน้ำสาน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

 

3.1 การตั้งเมืองภูครั่ง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2371 
ในปลาย พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงศ์ พระมหากษัตริย์

แห่งศูนย์อำนาจรัฐล้านช้างเวียงจันทน์ซึ่งเป็นประเทศราชของ
กรุงเทพมหานคร ได้พยายามต่อต้านการขยายอำนาจเข้าไปยัง
ดินแดนศูนย์อำนาจรัฐล้านช้างเวียงจันทน์ของศูนย์อำนาจรัฐ
กรุงเทพฯ เพื ่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (พวงทอง 
รุ ่งสว ัสดิทรัพย์ ภวัครพันธุ ์ , 2549: 81-83) โดยยกกองทัพ
กระจายไปตามเมืองต่าง ๆ ทางฝั่งขวาแม่น้ำโขง โดยมีจุดหมาย
จะเข้าตีกรุงเทพฯ (เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, 2537) กองทัพ
เวียงจันทน์ส่วนหนึ่งได้ยกมาทางเมืองหล่มสัก (ปัจจุบันเป็น
ชุมชนโบราณอยู่ในเขตอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์) ซึ่งมี
เขตแดนติดต่อกับเมืองพิษณุโลกทางทิศตะวันออกพระสุริยวงษา 
เจ้าเมืองหล่มสักได้เข้าร่วมกับกองทัพเวียงจันทน์และกองทัพ
เวียงจันทน์ยังได้ยกเข้ามากวาดต้อนผู้คนในเขตเมืองนครไทย
และเมืองนครชุม (ปัจจุบันเป็นชุมชนโบราณอยู่ในเขตอำเภอนคร
ไทย จังหวัดพิษณุโลก) ซึ่งเป็นเมืองบริวารของเมืองพิษณุโลกไป
ยังเมืองด่านซ้ายและเมืองเลย (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 
2530: 26) เพื่อจะนำไปเป็นไพร่พลที่เมืองเวียงจันทน์ต่อไป ทำ
ให้เมืองพิษณุโลกได้รับผลกระทบจากสงครามดังกล่าว ศูนย์
อำนาจร ัฐกร ุงเทพฯ จ ึงได ้ส ่งกองทัพขึ ้นมาปราบกองทัพ
เวียงจันทน์  
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กองทัพจากเมืองพิษณุโลกและหัวเมืองฝ่ายเหนือได้ยก
กองทัพขึ้นไปทางเมืองนครไทย ได้ปะทะกับกองทัพเวียงจันทน์
หลายกองที่กระจายกันกวาดต้อนผู้คนในเขตเมืองนครไทยและ
เมืองนครชุม ทำให้กองทัพเวียงจันทน์ถอยร่นลงไปยังเมืองเลย 
(จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 21-39) จากนั้นกองทัพหัว
เมืองฝ่ายเหนือได้ลงไปสมทบกับกองทัพจากกรุงเทพฯ เข้าตีเมือง
เวียงจันทน์ ในที่สุดกองทัพกรุงเทพฯ จึงสามารถยึดครองศูนย์
อำนาจรัฐล้านช้างเวียงจันทน์ได้ และสามารถจับกุมเจ้าอนุวงศ์ 
พระราชวงศ์ ขุนนางและกวาดต้อนไพร ่พลของศูนย์อำนาจ 
รัฐล้านช้างเวียงจันทน์จำนวนมากลงไปยังกรุงเทพฯ และจัดให้ 
ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามเมืองต่าง ๆ ใกล้เคียงกับศูนย์อำนาจรัฐ (บังอร 
ปิยะพันธุ์, 2541: 83-91) ซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ปรากฏหลักฐาน
ว่ามีการกวาดต้อนชาวเมืองภูครั่งมากกว่า 400 คน รวมกับชาวลาว
จากเมืองต่าง ๆ ลงไปทางเมืองพิชัย (กหช. ร.3, 2373: เลขที่ 21) 
นอกจากนี้ ที่สำคัญคือได้ปรากฏว่ามีรายชื่อเจ้าเมืองภูครั่งอยู่ใน
ทำเนียบรายชื่อหัวเมืองในอาณาเขตปกครองของศูนย์อำนาจรัฐ
กรุงเทพฯ เมื ่อ พ.ศ. 2371 ว่าเป็นเมืองขึ ้นของเมืองพิษณุโลก 
“เมืองพุครั่ง พระมหาณรงค์ เจ้าเมือง ขึ้นพิศณุโลกย์” (จดหมาย
เหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 88) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมืองภูครั่งที่
ทำเนียบรายชื่อหัวเมืองเป็นคนละเมืองกับเมืองภูครั่งที่มีการกวาด
ต้อนชาวเมืองลงมา เพราะเมืองภูครั่งที่ปรากฏในทำเนียบรายชื่อ
หัวเมืองนั้นสะท้อนให้เห็นว่าตำแหน่งที่ตั้งของเมืองภูครั่งอยู่ใกล้
กับเมืองพิษณุโลก 
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ของชุมชนโบราณในหุบเขาลุ่มน้ำสาน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

 

 
 
 

ภาพที่ 1 ที่ราบหุบเขาลุ่มน้ำสาน
บริเวณเชิงเขาภูครั่งในท้องที่ตำบล
หนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

ในเอกสาร “ร่างสารตราเจ้าพระยาจักรีฯ ถึงพระมหาดไทย กรมการ 
ผู้รักษาเมืองพิษณุโลก เรื่องพระยาพิษณุโลกขอพระราชทานตั้งบ้านภูครั่ง แขวงเมือง
ด่านซ้ายขึ้นเป็นเมืองขึ้นต่อเมืองพิษณุโลก ให้กำหนดเขตแดนให้แน่นอน จ.ศ. 1229” 
ได้ระบุว่า เมื่อ พ.ศ. 2410 เจ้าเมืองพิษณุโลกได้ขอยกบ้านภูครั่ง แขวงเมืองด่านซ้าย 
ซึ่งเป็นที่ตั ้งของเมืองภูครั่งเดิมขึ้นเป็นเมืองภูครั่ง โดยกล่าวย้อนไปว่าในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ได้มีการตั้งเมืองภูครั่งขึ้น โดยอยู่
ภายใต้การดูแลของเมืองพิษณุโลก แต่เมืองภูครั่งขัดแข็งต่อเมืองพิษณุโลก จึงมี  
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้กองหน้ายกขึ้นไปตีเมืองภูครั่ง และกวาดต้อนครัว
เมืองภูครั่งลงมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองนครชัยศรี  

 
“ . . .ท ี ่ภ ูคร ั ่ งตำบลที่ เปนเม ืองเด ิมเม ืองภ ูคร ั ่ งแผ ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองภูครั่งขัดแขงต่อเมืองพิศนุโลก 
จึงมีพระราชโองการโปรดเกลาฯ ให้กองหน้ายกขึ้นไปกวาด ไปตีครอบครัว
เมืองภูครั่งลงมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที ่เมืองนครไชสี...” (กหช. ร.4, 2410: 
เลขที่ 270) 
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จากหลักฐานที่ยกมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เดิมทีมีการตั้งเมืองภูครั่งใน 
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสอดคล้องกับการปรากฏชื่อเมือง 
ภูครั่งในทำเนียบรายชื่อหัวเมืองในอาณาเขตปกครองของศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2371 แต่ต่อมาชาวเมืองภูครั่งได้ขัดแข็งไม่อยู่ในการควบคุมกำกับดูแลของเมือง
พิษณุโลก เป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้กองหน้ายกขึ้นไปตีเมืองภูครั่ง และกวาดต้อนครัวเมืองภูครั่งลงมาตั้ง
บ้านเรือนอยู่ที่เมืองนครไชยศรี รวมกับกลุ่มลาวครั่งอีกกลุ่มที่ถูกส่งลงมาอยู่ก่อนหน้า
นี้ (กหช. ร.2, 2358: เลขที่ 14) ปัจจุบันยังพบว่ามีกลุ่มลาวครั่งอาศัยอยู่ในเขตอำเภอ
นครชัยศรี และบางอำเภอของจังหวัดนครปฐม (บังอร ปิยะพันธุ์, 2541: 87-90) 
สอดคล้องกับข้อความในเอกสารจดหมายเหตุดังกล่าวด้วย 

เม ื ่อพิจารณาตามข้อความที ่ปรากฏใน
เอกสารจดหมายเหตุก็จะพบว่า เมืองภูครั่งตั้งอยู่ที่บ้าน
ภูครั่ง แขวงเมืองด่านซ้าย ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็น
ข้อมูลสำคัญที่นำไปสู่การค้นหาตำแหน่งที่ตั้งศูนย์กลาง
ของชุมชนเมืองภูครั ่งในปัจจุบัน ซึ ่งจากการศึกษา
ข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่า 
ไม่มีชื ่อชุมชนบ้านภูครั่งอยู่ในท้องที่อำเภอด่านซ้าย
หร ืออำเภอข้างเคียงเลย แต่พบว ่าม ีช ื ่อภ ูเขาชื่อ 
“ภูครั ่ง” อยู ่ในท้องที ่ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ 
จังหวัดเลยและบริเวณนี้ยังเคยอยู่ภายใต้การปกครอง
ท้องที่ของอำเภอด่านซ้ายมาก่อนที่จะมีการประกาศ 
ตั้งกิ ่งอำเภอภูเรือเมื ่อ พ.ศ. 2511 และยกฐานะเป็น
อำเภอภูเรือเมื ่อ พ.ศ. 2517 จึงมีความเป็นไปได้ว่า
ชุมชนบ้านภูครั่งจะอยู่บริเวณใกล้กับภูครั่ง 
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จากการสำรวจของผู้เขียนพบว่าภายในบริเวณวัดโพนทอง บ้านหนองบัว 
ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เคยมีโบสถ์ซึ่งเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปดินปั ้นหุ ้มด้วยปูน ปัจจุบันถูกรื ้อถอนแล้ว เหลือเพียง
ภาพถ่ายเก่าและพระพุทธรูปซึ่งกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 24 ภายในบริเวณวัด
โพนทองยังขุดพบพระพุทธรูปสำริดขนาดเล็กจำนวน 3 องค์ องค์หนึ่งมีจารึกระบุ 
การสร้าง อักษรค่อนข้างเลือนราง แต่พออ่านจับใจความได้ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร. อธิราชย์ นันขันตี ผู้เชี่ยวชาญการอ่านอักษรโบราณ มหาวิทยาลัยนครพนม ทำ
การอ่านแปลเป็นเบื้องต้นได้ความว่า “ศักราชาได้ 2 พัน 3 ร้อย...ตัว...ปี...หัวเจ้าเป็น
เค้า... อันนั้นตนพร้อมกันสร้าง...พ่อดงหนึ่ง ขอให้ฝูงข้าทั้งหลาย.... ทั้ง 3 ก็ข้าทั้ง 
หลายเทอญ” ซึ่งสะท้อนให้เห็นความมีอยู่ของชุมชนในบริเวณวัดโพนทองในช่วง 
พุทธศตวรรษที่ 24 

 
 
 

ภาพที่ 2 
ลักษณะทางกายภาพของภูครั่ง  

อีกทั้งบริเวณที่ตั้งบ้านหนองบัวยังอยู่กลางที่ราบหุบเขาลุ่มน้ำสาน ซึ่งลำ
น้ำสานไหลไปบรรจบกับแม่น้ำเหืองก็มีความกว้างขวางกว่าที่ราบอื่น ๆ ในบริเวณ
ใกล้เคียง ทำให้มีผู้คนตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่หนาแน่นเป็นชุมชนหมู่บ้านขนาดใหญ่มา
ตั้งแต่อดีต จนทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ถูกยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของที่ว่าการ
อำเภอด่านซ้ายหลังพื้นที่ส่วนหนึ่งของอำเภอด่านซ้ายอยู่ภายใต้การปกครองของ
ฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ. 2445 (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2554: 140) แต่ท้ายที่สุดศูนย์อำนาจ
รัฐกรุงเทพฯ ก็เลือกพื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้ำหมันเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายเป็น
การชั่วคราวแทน (กจช., ร.5 มร.5 รล-มท/2, 2448: เลขที่ 1-9) จากข้อมูลดังกล่าว
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ผู้เขียนจึงสันนิษฐานว่าศูนย์กลางของเมืองภูครั่งน่าจะอยู่บริเวณบ้านหนองบัว ตำบล
หนองบัว อำเภอภูเรือ ในปัจจุบัน 

 

 

นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ว่าบริเวณลุ่มน้ำสาน
ก่อนการตั้งเมืองภูครั่งอาจมีชุมชนโบราณขนาดเล็กอยู่มาก่อนแล้ว 
เพราะนอกจากบร ิ เวณบ้านหนองบ ัวจะม ีการพบร ่องรอย
โบราณวัตถุสถานแล้ว ที่บ้านแก่ง ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ ก็มี
การพบซากโบราณสถานก่อด้วยอิฐ สันนิษฐานว่าเป็นฐานวิหาร
และฐานเจดีย์ขนาดเล็ก อายุราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 ซึ่งน่าจะมี
ความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณเมือง
ด่านซ้ายและการขยายตัวของชุมชนโบราณในลุ่มแม่น้ำเหืองและ
ลุ่มน้ำหมันอยู่ก่อนที่จะกวาดต้อนครัวจากเมืองภูครั่งมาก็เป็นได้ 
(ธีระวัฒน์ แสนคำ, 2560: 75-77) 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 พระพุทธรูปสำริดมีจารึกที่ฐาน 
ซึ่งขุดพบในบริเวณวัดโพนทอง 
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3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
หลังจากศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ กวาดต้อนครัว

เมืองภูครั่งไปอยู่ที่เมืองนครชัยศรีแล้ว บริเวณเชิงเขาภูครั่ง
ในที่ราบหุบเขาลุ่มน้ำสานก็คงมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างเบาบาง 
ซึ่งมีความเป็นได้ว่ากลุ่มคนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานหลังกวาดต้อน
ชาวเมืองภูครั่งไปแล้วน่าจะเป็นกลุ่มคนที่อพยพย้ายถิ่นฐาน
มาจากเมืองด่านซ้ายเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากว่าบริเวณเชิง
เขาภูครั ่งในที่ราบหุบเขาลุ ่มน้ำสานอยู ่ไม่ห่างจากเมือง 
ด่านซ้ายมากนัก และยังอยู่ในเขตการปกครองดูแลของเมือง
ด่านซ้ายด้วย 

ต่อมาใน พ.ศ. 2410 ภายในเมืองด่านซ้ายเกิด
ความขัดแย้งของกลุ่มผู้ปกครองเมืองด่านซ้าย ราชวงศ์เมือง
ด่านซ้าย ซึ่งปรากฏนามเดิมในความทรงจำของคนท้องถิ่น
ว่า “ท้าวคำสม” (ประกอบ สมวงศ์, 2558: 1) ไม่พอใจ 
พระแก้วอาสา เจ้าเมืองด่านซ้าย จึงแจ้งไปยังเจ้าเมือง
พิษณุโลกขอให้กราบบังคมทูลพระกรุณาฯ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ตั้งเมืองภูครั่งขึ้นมา 
โดยแบ่งจำนวนตัวเลกหรือไพร่จากเมืองด่านซ้าย ไปตั้งเมือง
ใหม่ที่บ้านภูครั่ง ซึ่งเป็นที่ราบกว้างขวาง สามารถปรับเป็น
ไร่นาทำกินได้มาก ซึ่งศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ พิจารณาแล้ว
ว่าเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน จึงอนุญาต
ให้ทางเมืองพิษณุโลกดำเนินการจัดแบ่งตัวเลกและเขตแดน
ให้ชัดเจน ดังปรากฏในสารตราเจ้าพระยาจักรี สมุหนายก 
มาถึงพระมหาดไทย กรมการเมืองพิษณุโลก ความว่า 
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“สารตรา เจ้าพญาจักรี ฯ มาถึงพระมหาดไทย กรมการ 

ผู้อยู่รักษาเมืองพิศนุโลก ด้วยพญาพิศนุโลก ลงไปเฝ้าทูลอองฯ แจ้ง
ความจะให้กราบบังคมทูลพระกรุณาว่า ที่บ้านภูครั่ง แขวงเมืองด่าน 
ทร้าย ที่ทำเลกว้างขวาง ที่ไร่นา ทำมาหากินมีมาก ที่ภูครั ่งตำบลที่ 
เปนเมืองเดิมเมืองภูครั่งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เมืองภูครั่งขัดแขงต่อเมืองพิศนุโลก จึงมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
กองหน้ายกขึ้นไปกวาด ไปตีครอบครัวเมืองภูครั่งลงมาตั้งบ้านเรือนอยู่
ที่เมืองนครไชสี...พระแก้วอาษาเจ้าเมืองกับราชวงษ ก็ไม่ใคร่สมักสโมสร
ปรองดองกัน พญาพิศนุโลกจะขอรับพระราชทานบ้านภูครั่งเปนเมือง
จะขอแยกราชวงบุตรพระแก้วอาษาเจ้าเมืองคนเก่าไปเปนที่เจ้าเมือง 
จะขอแบ่งเลกเมืองด่านทร้ายไปตั้งทำราชการขึ้นกับเมืองพิศนุโลกอีก
เมืองหนึ่ง เลกเมืองด่านทร้ายที่แบ่งมีจำนวนคงสกรร 900 เศษ จะให้คง
อยู่เมืองด่านทร้าย 500 จะแบ่งให้ราชวงษควบคุม 400 เศษคน ใช้เกบ
ทำส่วยครั่งมาแต่ก่อนอย่างไร จะให้ราชวงษควบคุมตัวเลกเกบครั่งส่วย
ลงมาส่งให้ครบจำนวนไม่ให้ส่วยของหลวงขาดค้างล่วงงวด ล่วงปีต่อไป
นั้น ซึ่งพญาพิศนุโลกคิดจะตั้งเมืองภูครั่งเปนเมืองฃึ้นเมืองพิศนุโลก
ให้เปนพระเกียรติยศต่อไปนั้น ชอบอยู่...” (กหช. ร.4, 2410: เลขที่ 
270) 
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จากนั้น เมืองพิษณุโลกก็ได้จัดแจงและกำกับดูแลการแบ่งเขตและตัวเลก
ของเมืองด่านซ้ายกับเมืองภูครั่ง โดยที่มีราชวงศ์เมืองด่านซ้ายปฏิบัติหน้าที่เป็น 
เจ้าเมืองภูครั่ง ซึ ่งขณะนั้นยังไม่ได้รับพระราชทานนามสัญญาบัตรและเครื่องยศ
บรรดาศักดิ์ เนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2411  

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4 พระพุทธรูปดินปั้นหุ้มด้วยปูน 

พระประธานในโบสถ์เก่าวัดโพนทอง 

จนกระทั่ง พ.ศ. 2412 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว 
(รัชกาลที่ 5) จึงได้พระราชทานนามสัญญาบัตรแก่ราชวงศ์เมืองด่านซ้าย เป็น
ที ่พระมหาณรงค์ เจ้าเมืองภูครั ่ง ทำราชการขึ ้นกับเมืองพิษณุโลก และ
พระราชทานเครื่องยศบรรดาศักดิ์ตามฐานานุศักดิ์ดังปรากฏในสำเนาสารตรา
ตั้งราชวงศ์เมืองด่านซ้ายเป็นที่พระมหาณรงค์ เจ้าเมืองภูครั่ง ดังนี้ 
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“...จึ ่งมีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั ่งว ่า ซึ ่งพระยา 
พิศณุโลกยกรมการพร้อมกันขอราชวงษเปนที่พระมหาณรงค์ เจ้าเมืองภูครั่ง นั้นก็ได้
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานนามสัญญาบัตรประทับพระราชลัญจะกร 
ตั ้งราชวงษเปนที่พระมหาณรงค์เจ้าเมืองภูครั ่ง ให้พระราชทานพระมหาณรงค์ 
ถาดหมากคนโทเงินสำรับ 1 เส ี ้ยเข้มขาบก้านแย่งตัว 1 แพรสีคิกขลิบผืน 1  
ผ้ากำมหลิดห่มนอนผืน 1 แพรขาวห่มผืน 1 ผ้าม่วงจีนผืน 1 เปนเครื่องบศบันดาศักดิ
ขึ้นมาทำราชการฉลองพระเดชพระคุณขึ้นกับเมืองพิศณุโลกยตามอย่างหัวเมืองน้อย
กับเมืองใหญ่ต่อไป...” (กจช., ร.5 มร.5 รล-มท/3, 2412: เลขที่ 107) 

 
สำหรับการปกครองภายในเมืองภูครั่งก็มีรูปแบบคล้ายกับหัวเมืองลาว

ของศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ ซึ่งศูนย์อำนาจรัฐได้ให้คนในท้องถิ่นปกครองกันเอง 
แต่ผู ้ที ่จะเป็นเจ้าเมืองและกรมการเมืองผู้ใหญ่จะต้องได้รับการแต่งตั ้งจากศูนย์  
อำนาจรัฐ ภายในเมืองจะมีกรมการเมืองผู้ใหญ่จำนวน 4 คน ซึ่งเรียกว่า “อาญาสี่” 
หรือ “อาชญาสี่” ประกอบด้วยตำแหน่งเจ้าเมือง, อุปฮาด, ราชวงศ์และราชบุตร 
อำนาจหน้าที่ของคณะอาญาสี่ก็จะลดหลั่นกันลงไป และมีกรมการเมืองผู้น้อยอีก
หลายตำแหน่งช่วยกันปกครองดูแลเมือง เช่น ท้าวขัติยะ ท้าวสุริยะ เพี้ยมหาเสนา 
เมืองแสนและเมืองจัน เป็นต้น (ธีระวัฒน์ แสนคำ, 2560) ส่วนใหญ่แล้วตำแหน่งใน
คณะอาญาสี่และกรมการเมืองภูครั่งก็จะเป็นกลุ่มเครือญาติของเจ้าเมืองที่มาจาก
เมืองด่านซ้ายและมีการสืบต่อกันแบบสืบสายโลหิต ดังปรากฏในหลักฐานการตั้ง
ตำแหน่งราชวงศ์และท้าวขัติยะเมืองภูครั่งว่ามีการตั้งท้าวเถื่อน บุตรพระแก้วอาสา 
เจ้าเมืองด่านซ้ายเป็นที่ราชวงศ์ เมืองภูครั่ง และตั้งท้าวแสง บุตรพระมหาณรงค์ 
เจ้าเมืองภูครั่งเป็นที่ท้าวขัติยะ เมืองภูครั่ง (กจช.,ร.5 มร.5 รล-มท/3, 2412: เลขที่ 
108) 
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บริเวณภูครั่งและบริเวณอื่น ๆ ในท้องที่ปกครองของเมือง 
ภูครั่งคงมีครั่งอาศัยอยู่มาก ดังจะเห็นว่าตัวเลกเมืองภูครั่งจึงมีหน้าที่
เก็บครั่งส่งส่วยให้ศูนย์อำนาจรัฐ ดังปรากฏหลักฐานว่า “เมืองภูครั่ง
ราชการสำหร ับบ ้านเม ืองก ็ม ีมาก แล ้วก ็ทำส ่วยคร ั ่ งท ูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายทุกปี” (กจช.,ร.5 มร.5 รล-มท/3, 2412: เลขที่ 108) 
โดยมีเจ้าเมืองภูครั่งเป็นนายกองส่วยครั่งเมืองภูครั่งและเป็นผู้กำกับ
ดูแลในการเก็บส่วยครั่งดังปรากฏในสำเนาสารตราตั้งราชวงศ์เมืองด่าน
ซ้ายเป็นที่พระมหาณรงค์ เจ้าเมืองภูครั่ง ว่า 

 
 

“...ถ้าถึงเทศกาลหาครั่งก็ให้พระมหาณรงค์แต่งหลวงขุนหมื่นกรมการ 
นายหมวดนายกอง ให้คุมไพร่ไปเกบครั่งแต่ต้นระดูให้ได้ครั่งจงมาก ถ้าไพร่กลับมา
จากเกบครั่งแล้ว ให้เรียกเอาครั่งแก่ไพร่แต่ภอครบจำนวนหลวง อย่าให้เรียกให้
เหลือเกินให้ไพร่ได้ความเดือนร้อน แล้วให้แต่งกรมการนายไพร่คุมเอาครั่งส่วยของ
หลวงไปแจ้งต่อพระยาพิศณุโลกย ขอบอกส่งลงไปกรุงเทพฯ เสมอจงทุกปี...” (กจช., 
ร. 5 มร.5 รล-มท/3, 2412: เลขที่ 107) 

 
 

แต่น่าเสียดาย จากการสืบค้นเอกสารชั้นต้นที่เก็บรักษาใน
หอสมุดแห่งชาติในการศึกษาครั้งนี้ ไม่ปรากฏหลักฐานการส่งส่วยครั่ง
ของเมืองภูครั่ง จึงทำให้ไม่ทราบจำนวนครั่งส่วยหลวงจากเมืองภูครั่งที่
ส่งไปยังศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ ในแต่ละปี 
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3.3 การยุบเมืองภูครั่ง ราว พ.ศ. 2419-2420 
ต่อมาพระมหาณรงค์ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2413 หลังจากเดินทางลงไป

รับพระราชทานสัญญาบัตรและเครื่องยศบรรดาศักดิ์ไม่นานนัก ในขณะเดียวกัน
ภายในเมืองด่านซ้ายและเมืองภูครั่งก็เกิดความวุ่นวายสับสนในการส่งส่วยและเก็บ
ส่วยของบรรดาตัวเลกทั้งสองเมือง เนื่องจากว่ามีตัวเลกของเมืองภูครั่งจำนวนมากได้
ตั้งบ้านเรือนและเก็บครั่งส่วยหลวงอยู่ในเขตเมืองด่านซ้าย และมีตัวเลกของเมืองด่าน
ซ้ายเข้าไปตั้งบ้านเรือนและเก็บครั่งในเขตเมืองภูครั่ง ศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ จึงได้
มอบหมายให้พระยาพิษณุโลกสักเลกในเมืองด่านซ้ายและเมืองภูครั่งใหม่ โดยให้สัก
ตามความสมัครใจและเปิดโอกาสให้ราษฎรทั้งสองเมืองสามารถเลือกเมืองที่จะตั้ง
บ้านเรือนใหม่ได้ (กจช., ร.5 มร.5 รล-มท/3, 2413: เลขที่ 145) 

เมื่อพระมหาณรงค์ เจ้าเมืองภูครั่งถึงแก่กรรม ทำให้ตำแหน่งเจ้าเมือง 
ภูครั่งว่างลง ตามธรรมเนียมการปกครองเมืองนั้น ผู้ที่จะได้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองคน
ต่อไปจะต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งอุปฮาด หากขณะนั้นตำแหน่งอุปฮาดว่างอยู่ก็ให้
พิจารณาผู ้ดำรงตำแหน่งราชวงศ์หรือราชบุตรแทน ในกรณีเมืองภูครั ่ง ปรากฏ
หลักฐานว่าศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ ได้ชี้นำหรือให้สิทธิ์แก่ขุนนางที่เป็นเครือญาติ
ของพระมหาณรงค์ เจ้าเมืองภูครั่งคนเก่าขึ้นมาเป็นเจ้าเมือง ดังปรากฏหลักฐานว่า 

“ให้พระยาพิษณุโลก กรมการ ดูตำแหน่งเจ้าเมืองภูครั่งที่ว่างว่า ท้าว
ขัติย บุตรชายพระมหาณรงค์นั้นจะเป็นได้หรือไม่ หรือจะให้ใครดูแลเมืองไปพลาง 
ๆ ก็ให้พระยาพิษณุโลกดูแลจัดการ เมื่อเห็นว่ามีผู้เหมาะสมก็ให้แจ้งลงมา และ
ท้าวเพี้ยผู้จะเป็นอุปหาต ราชวงษก็พากันลงมาพร้อมกัน” (กจช., ร.5 มร.5 รล-
มท/3, 2413: เลขที่ 145) 
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จากการสืบค้นเอกสารหลักฐานประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องพบว่า ตำแหน่ง
เจ้าเมืองภูครั่งถูกว่างเว้นไว้หลายปีโดยไม่ได้มีการแต่งตั้งเจ้าเมืองคนใหม่ จนกระทั่ง
พบข้อมูลหลักฐานว่ามีการตั้งท้าวขัติยะ เป็นพระแก้วอาสา เจ้าเมืองด่านซ้าย เมื่อ 
พ.ศ. 2420 (กองหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2521: 47-48) 

ท้าวขัติยะผู้เป็นพระแก้วอาสา เจ้าเมืองด่านซ้าย
คนใหม่นี้ มีนามเดิมว่า “แสง” ซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันกับ
ท้าวขัติยะ (แสง) บุตรของพระมหาณรงค์ เจ้าเมืองภูครั่ง 
และเป็นบุคคลที่ศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ ชี้นำให้เจ้าเมือง
พิษณุโลกเสนอชื่อลงไปเพื่อรับพระราชทานแต่งตั้งเป็นเจ้า
เมืองภูครั่ง แล้วเหตุใดท้าวขัติยะ (แสง) จึงได้รับตั้งเป็นเจ้า
เมืองด่านซ้าย แทนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองภูครั่ง 

ในประเด ็นนี ้  ผ ู ้ เข ียนส ันนิฐานว ่าหล ังจาก 
พระมหาณรงค์ เจ้าเมืองภูครั่งถึงแก่กรรมลงไม่นานนัก 
พระแก้วอาสา เจ้าเมืองด่านซ้ายก็น่าจะถึงแก่กรรมด้วย 
จนเป็นเหตุทำให ้ตำแหน่งเจ ้าเม ืองด ่านซ้ายว ่างลง 
ประกอบกับการสักเลกและเก็บส่วยของบรรดาตัวเลกใน
เมืองด่านซ้ายกับเมืองภูครั่งก็มีปัญหา จึงมีความเป็นไปได้
ว่าศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ น่าจะยุบเมืองภูครั่งให้เป็นส่วน
หนึ่งของเมืองด่านซ้ายตามเดิมในราว พ.ศ. 2419-2420 ซึ่ง
การยุบเมืองหรือตั้งเมืองใหม่เป็นเรื่องปกติในการปกครอง
หัวเมืองของศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ ในช่วงเวลานั้น หาก
พิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน 
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การตั้งท้าวขัติยะ (แสง) ซึ่งเป็นตำแหน่งกรมการเมืองภูครั่งชั้นผู้น้อยเป็น
พระแก้วอาสา เจ้าเมืองด่านซ้าย ก็ถือเป็นการแต่งตั้งข้ามตำแหน่งอุปฮาด ราชวงษ์
และราชบุตรเมืองด่านซ้ายซึ่งเป็นขุนนางกรมการเมืองผู้ใหญ่ ที่ควรจะได้รับการ
พิจารณาแต่งตั้งมากกว่าตำแหน่งท้าวขัติยะ เมืองภูครั่ง ในประเด็นนี้ผู้เขียนวิเคราะห์
ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมอบให้เจ้าเมืองพิษณุโลกพิจารณา
คัดเลือกแล้วเสนอชื่อขึ้นมารับพระราชทานแต่งตั้ง และเจ้าเมืองพิษณุโลกคงพิจารณา
แล้วว่าท้าวขัติยะ (แสง) เป็นบุตรของพระมหาณรงค์ เจ้าเมืองภูครั่งผู้ถึงแก่กรรม ได้
ช่วยราชการบิดามาโดยตลอด และมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับกลุ่มขุนนาง
ผู้ปกครองเมืองด่านซ้าย ในสถานะเป็นหลานของพระแก้วอาสาผู้ถึงแก่กรรม และเคย
อยู่ที่เมืองด่านซ้ายมาก่อน จึงมีความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น 
เจ้าเมืองด่านซ้าย แต่อย่างไรก็ดี การแต่งตั้งท้าวขัติยะ (แสง) เป็นพระแก้วอาสา  
เจ้าเมืองด่านซ้ายในครั้งนี้ ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่ความขัดแย้งของกลุ่มขุนนาง
กรมการเมืองด่านซ้ายในเวลาต่อมา จนทำให้เกิดการร้องเรียน ฟ้องร้อง และเป็นเหตุ
ให้พระแก้วอาสา (แสง) ต้องพาครอบครัวข้าทาสหลบหนีออกจากเมืองด่านซ้ายไปอยู่
ในความดูแลของฝรั่งเศสที่บ้านหาดแดง เขตเมืองแก่นท้าว (กจช., ร.5 มร.5 รล-มท/
25, 2439: เลขที่ 17)  

 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 5 อนุสาวรีย์พระแก้วอาสา (แสง) 
บริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายหลังเก่า 
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จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าเมืองภูครั่งน่าจะถูกยุบเมือง
ลงเมื่อราว พ.ศ. 2419-2420 ซึ่งเป็นปีที่ท้าวขัติยะ (แสง) ได้รับแต่งตั้งเป็นพระแก้ว
อาสา เจ้าเมืองด่านซ้าย เพราะหลังจากนั้นผู้เขียนยังไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวข้องกับ
การแต่งตั้งเจ้าเมืองภูครั่ง แต่งตั้งกรมการเมืองภูครั่ง หรือการบริหารราชการภายใน
เมืองภูครั่งอีกเลย 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีหลักฐานกล่าวถึงการ
เกณฑ์ไพร่พลเมืองภูครั่งไปร่วมรักษาเมืองปากเหือง 
(หรือเมืองเชียงคานในปัจจุบัน) และเมืองแก่นท้าว
ร่วมกับไพร่พลจากเมืองด่านซ้าย เมืองเลย เมืองนคร
ไทยและเมืองนครชุม เมื่อ พ.ศ. 2419 (กจช., ร.5 รล-
ตราน้อย/1, 2419: เลขที่ 2) แต่ก็ไม่มีความชัดเจนว่า
เมืองภูครั่งที่กล่าวถึงในขณะนั้นยังมีสถานะความเป็น
เมืองทางการปกครองอยู่หรือไม่ หรือเป็นแค่เพียง
การกล่าวถึงกลุ ่มตัวเลกเมืองภูครั ่งเดิมที ่ต ่อมา 
ถูกย้ายให้มาขึ้นกับเมืองด่านซ้ายเท่านั้น เนื่องจากว่า
ในขณะนั้นอาจจะยังไม่ได้มีการสำรวจสักเลกตัวเลก
ในเมืองด่านซ้ายใหม่ จึงยังคงต้องแยกการเกณฑ์  
ตัวเลกเมืองภูครั ่งและเมืองด่านซ้ายแยกกันอยู ่ก็
เป็นได้ ด้วยข้อจำกัดในเรื่องหลักฐานชั้นต้นประเด็น
ปีที่มีการยุบเมืองภูครั่งอย่างเป็นทางการนั้นยังคง
ต้องศึกษาและสืบค้นเอกสารต่อไป 
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หลังจากยุบเมืองภูครั ่งแล้ว บริเวณบ้านภูครั ่งก็ไม่ได้มี
สถานะความเป็นศูนย์กลางทางการปกครองเมืองภูครั่ง แต่มีสถานะเป็น
เพียงหมู่บ้านหนึ่งในเขตปกครองของเมืองด่านซ้ายเท่านั้น ภายหลัง
เมืองด่านซ้ายได้เกิดทุพภิกขภัย แห้งแล้ง ไม่สามารถทำนาได้ต่อเนื่อง
หลายปี เป็นเหตุให้ผู้คนได้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานเป็นจำนวนมาก ส่วน
ใหญ่อพยพลงมาอยู่ในเขตลุ่มน้ำเลยในท้องที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
ดังปรากฏข้อมูลในประวัติของพระอาจารย์ชอบ ฐานสโม วัดป่า 
สัมมานุสรณ์ ซึ่งเกิดในครอบครัวที่อพยพย้ายถิ่นฐานจากเมืองด่านซ้าย
ลงมาที่อำเภอวังสะพุงในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 25 (สุรีพันธุ์ มณีวัต, 
2559: 77-78) เหตุการณ์ดังกล่าวคงทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ในลุ่มน้ำสาน
อพยพย้ายถิ่นฐานด้วยเช่นกัน เป็นเหตุให้บ้านภูครั่งมีผู้คนอาศัยอยู่
อย่างเบาบาง ภายหลังเมืองสภาพดินฟ้าอากาศในเขตเมืองด่านซ้าย 
ดีขึ้นก็คงมีผู้คนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตลุ่มน้ำสานอีกระลอกหนึ่ง  

4. อภิปรายผลการวิจัย 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การก่อตั้งเมืองภูครั่ง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2371 ได้
สัมพันธ์กับบริบททางการเมืองการปกครองและสังคมภายในศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ 
ในช่วงเวลาดังกล่าว ที่มีการกวาดต้อนชาวหัวเมืองลาวลงมาอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำ
โขง แต่ภายหลังชาวเมืองภูครั่งก็ไม่ยอมรับอำนาจการปกครองของเจ้าเมืองพิษณุโลก 
ซึ่งเป็นตัวแทนของศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ เป็นเหตุให้ศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ ต้อง
ส่งกองทัพขึ้นมาปราบปราม ทำให้เมืองภูครั่งถูกยุบสถานะความเป็นเมืองลงไปโดย
ปริยาย และมีการกวาดต้อนชาวเมืองภูครั่งลงไปอยู่ที่เมืองนครชัยศรี เช่นเดียวกับ
ชาวลาวส่วนใหญ่ที ่ถ ูกกวาดต้อนไปอยู ่ในบริเวณที ่ราบลุ ่มแม่น ้ำเจ ้าพระยา 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมใน บังอร ปิยะพันธุ์, 2541) 
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ส่วนการตั้งเมืองภูครั่ง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2410 ได้สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้ง
ของกลุ่มผู้ปกครองเมืองด่านซ้าย และเห็นความพยายามที่จะแสวงหาอำนาจของ 
คู่ขัดแย้งที่มีสถานะทางการปกครองที่ต่ำกว่า โดยการเลือกที่จะนำราษฎรไปตั้งถิ่น
ฐานยังบริเวณอ่ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งทรัพยากรที่สามารถจัดส่งเป็นส่วย
ให้ศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ ได้ ลักษณะเช่นนี้ปรากฏทั่วไปเกี่ยวกับการตั้งเมืองใน 
หัวเมืองลาวหลังการกวาดต้อนชาวลาวจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเข้ามาตั้งบ้านเมืองใน
พื้นที่แอ่งสกลนครและแอ่งโคราชแล้วเกิดความขัดแย้ง จนทำให้เกิดการแยกตัว 
ออกมาแล้วขอพระราชทานตั้งเมืองใหม่ เช่น การตั้งเมืองเขมราฐ เมืองเดชอุดม 
เมืองกมลาไสย เมืองสหัสขันธ์ เป็นต้น (ดูรายละเอียดเพิ่มใน เติม วิภาคย์พจนกิจ, 
2542) 

ปกติแล้วศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ มักจะไม่เลือกไม่ดำเนินการสอบสวนที่มา
ของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในเมือง และเห็นชอบในการขอพระราชทานตั้งเมือง
ใหม่ เนื่องจากว่าศูนย์อำนาจรัฐจะได้รับประโยชน์มากกว่า ทั้งจำนวนส่วยหลวงที่จะ
ได้เพ่ิมขึ้นและความสงบเรียบร้อยในหัวเมือง ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแต่อยู่ห่างไกลจากศูนย์
อำนาจรัฐ เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองแล้ว ผู้ปกครองก็มักจะขอพระราชทาน
แต่งตั้งกลุ่มเครือญาติของตนเข้ารับราชการในตำแหน่งอาญาสี่และกรมการเมือง 
เช่นเดียวกันกับที่พระมหาณรงค์ขอพระราชทานแต่งตั้งท้าวแสง บุตรชายของตนเป็น
ท้าวขัติยะ ถือว่าเป็นความพยายามที่จะสร้างอำนาจแสวงหาอำนาจ ต่อรองอำนาจ 
การรักษาเสถียรภาพและความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างเจ้าเมืองภูครั่งกับศูนย์
อำนาจรัฐกรุงเทพฯ รวมทั้งความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างเมืองภูครั่งกับเมือง
พิษณุโลกซึ่งเป็นหัวเมืองใหญ่ที่กำกับดูแลเมืองภูครั่งโดยตรง 
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แต่ถึงกระนั ้น ความพยายามที ่จะรักษา
อำนาจทางการเมืองการปกครองของเมืองภูครั่ง
เอาไว้ก็สิ ้นสุดลง เมื่อพระแก้วอาสา เจ้าเมืองด่าน
ซ้าย และพระมหาณรงค์ เจ้าเมืองภูครั่ง ซึ ่งเป็นคู่
ขัดแย้งกันได้ถึงแก่กรรมในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน 
ประกอบกับความสับสนวุ่นวายในการสักเลกและการ
จัดเก็บส่วยของเมืองด่านซ้ายและเมืองภูครั่งภายหลัง
การต ั ้ งเม ืองภ ูคร ั ่ ง เป ็นเหตุ ให ้ศ ูนย ์อำนาจรัฐ
กรุงเทพฯ แก้ปัญหาโดยการยุบเมืองภูครั่งรวมกับ
เมืองด่านซ้ายตามเดิม เพื่อยุติความวุ่นวายในการสัก
เลกและเพ ื ่ อความสะดวกในการจ ัดเก ็บส ่ วย
เช่นเดียวกับที่เคยกระทำมาก่อนการขอพระราชทาน
ตั้งเมืองภูครั่ง  

5. ข้อเสนอแนะ 

5.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
5.1.1 หน่วยงานราชการที ่เกี ่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด ควรที่จะศึกษา สำรวจและทำการขุด
ค้นทางโบราณคดีในพื้นที่ชุมชนโบราณเมืองภูครั่ง เพื่อความชัดเจนของการศึกษา
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณเมืองครั่ง 

5.1.2 การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณเมืองภูครั่ง
ควรศึกษาและยึดถือข้อมูลจากหลักฐานที่เป็นเอกสารชั้นต้นเป็นหลัก มากกว่าที่จะให้
ความสำคัญกับมุขปาฐะ ซึ่งทำให้การนำเสนอข้อมูลที่ผ่านมามีความคลาดเคลื่อน
อย่างมาก  
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5.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยต่อไป 
5.2.1 ควรศึกษาวิจัยในพื ้นที ่ช ุมชนโบราณอื ่นใน 

หุบเขาลุ่มแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาที่มีความแตกต่างทางด้าน
บริบทชุมชน เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ซึ่งจะทำให้ทราบถึง
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เป็นภาครวมในลุ่มแม่น้ำ
โขงมากยิ่งขึ้น 

5.2.2 ควรศึกษาในประเด็นแนวทางการกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการทำงาน
ด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนร่วมกัน เนื่องจากชุมชนโบราณเมืองภู
ครั่งมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งในพื้นที่จังหวัด
นครปฐม  

5.2.3 ควรมีการทำวิจัยพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของชุมชนในหุบเขาลุ่มน้ำสานหลังจากเมืองภูครั่งถูกลดฐานะ
เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอด่านซ้ายจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ทราบ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนในหุบเขาแห่งนี้ทุกช่วง
มิติเวลา 
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