ประวัติศาสตร์จงั หวัดเลย
ประวัตคิ วามเป็ นมาของจังหวัดเลยเพิง่ จะมีปรากฏแน่ ชดั ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ครัง้ โปรดเกล้าฯ ให้ตงั ้ เมืองเลยขึน้ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๖
ส่วนประวัตคิ วามเป็ นมาของจังหวัดก่อนหน้านี้เป็ นเพียงประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ในระดับหมู่บา้ นและการ
สร้างบ้านแปลงเมืองซึง่ เป็ นเมืองโบราณในท้องทีจ่ งั หวัดเลยปจั จุบนั อย่างไรก็ตาม หลักฐานทีเ่ กี่ยวกับ
ประวัตคิ วามเป็ นมาของหมูบ่ า้ นและเมืองเหล่านี้กเ็ ป็ นหลักฐานทีไ่ ด้จากคําบอกเล่าสืบต่อกันมา โดยอาจ
ได้รบั การบันทึกไว้ในรูปของสมุดข่อยคัมภีรใ์ บลาน รวมทัง้ พงศาวดาร ซึง่ ย่อมจะมีสาระรายละเอียดทีไ่ ม่
ตรงกันนัก เพราะเป็ นการบันทึกจากคําบอกเล่าสืบต่อกันมาหลายชัวคน
่ ตลอดทัง้ หลักฐานประเภท
จารึก เช่น ศิลาจารึก จารึกที่ฐานพระเจดีย์ เป็ นต้น ก็มกั เป็ นจารึกที่จดั ทําขึ้นใหม่แทนของเก่ าที่สูญ
หายไป

สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา

ดินแดนทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของประเทศไทยปจั จุบนั เคยเป็ นที่อยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองหลายกลุ่ม
มี ละว้า มอญ ขอม เป็ นต้น ต่อมาจึงมีหลักฐานเกี่ยวกับการอพยพของชนเผ่าไทยเข้ามายังดินแดนนี้
ชนเผ่าพื้นเมือ งและชนเผ่าไทยได้ต ัง้ ถิ่นฐานจนก่ อ ตัง้ เป็ นอาณาจัก รใหญ่ กระจายอยู่ทวั ้ ทุก ทิศ เช่ น
อาณาจักรโยนก อาณาจักรทวาราวดี และอาณาจักรอิสานปุระเป็ นต้น
กลุ่มชนที่อพยพมาตัง้ ถิน่ ฐานในท้องที่ทเ่ี ป็ นจังหวัดเลยจนสร้างบ้านแปลงเมืองได้เป็ น
กลุ่มแรกนัน้ เชื่อกันว่า เป็ นชนเผ่าไทยทีส่ บื เชือ้ สายมาจากบรรพบุรษุ ทีก่ ่อตัง้ อาณาจักรโยนก
อาณาจักรโยนกเป็ นอาณาจักรใหญ่ครอบครองดินแดนทางภาคเหนือของประเทศไทย
ตลอดไปจนถึงดินแดนแคว้นตังเกีย๋ ของประเทศจีนและรัฐฉานของพม่า มีอายุอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่
๑๒–๑๘ ตํานานสิงหนวัติกล่ าวว่า ปฐมกษัตริย์ของอาณาจัก รนี้ทรงพระนามว่า พญาสิงหนวัติ เป็ น
เจ้าชายอยูท่ างตอนใต้ของประเทศจีน อพยพผูค้ นลงมาสร้างอาณาจักรโยนก
กษัตริยใ์ นราชวงศ์พระเจ้าสิงหนวัตปิ กครองโยนกนครสืบมาจนถึงสมัยพระองค์พงั คราช พวกขอมดําซึง่ มีอํานาจอยูท่ างใต้ของอาณาจักรโยนกตีได้โยนกนคร พระองค์พงั คราชต้องอพยพ
ผูค้ นไปตัง้ เมืองใหม่ท่เี วียงสีทวง ๑๙ ปี พรหมกุมารราชโอรสจึงปราบปรามขอมดําขับไล่ออกไปจาก
อาณาจักรแล้วอัญเชิญพระองค์พงั คราชกลับมาปกครองโยนกนครใหม่ ส่วนพรหมกุมารหรือพระเจ้า
พรหมตามที่ขนานนามในภายหลังได้สร้างเมืองชัยปราการที่รมิ แม่น้ํ าฝาง ทําให้อาณาจักรโยนกเชียง
แสนมีอํานาจยิง่ ขึน้
พระเจ้ า พรหมครองเมือ งชัย ปราการจนสวรรคตแล้ ว พระองค์ ช ัย ศิ ร ิร าชโอรส
ครองราชย์สบื ต่อมา ในสมัยนี้พระเจ้าอนุ รุทมหาราช กษัตริยพ์ ม่ามีอํานาจยิง่ ใหญ่ตไี ด้อาณาจักรโยนก
และเมืองชัยปราการไว้ในอํานาจ พระองค์ชยั ศิรกิ อ็ พยพผูค้ นลงใต้อนั เป็ นดินแดนของพวกมอญและขอม
เมือ่ พ.ศ. ๑๕๔๗

๒
การตัง้ เมืองด่านซ้าย
เมือ่ อาณาจักรโยนกล่มสลายแล้ว ชาวโยนกเชียงแสนทีร่ กั อิสระต่างพากันอพยพไปหา
ถิน่ ทีอ่ ยูใ่ หม่ บางพวกอพยพไปรวมกําลังกับพระองค์ชยั ศิร ิ บางพวกก็อพยพไปหาทีอ่ ยู่อาศัยทางแคว้น
พางคํา พ่อขุนบางกลางหาว และพ่อขุนผาเมือง (เชื่อถือกันว่าเป็ นเชือ้ สายราชวงศ์สงิ หนวัต)ิ ได้นําผูค้ น
อพยพมุง่ ลงไปทางทิศตะวันออก เมื่อเข้าสู่ดนิ แดนลานช้างแล้วจึงบ่ายหน้าลงไปทางทิศใต้ (สันนิษฐาน
ว่าจะนํ าผู้คนอพยพผ่านไปตามหมู่บา้ นห้วยไฮ ห้วยลึก นากอก บ้านเมืองฮําและเมืองบ่อแตน ปจั จุบนั
อยู่ในแขวงไชยบุร ี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) แล้วนํ าไพร่พลข้ามลํานํ้ าเหืองขึน้
ั่
ไปทางฝงขวาของลํ
านํ้ าหมัน จนถึงบริเวณทีร่ าบจึงได้พากันหยุดพัก ส่วนพ่อขุนผาเมืองได้ตงั ้ บ้านด่าน
ขวา (ปจั จุบนั อยู่ในบริเวณชายเนินนาด่านขวาซึ่งยังมีซากวัดเก่าอยู่ในแปลงนาของเอกชน ระหว่าง
หมู่บา้ นหัวแหลมกับหมู่บา้ นนาเบีย้ อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย) และพ่อขุนบางกลางหาวได้แบ่งไพร่
ั ่ ายสร้างบ้านด่านซ้าย (สันนิษฐานว่าจะอยู่ในบริเวณหมู่บ้านเก่า อําเภอ
พลข้ามลํานํ้ าหมันไปทางฝงซ้
ด่านซ้าย จังหวัดเลยในปจั จุบนั ) แล้วต่อมาจึงได้อพยพเลื่อนขึน้ ไปตามลํานํ้ าไปสร้างบ้านหนองคูซง่ึ อยู่
ทางทิศ ใต้ เมื่อ มีกํ าลัง คนมากขึ้นจึง คิด ที่จะขยับขยายไปหาถิ่นที่อ ยู่อ าศัยใหม่ ครัน้ ได้นํา เอานาม
หมู่บา้ นด่านซ้ายมาขนานนามให้หมู่บา้ นหนองคูเสียใหม่เป็ น “เมืองด่านซ้าย” แล้วจึงนํ าไพร่พลอพยพ
ไปเมืองบางยาง (เชื่อว่าอยู่ในเขตอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุ โลก) ส่วนพ่อขุนผาเมืองขณะที่พ่อขุน
บางกลางหาวเลือ่ นขึน้ ไปตัง้ หมูบ่ า้ นหนองคู พ่อขุนผาเมืองก็ได้นําผูค้ นอพยพออกจากบ้านด่านขวาข้าม
ภูน้ํ ารินไปตัง้ เมืองโปงถํ้าและอพยพต่อไปตัง้ เมืองภูครัง่ (โปงถํ้าสันนิษฐานว่าเป็ นถํ้าเขียะในปจั จุบนั
เป็ นถํ้าเล็ก ๆ อยู่ข้างถนนสายเลย-ด่านซ้าย ห่างจากหมู่บ้านโคกงามไปทางด่านซ้ายประมาณ ๑
กิโลเมตร และบริเวณที่หยุดพักไพร่พลตัง้ เมืองเป็ นการชัวคราวคงจะเป็
่
นที่เนินด้านขวาของทางหลวง
สายโคกงาม-ด่านซ้าย อยูใ่ นความควบคุมของแขวงการทางด่านซ้าย ต่อมาได้อพยพไปสร้างเมืองบนภู
ครังซึ
่ ง่ เป็ นทีร่ าบอยูบ่ นยอดเขาภูครัง่ ภูครังเป็
่ นภูเขาลูกใหญ่มพี น้ื ทีร่ าบอันกว้างใหญ่อยู่บนยอดเขา อยู่
ตรงข้ามกับทีว่ ่าการอําเภอภูเรือ และอยูท่ างด้านทิศใต้ของหมูบ่ า้ นหนองบัว ซึง่ เป็นทีต่ งั ้ ของอําเภอภูเรือ
จังหวัดเลย อนึ่งคําว่า “เขียะ” นัน้ หมายถึงจักจั
๊ นชนิ
่ ดหนึ่งแต่ตวั เป็ นสีเขียว) ครัน้ พ่อขุนบางกลางหาวได้
พาผูค้ นอพยพไปอยูท่ เ่ี มืองบางยางแล้ว พ่อขุนผาเมืองจึงได้อพยพผูค้ นติดตามไปจนไปตัง้ หลักแหล่งได้
ทีเ่ มืองราด (เชื่อว่าเป็ นเมืองศรีเทพ อยู่ในท้องที่อําเภอศรีเทพและอําเภอวิเชียรบุร ี จังหวัดเพชรบูรณ์)
โดยมีพ่อขุนบางกลางหาวเป็ นผูป้ กครองเมืองบางยาง และพ่อขุนผาเมืองเป็ นผูป้ กครองเมืองราด ขณะ
เมื่อพ่อขุนบางกลางหาวปกครองเมืองบางยาง ก็ได้ตงั ้ เมืองด่านซ้ายเป็ นเมืองหน้าด่านทางตะวันออก
ตามราชธานีสมัยโบราณด้วย

การตัง้ เมืองเซไล
ชาวไทยที่มผี ู้นําสืบเชื้อสายมาจากเจ้าผู้ครองอาณาจักรโยนกอีกกลุ่มหนึ่ง ได้อพยพมาตัง้
บ้านเรือนระหว่างชายแดนตอนใต้ของอาณาเขตลานนาไทยต่อแดนลานช้าง คนไทยกลุ่มนี้อยู่รวมกัน
เป็ นกลุ่มใหญ่ สืบเชื้อสายต่อมาหลายชัวอายุ
่ คน จนถึงสมัยที่พระมหาธรรมราชาที่ ๑ ลิไท ปกครอง
อาณาจักรสุโขทัย เนื่องจากการเสด็จขึน้ ครองราชย์ของพญาลิไท ใน พ.ศ.๑๘๙๐ นัน้ มิได้เป็ นไปอย่าง

๓
ราบรื่น ดังปรากฏในจารึกวัดป่ามะม่วง (หลักที่ ๔) ว่าเมื่อพญาเลอไทสวรรคตแล้ว พญาลิไท ซึง่ เป็ น
อุปราชครองเมืองศรีสชั นาลัย ต้องยกทัพมาล้อมเมืองสุโขทัย และเอาขวานประหารศัตรูทงั ้ หลายแล้วจึง
เสด็จขึน้ ครองราชสมบัตกิ รุงสุโขทัย ในระยะแรกครองราชย์ พญาลิไทต้องปราบปรามพวกพ้องของผูค้ ดิ
ชิงอํานาจ พร้อมกับการทํานุ บาํ รุงบ้านเมือง ชาวไทยกลุ่มทีต่ งั ้ บ้านเรือนอยู่เขตชายแดนอาณาจักรลานนาต่อแดนลานช้าง จึงเกรงว่าพญาลิไทอาจจะทรงคิดกอบกู้พระราชอํานาจ ยกทัพมาปราบปรามหัว
เมืองทางด้านนี้ และมีความเห็นว่าหมู่บ้านของตนเป็ นทางผ่านและอยู่ใกล้แดนลานช้าง ทัง้ ตนเองก็ได้
ผูกสัมพันธไมตรีมคี วามสนิทสนมรักใคร่เป็ นสหายต่อกันกับเจ้าชีวติ เมืองหลวงพระบางจึงคิดทีจ่ ะขจัด
ปญั หายุ่ ง ยากซึ่ง ก่ อ ให้เ กิด ความเข้า ใจผิด ขึ้น ทัง้ สองฝ่ายให้ห มดสิ้น ไป จึง นํ า ผู้ค นอพยพออกเดิน
ทางผ่านเข้าไปในแดนลานช้างของพระสหายซึง่ อยู่ทางทิศตะวันออก แล้วจึงมุ่งหน้าเดินลงไปทางทิศใต้
เมือ่ ข้ามลําแม่น้ํ าใหญ่ (แม่น้ํ าเหือง) ได้แล้วก็วกลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ครัน้ ไปถึงริมแม่น้ําสาย
ใหญ่ เห็นมีชยั ภูมเิ หมาะสมในการตัง้ ถิ่นฐาน จึงได้พาผู้คนหยุดพักสร้างบ้านตัง้ เมืองขึน้ โดยให้ช่อื ว่า
“เมืองเซไล” (คําว่า “เซ” ในภาษาท้องถิน่ สมัยนัน้ ใช้เรียกแม่น้ําขนาดย่อม หรือลําห้วยขนาดใหญ่ ซึง่ ไป
ตรงกับคําว่า “แคว” ในภาษาของภาคกลาง ส่วนคําว่า “ไล ไหล หรือเลอว” อันเป็ นสําเนียงเสียงพูดของ
ผูค้ นในสมัยนัน้ สันนิษฐานว่า คงจะหมายถึงลักษณะของนํ้ าที่กําลังไหล หรือชําระล้างสิง่ ต่าง ๆ ดังนัน้
คําว่า “เซไล” ก็คงจะหมายถึงนํ้าทีก่ ําลังไหลเชีย่ วหรือชะสิง่ ต่าง ๆ นันเอง
่
ผู้นําในการอพยพจนสร้างเมือ งเซไลครัง้ นัน้ แม้จะมีฐานะเป็ นเพียงนายบ้านผู้ปกครอง
หมูบ่ า้ นแต่กค็ งจะเป็ นผูท้ ส่ี บื เชือ้ สายมาจากราชวงศ์สงิ หนวัตเิ ช่นกัน เพราะในยุคนัน้ มีคําเรียกขานผูน้ ํ า
ว่า “เจ้าฟ้าร่มขาว” คําว่า “เจ้าฟ้า” แสดงฐานะความเป็ นเจ้าผูค้ รองนคร “ร่มขาว” ก็คอื ร่มหรือสัปทนที่
ทําด้วยผ้าขาว ซึง่ ใช้กางกัน้ เป็ นเครือ่ งประกอบอิสริยยศของผูม้ ยี ศศักดิ ์เท่านัน้
อย่างไรก็ตาม การอพยพลงไปจนตัง้ เมืองเซไลโดยเจ้าฟ้าร่มขาวนัน้ สันนิษฐานว่าน่ าจะเป็ น
นายบ้าน ซึง่ เป็ นบิดาของเจ้าฟ้าร่มขาว เป็ นผูน้ ํ าในการอพยพ ทัง้ นี้ จากหลักฐานการสร้างวัดกู่ ซึง่ เป็ น
ั่
วัดดัง้ เดิมสร้างขึน้ ในบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหอโฮงการ และอยู่รมิ ฝงเซไล
(ปจั จุบนั ยังพอมี
ซากอิฐหลงเหลือไว้ให้พบเห็น) สําหรับชื่อเมืองว่าเซไลนัน้ คงจะเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ์ทไ่ี ด้มา
ั่
พบอยู่สองฟากฝงเซไลและชื
่อแม่น้ํ าแห่งนี้ก็ไม่มมี าก่อน นอกจากคําว่าเซไลซึ่งเกิดมาจากคําอุทานที่
ผูค้ นอพยพทัง้ หลายได้มาพบเห็นในการเดินทางมาแสนไกลแล้วได้มาหยุดพักลงอาบกิน ทําให้ความ
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทัง้ หลายที่มมี าเหือดหายไปจนหมดสิ้น ต่างเลยพากันถือเอาคําอุทานมาเป็ นชื่อ
ของเมืองและของแม่น้ําถือเป็ นศิรมิ งคลแก่พวกของตนแต่นนั ้ เป็ นต้นมา
เมืองเซไลที่ได้สร้างขึน้ ในสมัยนัน้ ไม่มกี ําแพง ป้อมปราการ หรือปราสาทราชมณเฑียรแต่
อย่างใดคงมีแต่ หอโฮงการซึ่งเป็ นโรงเรือนขนาดใหญ่ใช้เป็ นทัง้ ที่พกั และที่ว่าการเมืองของเจ้าผู้ครอง
เมืองเท่านัน้ (หอโฮงทีไ่ ด้ก่อสร้างในสมัยนัน้ ถึงจะไม่มซี ากปรากฏให้เห็นเป็ นหลักฐานแต่กส็ นั นิษฐาน
ว่าคงจะอยูใ่ นบริเวณหอหลวง อันเป็ นสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ของชาวบ้านทรายขาวในปจั จุบนั ซึง่ อยู่ห่างจาก
วัดกู่คํา และพระธาตุ กุ ดเรือ คําไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ต ามลํานํ้ าเลย ๒๐๐ เมตรเศษ ในท้องที่
หมู่บ้านทรายขาว ตําบลทรายขาว อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย) สําหรับบ้านเรือนของราษฎรให้ปลูก
สร้างเรียงรายขึ้นไปทางทิศเหนือ จนไปจดชายเขตหนองนํ้ าเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

๔
ต่ อ มาเจ้ า เมือ งได้ นํ า ชาวเมือ งสร้า งวัด ขึ้น ทางด้ า นทิศ ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ของหอโฮงการเมื่อ ปี
พุทธศักราช ๑๙๐๐ ให้ช่อื ว่า “วัด กู่” (วัด กู่ซ่งึ ได้สร้างขึ้นในสมัยโบราณนัน้ ปจั จุบนั ยัง พอมีซากอิฐ
ั ่ น้ําเลย บางส่วนอยูใ่ นบริเวณหอหลวงของชาวบ้านทรายขาว) ระหว่างทีน่ ํ าผูค้ นบุกเบิก
เหลืออยูร่ มิ ฝงแม่
ั่
สร้างบ้านเมืองใหม่รมิ ฝงเซไล
เจ้าเมืองคนแรกของเมืองเซไลก็ได้ไปมาหาสู่เจ้าชีวติ เมืองหลวงพระ
บางพระสหายอยูไ่ ม่ขาด หลังจากสร้างวัดกู่เสร็จเรียบร้อยลงไปได้หลายปี นายบ้านจึงมีบุตรชายซึง่ เกิด
จากภรรยาผูม้ เี ชือ้ สายเดียวกันหนึ่งคน ระหว่างนัน้ เจ้าชีวติ เมืองหลวงพระบางก็ได้ลงมาเยีย่ ม ครัน้ ได้มา
รูว้ ่านายบ้านได้บุตรชายทัง้ เกิดในวันเวลาเดียวกันกับบุตรชายของตน ซึ่งเกิดจากมเหสีเอกก็ยนิ ดีเป็ น
ยิง่ นัก จึงให้ผูกสัมพันธ์กนั ไว้เช่นตนทัง้ สอง นายบ้านได้เฝ้ารักษาเลีย้ งดูบุตรชายมิว่าจะไปมาในทีใ่ ด ๆ
นายบ้านผูเ้ ป็ นบิดาก็ให้ผคู้ นคอยติดตามไปกางร่ม (สัปทน) สีขาวกันแดดบังฝนจนเป็ นสมญาเรียกกันใน
หมู่ชาวเมืองเซไลว่า "เจ้าฟ้าร่มขาว" ครัน้ เจ้าฟ้ าร่มขาวเติบใหญ่ จนถึงวัยบวชเรียน บิดาก็ถึงแก่
มรณกรรมด้วยโรคชราทัง้ ตรากตรําทํางานหนักมากเกินไป เจ้าฟ้าร่มขาวบุตรชายก็ได้ขน้ึ ครองเมือง
เซไลแทนบิดาตัง้ แต่บดั นัน้ เป็ นต้นมา (ประมาณพ.ศ.๑๙๓๕)
ครัน้ เจ้าฟ้าร่มขาวได้ข้นึ ครองเมืองเซไล ได้นําชาวเมืองเซไลพัฒนาบ้านเมืองด้วยการขุด
ลอกหนองนํ้าเล็กทางชายเมืองด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และนํ าดินส่วนใหญ่มาถมยกระดับทีล่ ุ่มทางด้าน
ั ่ ้ าให้เป็ นสันคันคูกนั ้ นํ้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง เมื่อการขุดลอกขยายหนองนํ้ าเล็ก ๆ ออกไปจน
ทิศใต้ใกล้ฝงนํ
กว้างขวางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ชาวเมืองไปหาพันธุบ์ วั หลวงมาลงปลูกเอาไว้ แล้วขนานนามว่า "สระ
บัวหลวง" มาจนกระทังทุ
่ กวันนี้หลังจากนัน้ ก็ได้พจิ ารณาเห็นว่า "วัดกู่" ทีบ่ ดิ าสร้างเอาไว้ใกล้หอโฮงการ
ั่
ด้านริมฝงเซไล
ได้ถูกนํ้าเซาะกัดเข้ามาจนจะถึงตัวพระอุโบสถ มิวนั ใดวันหนึ่งคงต้องพังทลายลงไปตาม
กระแสเซไล พอดีในระหว่างนัน้ เจ้าฟ้าร่มขาวได้บุตรชาย ซึง่ กําเนิดจากนางเทวี หนึ่งคนในขณะทีอ่ ายุ
ล่วงเลยวัยกลางคนไปแล้ว เลยให้ช่อื ว่า "ท้าวหล้านํ้ า" เจ้าชีวติ เมืองหลวงพระบางก็ได้ลงมาเยีย่ มและ
ต่อจากนัน้ มาอีกไม่นาน เจ้าชีวติ เมืองหลวงพระบางได้ทวิ งคตในระยะทีเ่ มืองเซไลได้ก่อสร้างวัดขึน้ บน
สันคันคูดา้ นทิศใต้ของสระบัวหลวง ก็ได้มเี หตุแปลกประหลาดเกิดขึน้ คือ มีเรือทองคําปราศจากฝี พาย
ั ่ ่อจอดแต่ความแรง
เป็ นพาหนะนําอัฐเิ จ้าชีวติ เมืองหลวงพระบางมาถึงเมืองเซไล แล้วเรือได้พุ่งเข้าฝงเพื
ั่
หัวเรือได้พุ่งเข้าหาตลิง่ ไปโผล่ขน้ึ บนฝงทางด้
านหน้าวัดใหม่ทก่ี ําลังสร้าง เจ้าฟ้าร่มขาวเกรงชาวเมืองจะ
มาทําลายเลยให้ก่อสถูปครอบหัวเรือทองคําเอาไว้ ส่วนอัฐขิ องเจ้าชีวติ เมืองหลวงพระบางพระสหายก็ให้
นําไปเก็บไว้ในหอโฮงการ รวมไว้กบั อัฐบิ ดิ าของตน เมื่อการก่อสร้างวัดและสถูปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้
ขนานนามวัดว่า "วัดกู่คํา" และขนานนามพระสถูปซึ่งสร้างครอบหัวเรือทองคําว่า "พระธาตุกุดเรือคํา"
ซึง่ สร้างเสร็จราว พ.ศ.๒๐๐๐ แต่ตามหลักฐานซึง่ ได้จารึกเอาไว้ทว่ี ดั กู่คาํ ว่าสร้างเมือ่ พ.ศ.๑๙๐๐ นัน้
สันนิษฐานว่า เจ้าฟ้าร่มขาวประสงค์ให้ชาวเมืองทัง้ หลายได้ราํ ลึกถึงคุณความดีของบิดา ซึง่ นํ าพาผูค้ น
อพยพลงมาบุกเบิกสร้างบ้านเมือง จนได้ตงั ้ เมืองเซไลและสร้างวัดกู่ขน้ึ ไว้เป็ นวัดแรก เมื่อปี พ.ศ.๑๙๐๐
ถึงวัดกู่จะพังทลายลงไปในกระแสแม่น้ําเลยตามกาลเวลา และเจ้าฟ้าร่มขาวก็ได้สร้างวัดขึน้ มาใหม่ โดย
เจตนาจะนําชื่อวัดเก่ามาตัง้ เป็ นชื่อวัดทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ ซึง่ พอดีกบั เจ้าชีวติ เมืองหลวงพระบางทิวงคต ด้วย
ความรักกันอย่างแน่ นแฟ้น ถึงจะมีแต่เพียงกระดูกหรือเถ้าถ่านก็ยงั มาถึงกัน เจ้าฟ้าร่มขาวก็จงึ นํ าเอา
ชื่อของทัง้ สองมารวมเข้าด้วยกันแล้วตัง้ เป็ นชื่อวัดว่า "วัดกู่คํา" แต่นําเอา พ.ศ.๑๙๐๐ ซึง่ เป็ นปี ทต่ี งั ้ วัดกู่

๕
ของบิดามาจารึกเอาไว้เป็ นอนุ สรณ์ ส่วนคําจารึกซึง่ ติดไว้ทป่ี ้ ายพระธาตุกุดเรือคํา ซึง่ ได้มกี ารบูรณะปนั ้
ด้วยปูนพอกสถูปองค์เดิมขึน้ ใหม่จนผิดรูปผิดร่างเดิมไปด้วยฝี มอื ของหลวงพ่อเนียม ชาวบ้านนาโป่ง
ตําบลนาโป่ง อําเภอเมือง จังหวัดเลย ซึง่ ได้มาเป็ นเจ้าอาวาสวัดกู่คํา ราวปี พ.ศ.๒๕๑๙ ต่อมาได้ถงึ แก่
มรณภาพที่ว ดั บ้านเกิด หลวงพ่ อ เนี ยมได้ทําการบูรณะด้ว ยมีวตั ถุ ประสงค์ท่จี ะให้มคี วามมันคงและ
่
สวยงาม จึงได้มกี ารเสริมรูปร่างขององค์พระสถูปให้แปลกตาออกไป ในคําจารึกที่แผ่นป้ายบอกไว้ว่า
"สร้างเมือ่ พ.ศ.๑๒๐๐" นัน้ เป็ นการจารึกผิดพลาดอย่างแน่ นอน พระธาตุกุดเรือคําน่ าจะสร้างราว พ.ศ.
๒๐๐๐ มากกว่า
บันทึกในสมุดข่อยทีน่ ายหํา อุทธตรี หรือ "พ่อตู้แพทย์" แห่งบ้านทรายขาว ตําบลทรายขาว
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พบในขณะบรรพชา เมือ่ พ.ศ.๒๔๗๑ ทีว่ ดั กู่คํา บ้านทรายขาว กล่าวถึงการ
ปกครองเมืองเซไลโดยแบ่งออกเป็ น ๕ ยุค ดังนี้
ยุคที่ ๑ เจ้าฟ้าร่มขาว มีภรรยาชื่อนางเทวี เชื้อสายเดียวกัน มีบุตรชายหนึ่งคนชื่อ "ท้าว
หล้านํ้า" มีเหตุการณ์ทส่ี าํ คัญคือ
๑.๑ ขุดลอกหนองนํ้า นําบัวลงปลูกให้ช่อื ว่า "สระบัวหลวง"
๑.๒ สร้างพระธาตุกุดเรือคํา
ยุคที่ ๒ ท้าวหล้านํ้ า มีภรรยาเป็ นชาวเมืองเซไล ชื่อ นางหล้า และมีบุตรชาย หญิง ๒ คน
ชื่อ "ท้าวศิลา และนางชฎา" เล่ากันว่า นางหล้าเป็ นลูกของนางสีดาซึง่ เกิดมาจากนางสีดา ได้ไปดื่มนํ้ า
ในรอยเท้าช้างชื่อมโนศิลา และรอยเท้ากวาง นางสีดาให้กําเนิดบุตรีฝาแฝดผูพ้ ช่ี ่อื นางหล้า ผูน้ ้องชื่อนาง
ลุน และผูน้ ้องได้มาเสียชีวติ ลงในคราวเดินเสีย่ งทางไต่งวงงาของพญาช้าง เลยเหลือแต่นางหล้าซึง่ เป็ น
ลูกของช้าง และต่อมานางหล้าก็คอื นางผมหอมซึง่ มีนิวาสถานอยู่ทภ่ี ูหอ สัญลักษณ์กงิ่ อําเภอภูหลวง ใน
ปจั จุบนั นี้ ในสมัยของท้าวหล้านํ้าได้มเี หตุการณ์ทส่ี ําคัญดังต่อไปนี้
๒.๑ สร้างวัดเทิง (ปจั จุบนั เป็ นวัดร้างมีเหลือซากอิฐและหุ่นพระประธานอยูข่ า้ งทีท่ าํ
การประปาบาดาลบ้านทรายขาว ตําบลทรายขาว อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย)
๒.๒ เมืองเซไล มีช่อื เรียกเป็ นสร้อยต่อว่า "เซไลไซ้ข่าว" ทัง้ นี้เนื่องจากคล้ายเป็ นเมืองหน้า
ด่านของเมืองลม (หล่มสักเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์) ซึง่ จะต้องสืบข่าวคราวหรือส่งข่าวไปยังเมืองลม
ยุคที่ ๓ ท้าวศิลา มีภรรยาชื่อนางสุขุม มีเชือ้ สายเป็ นชาวเมืองหลวงพระบาง มีลูกชายหนึ่ง
คนชื่อ "ท้าวสายเดือน" มีเหตุการณ์ทส่ี าํ คัญดังต่อไปนี้
๓.๑ สร้างวัดทุ่ง หรือในปจั จุบนั นี้เรียก "ทุ่งนาคันทง" แต่เป็ นที่น่าเสียดายเป็ นอย่างยิง่ ที่
หลักฐานอันสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ทพ่ี อจะมีเหลือไว้ให้ได้เห็นคือต้นโพธิ ์ อยู่ในบริเวณสวนกล้วยของ
เอกชนลึกเข้าไปทางซ้ายของทางหลวงจังหวัด สายวังสะพุง-ทรายขาว ประมาณ ๑๕ เมตร และอยู่ห่าง
จากหมูบ่ า้ นทรายขาว ตําบลทรายขาว อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประมาณ ๕๐๐ เมตร
๓.๒ ในยุคนี้เมืองเซไลมีสร้อยเรียกต่อไปใหม่ "เซไลส่วยขาว" เนื่องจากชาวเมืองเซไลแต่ละ
ครัวเรือนจะต้องส่งส่วยด้วยผ้าขาวเรือนละ ๑ วา (ประมาณ ๒ เมตร) ส่วนการส่งส่วยผ้าขาวจะได้ส่งไป
ทางกรุงศรีอยุธยาหรือเมืองหลวงพระบางยังไม่มหี ลักฐานระบุให้แน่ ชดั

๖
ยุคที่ ๔ ท้าวสายเดือน มีภรรยาเชื้อสายเดียวกันกับมารดาชื่อ นางบัวเซีย มีบุตรชายหนึ่ง
คนชื่อ "ท้าวเดือนสุข" และมีเหตุการณ์ทส่ี าํ คัญคือ
๔.๑ สร้างวัดตาล (ปจั จุบนั คือวัดโพธิ ์เย็นซึง่ อยูด่ า้ นหลังวัดกู่คาํ ห่างประมาณ ๒๐๐ เมตร)
๔.๒ ชาวเมืองเซไลยังต้องส่งส่วยผ้าขาวอยูเ่ ป็ นประจํา
ยุคที่ ๕ ท้าวเตือนสุขมีภรรยาเชือ้ สายเดียวกันกับมารดาชื่อ นางบัวลม (ไม่ปรากฏว่ามีบุตร)
มีเหตุการณ์ทส่ี าํ คัญคือ
๕.๑ ท้าวเตือนสุขได้ค รองเมืองเซไลด้วยความสงบร่มเย็นมาจนอายุล่ วงเลยวัยกลางคน
เมืองเซไลก็เกิดทุพภิกขภัยข้าวยากหมากแพงฝนฟ้าไม่ตกชาวเมืองไม่ได้ทํานามาหลายปี ทัง้ มีโรค
ระบาดเกิดขึน้ โดยทัวไป
่ ชาวเมืองได้รบั ความเดือดร้อนเป็ นอย่างยิง่ จึงได้พากันไปเรียนท้าวเตือนสุขให้
พิจารณาหาทางแก้ไข ท้าวเตือนสุขได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าเมืองเซไลได้มาถึงกาลเวลาดับสิน้ จึงได้เกิด
เหตุ อ าเพศขึน้ มาเช่ นนี้ จงึ ได้พ าผู้ค นอพยพออกจากเมือ งเซไลเพื่อ แสวงหาที่อ ยู่ใ หม่ โดยได้พ ากัน
เดินทางลงไปตามลําแม่เซไล ครัน้ ไปถึงบริเวณทีร่ าบแห่งหนึ่งซึง่ อยู่ระหว่างปากลําห้วยไหลตกแม่เซไล
เห็นมีชยั ภูมเิ หมาะสมในการตัง้ บ้านเรือนประกอบกับท้องนํ้าของลําห้วยก็อุดมไปด้วยสารแร่ทองคํา จึง
ให้ผคู้ นทีอ่ พยพมาตัง้ หลักฐานสร้างบ้านเรือนขึน้ อยู่อาศัย เสร็จแล้วได้ขนานนามหมู่บา้ นใหม่ตามสภาพ
ทีต่ นได้พาผูค้ นมาอยู่อาศัยว่า "บ้านแห่" ส่วนลําห้วยก็ให้ช่อื ว่า "ห้วยหมาน" (คําว่า "แห่" ภาษาและ
สําเนียงเสียงพูดของชาวอีสานนัน้ บางคําทีใ่ ช้พยัญชนะ "ห" นํ า จะเป็ นตัว "ฮ" คําว่า "แห่" จึงเป็ น "แฮ่"
ด้วย ซึง่ มีความหมายเดียวกัน แต่นายแพทย์อุเทือง ทิพรส นายแพทย์สาธารณสุขคนแรกของจังหวัด
เลย ได้เขียนไว้ในเรื่องบ้าน "แฮ่" ว่า เนื่องจากในท้องนํ้ าหมานมีสารแร่ทองคํา จึงได้ตงั ้ ชื่อหมู่บา้ นของ
พวกตนว่า "บ้านแฮ่" ทัง้ นี้เพราะตัว "ร" ของชาวอีสานนัน้ คือตัว "ฮ" นัน่ เอง ซึง่ ก็ถูกด้วยกันทัง้ สองฝ่าย
แต่ในการตัง้ ชื่อลงทะเบียนหมู่บา้ น ผูจ้ ดั ทําฟงั สําเนียงชาวอีสานไม่เข้าใจ "บ้านแห่" จึงกลายเป็ น "บ้าน
แฮ่" มาจนกระทังทุ
่ กวันนี้ ส่วนคําว่า "หมาน" ความหมายในภาษาอีสานนัน้ หมายถึงความมีโชคดีเป็ น
ต้น)
๕.๒ ครัน้ พาผูค้ นสร้างบ้านตัง้ ถิน่ ฐานได้มนคงพอสมควร
ั่
ท้าวเตือนสุขจึงนํ าชาวบ้านสร้าง
วัด เสร็จแล้วขนานนามวัดทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ให้เป็ นศิรมิ งคลแก่หมู่บา้ นของตนว่า "วัดศรีภูม"ิ (สร้างปี พุทธศักราช ๒๒๒๐) เมื่อได้พากันสร้างวัดเสร็จแล้ว ต่อมาราว ๒ ปี จึงได้พากันหล่อพระประธานด้วยโลหะ
ขึน้ อีกองค์หนึ่งด้วยฝี มอื ช่างจากทางเหนือ (ซึ่งจะเห็นได้จากฝี มอื ช่างสกุ ลลานนากับลานช้างผสมกัน
โดยถือเอาแบบเชียงแสนยุคปลายสังฆาฏิยาวพระพักตร์กลมค่อนข้างแป้นและสัน้ เปลวรัศมียอดพระ
เศียรยาว พระวรกายไม่สง่าดังพระพุทธรูปแบบเชียงแสนทัวไป
่ และโลหะที่ใช้หล่อคงจะไม่พอ ดังจะ
เห็นได้จากสีของโลหะทีอ่ งค์พระจากฐานถึงพระศอจะเป็ นนาก ซึง่ เป็ นการหล่อชิน้ ใหญ่ชน้ิ หนึ่งต่างหาก
ส่วนพระพักตร์และพระรัศมีนัน้ สีของนากจะอ่อนไปจึงเป็ นสีค่อนข้างเหลืองมองด้วยตาเปล่าเห็นได้
เด่นชัด ซึ่งก็เป็ นการหล่อที่แปลก แต่ก็เป็ นวัตถุโบราณทีม่ คี ุณค่าสูงสุดชิน้ หนึ่งของชาวเมืองเลยทีไ่ ด้ม ี
การสร้ า งขึ้น มาเมื่อ ปี พุ ท ธสัก ราช ๒๒๒๒ เป็ น ของคู่ บ้ า นคู่ เ มือ งมีช่ือ เรีย กกัน มาจนทุ ก วัน นี้ ว่ า
"พระพุทธรูปมิง่ เมือง" ซึง่ ประดิษฐานอยู่บนกุฏเิ จ้าอาวาสวัดศรีภูม ิ จะนํ าออกมาให้ประชาชนได้สรงนํ้ า
ั ้ วยปูนในพระอุโบสถเดิมพอกปูนขาวผสม
เฉพาะวันสงกรานต์เท่านัน้ อนึ่งสําหรับพระประธานซึ่งปนด้

๗
ยางบงและหนังเน่ า คลุกเคล้าเข้าด้วยกัน และได้มาบูรณะขึน้ ใหม่ในคราวรือ้ พระอุโบสถ เพื่อสร้างใหม่
รูปพระพักตร์ตลอดจนทรวดทรงช่างได้ถอื เอาแบบพระพุทธรูปมิง่ เมืองมาเป็ นหลัก เลยทําให้ผพู้ บเห็น
พระพุทธรูปพระประธานในพระอุโบสถวัดศรีภมู ปิ จั จุบนั นี้ว่า เอาแบบมาจากพระพุทธรูปมิง่ เมือง)
๕.๓ หลัง จากชาวเมือ งเซไลได้อ พยพลงมาตัง้ ถิ่น ฐานอยู่ท่ีบ้า นแฮ่ ก็ม ีช าวเมือ งเซไล
บางส่วนที่ยงั รักในถิ่นฐานเดิม จึงได้พากันอพยพกลับไปเมือเซไลส่วยขาว ครัน้ ได้พากันบูรณะที่อยู่
อาศัยให้ดแี ล้วเห็นว่าเมืองเซไลได้หมดสภาพความเป็ นเมือง ทัง้ ได้เลิกยกเลิกส่งส่วยผ้าขาวไปเป็ น
เวลานาน จึงได้พากันขนานนามให้หมู่บา้ นของตนเสียใหม่ในถิน่ เดิมว่า "บ้านทรายขาว" แล้วพากันอยู่
กินด้วยปกติ
สุขมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

สมัยกรุงศรีอยุธยา
ประวัติของจังหวัดเลยในสมัยกรุงศรีอยุธยานัน้ ไม่มเี รื่องราวเกี่ยวกับการสงครามมาก
เท่ า ใด คงมีเ หตุ ก ารณ์ ท่ีน่ า จะกล่ า วถึง อยู่เ รื่อ งหนึ่ ง คือ เมื่อ พ.ศ.๒๐๙๑ ปี แ รกที่ส มเด็จ พระมหา
จักรพรรดิเสวยราชย์ พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ กษัตริยพ์ ม่าผู้ครองกรุงหงสาวดี ได้ยกทัพใหญ่มาตีกรุงศรี
อยุธยา สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้ยกกองทัพออกรบกับพม่า เพื่อป้องกันพระนครและได้ชนช้างกับ
พระเจ้าแปร แม่ทพั หน้าของพม่า จนต้องเสียสมเด็จพระศรีสุรโิ ยทัย พระมเหสีเพราะถูกพระเจ้าแปรฟนั
สิ้นพระชนม์ซบกับคอช้าง การรบครัง้ นัน้ พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ไม่สามารถตีกรุงศรีอยุธยาได้ และเมื่อ
กลับไปถึงกรุงหงสาวดีแล้วไม่นานก็สวรรคต พระเจ้าบุเรงนองขึน้ ครองราชสมบัตทิ ่กี รุงหงสาวดีแทน
บุเรงนองเป็ นกษัตริยท์ ่เี ข้มแข็งในการสงคราม จึงได้หาสาเหตุมาตีกรุงศรีอยุธยาอีก โดยแต่งพระราช
สาส์นมาขอช้างเผือกของไทย ฝา่ ยไทยไม่ยอมให้ พระเจ้าบุเรงนองจึงถือสาเหตุยกกองทัพใหญ่มาตีกรุง
ศรีอยุธยาและตีหวั เมืองฝ่ายเหนือของไทยได้หลายหัวเมือง รวมทัง้ เมือ งพิษณุ โลกด้วยนอกจากยก
กองทัพมารุกรานไทยแล้ว พม่ายังได้ยกกองทัพไปตีกรุงศรีสตั นาคนหุต ฝ่ายกรุงศรีสตั นาคนหุตสูพ้ ม่า
ไม่ได้ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชต้องพากองทัพหนีไปอยู่ในป่า ทัพพม่าเข้ากรุงศรีสตั นาคนหุตได้จงึ เก็บ
ทรัพย์สนิ และกวาดต้อนประชาชน รวมทัง้ มเหสีและสนมกํานัลของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชไปเมืองพม่า
เมื่อพม่าเลิกทัพกลับไปแล้ว พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจึงได้พาทหารกลับเข้ามาอยู่กรุงศรีสตั นาคนหุต
และได้แต่งทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกบั กรุงศรีอยุธยาอีกครัง้ หนึ่ง พร้อมกับทูลขอพระเทพกษัตริย์ พระ
ราชธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ซึง่ ประสูตแิ ต่สมเด็จพระศรีสุรโิ ยทัยผูเ้ ป็ นวีรกษัตริยไ์ ปเป็ นมเหสี
เพื่อเห็นแก่ความเป็ นไมตรีของสองพระนครทีจ่ ะให้มคี วามรักใคร่กลมเกลียวกัน และจะได้เป็ นกําลังใน
การต่อสูข้ า้ ศึก สมเด็จพระมหาจักรพรรดิกต็ กลงรับยินดีเป็ นไมตรีกบั พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชตามทีท่ ูล
ขอมา แต่เป็ นทีน่ ่ าเสียดายขณะทีพ่ ระเทพกษัตริยเ์ ดินทางไปกรุงศรีสตั นาคนหุตนัน้ ได้ถูกกองทัพพม่า
เข้าแย่งชิงและกวาดต้อนไปกรุงหงสาวดีเสียก่อนทีจ่ ะไปถึงกรุงศรีสตั นาคนหุต
เพื่อเป็ นสักขีพยานและแสดงออกซึ่งไมตรีจติ มิตรภาพ ระหว่างกษัตริย์ทงั ้ สองพระนคร
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงได้โปรดให้สร้างพระเจดียอ์ งค์หนึ่งขึน้ เมื่อปี
พ.ศ.๒๑๐๓ ในบริเวณทีล่ าํ นํ้าอูไ้ หลมาบรรจบกับลํานํ้าหมัน ซึง่ อยูใ่ กล้ทต่ี งั ้ เมืองด่านซ้าย ไว้เป็ นอนุ สรณ์

๘
โดยได้โปรดให้อํามาตย์ราชครู และพระราชาคณะเป็ นตัวแทนของสองพระนครมาดําเนินการสร้าง แต่
ก่อนที่จะสร้างพระธาตุศรีสองรัก ผู้แทนทัง้ สองพระนครได้มกี ารทําพิธตี งั ้ สัตยาธิษฐานว่า ทัง้ สองพระ
นครจะรักใคร่กลมเกลียวเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดุจเป็ นราชอาณาจักรเดียวกัน
ตลอดไปชัวกั
่ ปกัลป์ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมในประวัตพิ ระธาตุศรีสองรัก)

สมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์
ในสมัยกรุงธนบุรไี ม่ปรากฏหลักฐานว่า มีเหตุการณ์สาํ คัญเกิดขึน้ ในท้องทีจ่ งั หวัดเลย
สําหรับสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มเี หตุการณ์ทส่ี ําคัญเกิดขึน้ หลายครัง้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทัง้ นี้ เพราะสมัยนัน้ ประเทศที่มอี ํานาจทางตะวันตกกําลังล่าเมืองขึน้ เพื่อให้เป็ น
อาณานิคมของตนเหตุการณ์ทส่ี าํ คัญทีป่ รากฏขึน้ มีดงั นี้
เหตุการณ์ สงคราม
การอพยพหนี ภยั ทางการเมือง ในพ.ศ.๒๔๓๖ (ร.ศ.๑๑๒) ไทยต้องเสียดินแดนฝงั ่
ั ่ ายแม่น้ํ าโขงดังกล่าวมาแล้ว ก็
ซ้ายแม่น้ํ าโขงให้แก่ฝรังเศสไปทั
่
ง้ หมด เมืองเชียงคานซึ่งตัง้ อยู่บนฝงซ้
ต้องตกไปเป็ นของฝรังเศสด้
่
วย ปรากฏว่า ชาวเมืองเชียงคานไม่พอใจและด้วยความรักอิสระเสรี รัก
ั่
น้ํ าโขงเยือ้ งกับเมืองเดิมไปทางเหนือ
ความเป็ นไทย จึงพร้อมใจกันอพยพข้ามมาตัง้ เมืองที่ฝงขวาแม่
เล็กน้อย เมืองทีต่ งั ้ ใหม่เรียกว่า เมืองใหม่เชียงคาน คือทีต่ งั ้ อําเภอเชียงคานปจั จุบนั ราษฎรทีอ่ พยพข้าม
มาครัง้ นัน้ ไม่มผี ใู้ ดเกลีย้ กล่อมหรือบังคับ ทุกคนข้ามมายังดินแดนที่ยงั เป็ นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักร
ไทยด้วยความเต็มใจ ไม่พอใจทีจ่ ะอยูภ่ ายใต้การปกครองของคนต่างชาติ ประมาณว่าผูค้ นอพยพมาครัง้
นัน้ ประมาณ ๔ ใน ๕ ของเมืองเชียงคานเดิม ต่อมาฝรังเศสได้
่
เปลี่ยนชื่อเมืองเชียงคานเดิมเป็ น เมือง
สานะคามจนทุกวันนี้ การอพยพหนีภยั การเมืองของชาวเมืองเชียงคานยุคนัน้ อาจกล่าวได้ว่าเป็ นการ
ั่
อพยพข้ามฝงโขงครั
ง้ ยิง่ ใหญ่ทส่ี ุดของจังหวัดเลย หรือพอจะกล่าวได้ว่าชาวเมืองเชียงคาน เป็ นกลุ่มชน
ที่อพยพหนีภยั การเมืองรุ่นแรกของจังหวัดก็พอจะได้ หัวหน้าผู้อพยพครัง้ นัน้ ได้แก่ พระอนุ พนิ าศเจ้า
เมืองเชียงคานนันเอง
่
ั ่ ายแม่น้ํ าโขง ในพ.ศ.
ศึกบ้านนาอ้ อ พ.ศ.๒๔๔๐ เมื่อฝรังได้
่ ครอบครองดินแดนฝงซ้
๒๔๓๖ แล้ว แม้จะได้ครอบครองเมืองสานะคาม (เชียงคาน) แล้วก็คงได้แต่เมืองทีเ่ กือบร้าง เพราะผูค้ น
ั่
ั่
อพยพเข้าสู่พระราชอาณาจักรไทยข้ามฝงโขงมาตั
ง้ เมืองเชียงคานขึ้นใหม่ท่ฝี งตรงข้
ามดังกล่าวแล้ว
ฝรังเศสก็
่
หาทางทีจ่ ะยึดดินแดนไทยอีก คือ เมืองเชียงคานทีต่ งั ้ ขึน้ ใหม่ ถึงกับข้ามแม่น้ํ าโขงมาขู่เข็ญเจ้า
เมืองเชียงคานใหม่ โดยหลอกว่าทางบางกอกได้ยกเมืองเชียงคานให้แก่ฝรังเศสแล้
่
ว เจ้าเมืองเชียงคาน
ได้ออกอุบายให้ฝรังเศสไปยึ
่
ดเมืองเลยให้ได้เสียก่อน เมื่อได้เมืองเลยแล้ว เมืองเชียงคานก็ไม่มปี ญั หา
อะไร ทัง้ นี้ เพราะเจ้าเมืองเชียงคานทราบดีว่าทางเมืองเลยมีกองทหารเตรียมมาแต่สมัย ร.ศ.๑๑๒ แล้ว
ซึ่ง ฝรังเศสก็
่
ค งพ่ายแพ้แ ล้ว จะได้ห าทางซํ้าเติมทีห ลัง และได้ส่งข่าวให้ทางเมือ งเลยทราบล่ว งหน้ า
ฝรังเศสหลงกลได้
่
ยกกําลังพลโดยมีฝรังเศสหนึ
่
่งนายเป็ นหัวหน้าและมีลูกน้องเป็ นลาวเพียงไม่ก่คี น ยึด
บ้านนาอ้อ ยุยงให้ชาวบ้านแข็งเมืองต่อรัฐบาลไทย โดยสัญญาว่าจะปลดปล่อยบ้านนาอ้อให้เป็ นเมือง

๙
นครหงส์ มีเจ้าเมืองกรมการเมืองเช่นเดียวกับเมืองเลย ซึง่ จะแต่งตัง้ จากผู้ร่วมมือทัง้ สิน้ ก็ปรากฏว่ามี
ชาวบ้านหลงเชื่ออยูไ่ ม่กค่ี น สุดท้ายกองทหารจากเมืองเลยเข้าปราบปรามไม่ก่วี นั ฝรังเศสก็
่
แตกพ่ายหนี
ไปทางเวียงจันทน์ ประเทศลาว (เวลานี้ยงั มีซากสนามเพลาะของทหารไทยอยู่ทบ่ี า้ นโพน ห่างจากบ้าน
นาอ้อราว ๒ กิโลเมตร)
ศึ กด่ านซ้ ายและท่ าลี่ ฝรังเศสได้
่
ใ ช้อํ านาจเดินทัพ เข้ายึด อําเภอด่ านซ้ายในปี พ.ศ.
๒๔๔๖ และได้นําศิลาจารึกตํานานพระธาตุศรีสองรักล่องแม่น้ํ าโขง หวังว่าจะนํ าไปยังนครเวียงจันทน์
แต่เรือทีบ่ รรทุกศิลาจารึกล่มทีแ่ ก่งฬ้า เขตอําเภอปากชม จังหวัดเลย ศิลาจารึกจมนํ้าหายไป
(แต่ภายหลังทราบว่าในปี ทแ่ี ล้งทีส่ ุดนํ้ าในแม่น้ํ าโขงแห้งขอดมาก มีผไู้ ปพบศิลาจารึกนี้ทแ่ี ม่น้ํ าโขง และ
ฝรังเศสได้
่
นําไปเก็บไว้ท่พี พิ ธิ ภัณฑ์ลูฟ นครปารีส ประเทศฝรังเศส
่
แต่ ยงั ไม่มกี ารยืนยันข้อเท็จจริง)
ขณะนัน้ พระมหาเถระชาวอําเภอด่านซ้ายผู้หนึ่ง ชื่อพระคูลุนแห่ง วัดบ้านหนามแท่ ง ตําบลด่านซ้าย
พร้อมพระแก้วอาสา (กองแสง) เจ้าเมืองด่านซ้ายและเพียศรีวเิ ศษ ได้ขอคัดลอกไว้ก่อนทีฝ่ รังเศสจะ
่
นํ าไปเวียงจันทน์ แล้วเขียนลงในศิลาจารึกมีขอ้ ความอย่างเดียวกันเวลานี้ก็ยงั เก็บรักษาไว้ท่บี ริเวณวัด
ธาตุศรีสองรัก ฉะนัน้ ศิลาจารึกที่เห็นอยู่ทุกวันนี้จงึ เป็ นศิลาจารึกฉบับคัดลอก ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๔๙
ฝรังเศสได้
่
ค ืนเมืองด่านซ้ายให้ โดยแลกกับดินแดนเขมรที่เ ป็ นของไทยบางส่ว น ในระยะที่ฝ รังเศส
่
ครอบครองเมือ งด่ านซ้าย ๓ ปี เศษนัน้ ไทยได้อ พยพอํ าเภอไปตัง้ ที่บ้านนาขามป้อ ม ตํ าบลโพนสูง
อําเภอด่านซ้าย เสร็จเรือ่ งแล้วจึงกลับคืนไปตัง้ อําเภอทีเ่ ดิม
ในระยะเวลาใกล้ ๆ กับที่ฝรังเศสยึ
่
ดอําเภอด่านซ้ายนัน้ กําลังทหารฝรังเศสตั
่
ง้ อยู่ท่บี ้าน
หาดแดงแม่น้ําเหือง ได้ยกพลจะยึดอําเภอท่าลี่ เพราะเห็นว่าเคยเข้ายึดอําเภอด่านซ้ายสําเร็จอย่าง
ง่ายดายมาแล้ว แต่คราวนี้ฝ่ายไทยหลอกล่อให้ฝรังเศสเดิ
่
นทัพมาอย่างสะดวก พอจวนถึงทีต่ งั ้ อําเภอก็
ถูกหน่ วยกล้าตายของชาวอําเภอท่าลี่ ซุ่มโจมตีถงึ ตะลุมบอน (ที่ตงั ้ โรงเรียนบ้านท่าลี)่ ฝรังเศสประสบ
่
กับความพ่ายแพ้และนับแต่นนั ้ มาไม่ปรากฏฝรังเศสได้
่
ขา้ มแม่น้ํ าเหืองมาก่อกวนอีกเลย
ผีบญ
ุ ที่บ้านหนองหมากแก้ว
เมือ่ ปีพ.ศ.๒๔๖๗ ได้เกิดมีผบี ุญขึน้ มาคณะหนึ่ง จํานวน ๔ คน อ้างว่า คณะของตน
ได้รบั บัญชาจากสวรรค์ให้ลงมาบําบัดทุกข์บาํ รุงบํารุงสุขแก่มวลมนุ ษย์ซง่ึ ยากไร้และเต็มไปด้วยกิเลส ได้
กําหนดสถานที่อนั บริสุทธิ ์ไว้ดําเนินการเพื่อแสดงอภินิหารประกอบพิธกี รรม อบรมสังสอนผู
่
้คนที่วดั
บ้านหนองหมากแก้ว ในหมู่บ้านหนองหมากแก้ว (ปจั จุบนั อยู่ในท้อ งที่ตําบลปวนพุ อําเภอภูก ระดึง
จังหวัดเลย) บุคคลในคณะของผีบุญ ๔ คน ต่างมีหน้าทีแ่ ตกต่างกันดังต่อไปนี้
๑. นายบุญมา จัตุรสั อุปสมบทได้หลายพรรษาเดินทางมาจากจังหวัดชัยภูม ิ ได้
ขนานนามของตนเองเป็ น พระประเสริฐ มีตําแหน่ งเป็ นหัวหน้าคณะ มีหน้าทีท่ ํานํ้ ามนต์อนั ศักดิ ์สิทธิ ์ใส่
ตุ่มไว้ให้ผคู้ นได้ด่มื กินและอาบเป็ นการสะเดาะเคราะห์ แล้วทําพิธปี ลุกเสกลงเลขยันต์ในตะกรุด ซึง่ ใช้
ตะกัวลู
่ กแหมาตีแผ่ออกเป็ นแผ่นบาง ๆ เสร็จแล้วมัวนออกแจกจ่ายให้ผูค้ นร้อยเชือกผูกสะเอวติดตัวไว้
เป็ นเครือ่ งรางของขลังชัน้ ยอดของพระประเสริฐในทางคงกระพันชาตรีป้องกันผีรา้ ย
๒. ทิดเถิก บุคคลผูค้ งแก่เรียนชาวบ้านหนองหมากแก้ว ได้ขนานนามตนเองเป็ น
เจ้าฝ่าตีนแดงมีตําแหน่ งเป็ นรองหัวหน้า มีหน้ าที่ทําผ้าประเจียดกันภัยอันทรงประสิทธิภาพเป็ นมหา-

๑๐
อุตม์แม้ปืนผาหน้าไม้ตลอดจนมีดพร้ากะท้าขวานก็ไม่สามารถทีจ่ ะทําอะไรแก่ผูท้ ม่ี ผี า้ ประเจียดอันทรง
ฤทธิ ์ของเจ้าฝ่าตีนแดงได้ วิธที ําผ้าประเจียด ไม่ว่าบุคคลใดที่มคี วามประสงค์ก็ให้บุคคลเหล่านัน้ ไป
จัดหาผ้าฝ้ายสีขาวขนาดกว้างยาว ด้านละหนึ่งศอกของตนมาหนึ่งผืน เมื่อมาพร้อมหน้ ากันครัน้ ได้
เวลาสานุ ศษิ ย์กใ็ ห้ผู้ประสงค์รอคอยอยู่ขา้ งล่างศาลาแล้วเรียกขึน้ ไปทีละคน ผูท้ ข่ี น้ึ ไปแต่ละคนจะต้อง
คลานเข้าไปหาเจ้าฝา่ ตีนแดงและห้ามมองหน้า เมื่อคลานเข้าไปถึงทีท่ เ่ี จ้าฝ่าตีนแดงนัง่ อยู่จงึ คลีผ่ า้ ขาว
ที่จะมาทําผ้าประเจียดปูออกแล้วพนมหมอบก้มหน้ านิ่งจนกว่าเจ้าฝ่าตีนแดงจะทําผ้าประเจียดเสร็จ
ฝ่ายเจ้าฝ่าตีนแดงเมื่อเห็นผู้ท่ปี ระสงค์อยากได้ผ้าประเจียดได้กระทําตามกฎซึ่งตนวางไว้ด้วยความ
เคารพก็ลุกขึน้ ยกเท้าขวาหรือซ้ายยํ่าลงไปในบม (บมคือภาชนะที่ทําด้วยไม้ มีลกั ษณะทรงกลมแบน
และลึกคล้ายถาดซึง่ ชาวอีสานใช้เป็ นภาชนะสําหรับใส่ขา้ วเหนียวทีน่ ่ึงสุกดีแล้ว เพื่อให้ไอนํ้ าออกก่อนที่
จะนําไปเก็บไว้ในกระติบ) ทีม่ ขี มิน้ กับปูนตําผสมกันไว้อย่างดี แล้วจึงยกเท้าข้างทีย่ ่าํ ลงไปในบมเหยียบ
ผ้าขาวก็จะปรากฏรอยเท้าของเจ้าฝ่าตีนแดงอย่างชัดเจนเป็ นอันเสร็จพิธที ําผ้าประเจียดนํ าไปใช้ได้
ทันที แต่ ถ้าหากเหยียบผ้าขาวแล้วปรากฏรอยไม่ชดั เจน หรือไม่สบอารมณ์ ของเจ้าฝ่าตีนแดง ผู้ท่ี
ต้องการก็ต้องไปหาผ้าขาวมาทําใหม่จนกว่าจะได้ผา้ ประเจียดชัน้ ดีไปไว้ใช้ต่อไป ครัน้ ได้ผ้าประเจียด
ไปแล้ว จะต้ อ งนํ า ไปเก็บ บูช าเอาไว้บ นหิ้ง พระ หรือ เมื่อ ออกเดินทางจะต้ อ งพับ ชายผู ก คอไปเป็ น
เครือ่ งรางของขลังประจําตัวทุกครัง้ จะลืมไม่ได้เป็ นอันขาด
๓. นายสายทอง อินทองไชยศรี ขนานนามตนเองเป็ น เจ้าหน่ อเลไลย์ อ้างว่า
ได้รบั บัญชาจากสวรรค์ให้มาปราบยุคเข็ญโดยเฉพาะ มีวาจาสิทธิ ์สามารถทีจ่ ะสาปผูล้ ะเมิดกฎสวรรค์
ให้เป็ นไปตามโทษานุ โทษที่ตนพิจารณาเห็นตามสมควรได้ทนั ที ครัง้ นัน้ ได้เกิดมีการขโมยเกิดขึน้ ใน
หมู่บ้านหนองหมากแก้ว แล้วจับขโมยได้ ชาวบ้านจึงควบคุมตัวไปให้เจ้าหน่ อเลไลย์เป็ นผู้ตดั สิน ผล
ของการตัดสินปรากฏว่า ขโมยได้ละเมิดกฎของสวรรค์ในข้อบังเบียดเครื่องยังชีพของมวลมนุ ษย์อย่าง
สุ ด ที่จะอภัยให้ไ ด้ โทษที่ขโมยพึง ได้รบั ในครัง้ นี้ ก็ค ือ ต้อ งถูก สาปให้ธ รณีสูบลงไปทัง้ เป็ น ครัน้ ได้
พิพ ากษาโทษให้ผู้ค นทัง้ หลายได้รู้เ ห็น ทัวไปแล้
่
ว พิธ ีส าปก็เ ริ่มขึ้น โดยเจ้า หน่ อ เลไลย์มบี ัญ ชาให้
สานุ ศิษย์ขุดหลุมขนาดพอฝงั ศพได้ในสถานที่ท่ไี ด้กําหนดไว้ ครัน้ แล้วให้ไปนํ าตัวขโมยซึ่งได้ผูกมัด
ข้อมือเอาไว้อย่างแน่ นหนา พาไปยืนทีป่ ากหลุม แล้วเจ้าหน่ อเลไลย์กเ็ ริม่ อ่านโองการอัญเชิญเทวทูตให้
ลงมาจากสรวง-สวรรค์ มาเป็ นสักขีพยานในการทีต่ นได้ดาํ เนินการสาปให้ขโมยต้องถูกธรณีสูบลงไปทัง้
เป็ นตามโทษานุ โทษ พอเจ้าหน่ อเลไลย์กล่าวคําสาปสิ้นสุดลงก็บญ
ั ชาให้สานุ ศษิ ย์ผลักขโมยลงไปใน
หลุม พร้อมกับช่วยกันรีบขุดคุย้ โกยดินลงกลบฝงั ขโมยทีต่ ้องคําสาปให้ธรณีสูบลงไปทัง้ เป็ น ท่ามกลาง
ความตกตะลึงพรึงเพริดสยดสยองของผูค้ นทีไ่ ปร่วมชมพิธกี รรมเป็ นอย่างยิง่ เมื่อคณะผีบุญคล้อยหลัง
ลับไป บรรดาญาติพน่ี ้องของขโมยก็รบี พากันขุดคุย้ โกยดินนําขโมยทีถ่ ูกฝงั ทัง้ เป็ นอาการร่อแร่ปางตาย
ขึน้ มาปฐมพยาบาล แล้วรีบพากันอพยพหลบหนีบญ
ั ชาจากสวรรค์ของคณะผีบุญไปในคืนนัน้ ทันที และ
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในครัง้ นัน้ เป็ นผลให้ไม่มกี ารลักขโมยใด ๆ เกิดขึน้ ในหมูบ่ า้ นหนองหมากแก้วต่อไป
อีกเลย ทัง้ นี้ ด้วยทุกคนได้ประจักษ์แก่ตาในประกาศิตจากสวรรค์ของเจ้าหน่ อเลไลย์เป็ นอย่างยิง่
๔. นายก้อนทอง พลซา ชาวบ้านวังสะพุงซึง่ เป็ นบุคคลที่ ๔ ขณะนัน้ รับราชการ
ในหน้ าที่ส ารวัตร อําเภอวัง สะพุ ง ได้ไ ปพบเห็นพิธ ีการต่ าง ๆ ของคณะผีบุญ จึง เกิด ความเลื่อมใส

๑๑
ศรัทธา จนถึงกับได้ขออนุ ญาตลาบวชจากทางราชการมีกําหนด ๑๐ วัน ในระหว่างทีท่ างราชการได้
อนุ ญาตให้ลาบวชได้ นายก้อนทอง ฯ ได้ถอื โอกาสหลบไปสมทบกับคณะผีบุญที่บา้ นหนองหมากแก้ว
แล้ว ก็รบี ทําความเพียรแต่ ยงั ไม่ทนั จะได้รบั ความสําเร็จจนถึง ขัน้ ได้รบั การขนานนาม ก็มาถูก ทาง
บ้านเมืองเข้าทําการปราบปรามและจับตัวได้เสียก่อน
คณะผีบุญซึง่ ถือว่าตนเป็ นผูว้ เิ ศษได้กําหนดพิธกี รรมให้ชาวบ้านปฏิบตั ิ โดยถือเอา
ศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองหมากแก้วเป็ นศูนย์กลางทุกวันในเวลาเช้าและเย็น ชาวบ้านทุกคน
จะต้องมาร่วมเข้าพิธสี วดมนต์ไหว้พระเป็ นประจําขาดไม่ได้ และในเวลากลางคืนทุกคืน บรรดาสาว ๆ
หรือภรรยาของผูใ้ ดก็ตามทีม่ ใี บหน้าและรูปร่างสวยงาม จะต้องอาบนํ้ าแต่งตัวให้สะอาดสดสวย แล้วนํา
พวงมาลัย ดอกไม้ส ดและนํ้ า หอมผลัด กัน เข้าไปมอบให้ค ณะผีบุญ ต่ อ จากนั น้ ก็จ ะเริม่ พิธ ีฟ้ อนรํา
บวงสรวงเวียนพรมนํ้ าอบนํ้ าหอมไปรอบๆ ตัวของผีบุญ หากผีบุญเกิดพึงพอใจอิสตรีนางใดในวงฟ้อน
บวงสรวง ก็จะใช้พวงมาลัยดอกไม้สดเกีย่ วปลายไม้แล้วยืน่ ไปคล้องคอเอาไว้ เป็ นเครือ่ งหมายให้ทุกคน
ได้ทราบว่า อิสตรีนางนัน้ ได้รบั โปรดปรานจากผีบุญเป็ นพิเศษ และนับเป็ นวาสนาเป็ นอย่างยิง่ ทีใ่ นคืน
นัน้ จะต้องเข้าเวรปรนนิบตั ิ ปรากฏว่าบรรดาสาวและไม่สาวต่างแย่งกันปรนนิบตั ผิ บี ุญเหล่านี้เป็ นพิเศษ
ทุ ก คืน คณะผีบุญ ชุ ด นี้ ไ ด้บญ
ั ญัติก ฎข้อ บังคับเอาไว้ ๓ ประการ ที่ชาวบ้านจะต้อ งถือ ปฏิบตั ิอ ย่า ง
เคร่งครัด จะหลงลืมไม่ได้นนั ้ มีดงั ต่อไปนี้
๑. จะต้องสวดมนต์ไหว้พระเป็ นประจําทุกเช้าเย็น ขาดไม่ได้
๒. จะต้องฟ้อนรําบวงสรวงคณะผูม้ บี ุญเป็ นประจําทุกคืน ขาดไม่ได้
๓. จะต้องหมันทํ
่ าบุญให้ทานอยู่เป็ นนิจ และจะต้องรําลึกถึงพระคุณของบิดามารดาอยู่เสมอทัง้ นี้ในการเรียกพ่อ-แม่ดงั ทีเ่ คยเรียกกันมาเฉย ๆ นัน้ เป็ นการไม่เคารพ จะต้องพากัน
เรียกเสียใหม่ว่า คุณพ่อคุณแม่
ด้วยพิธกี รรมทีค่ ณะผีบุญได้นําชาวบ้านปฏิบตั ติ ่อเนื่องกันมามิได้ขาด ครัน้ นานวัน
เข้า กิต ติศ ัพ ท์ก็ ไ ด้ เ ลื่อ งลือ ไปไกล ทํ า ให้ม ีผู้ค นสนใจหลัง่ ไหลเข้า ไปอย่ า งมากมาย บ้า งที่ส นใจ
เครื่องรางของขลัง ก็ต้องตระเตรียมสิง่ ของเข้าไปจัดทําเอง อาทิเช่นต้องการตะกรุดก็ต้องหาตะกัวลู
่ ก
แหไปหลอมแล้วตีแผ่ออกให้พระประเสริฐทําตะกรุด ทีป่ ่วยเจ็บได้ไข้กไ็ ปอาบนํ้ ามนต์สะเดาะเคราะห์ ที่
ต้องการผ้าประเจียดก็ตอ้ งหาผ้าฝ้ายสีขาวไปให้เจ้าฝา่ ตีนแดง ครัน้ คณะผีบุญได้พบผูค้ นมากหน้าหลาย
ตาและเพิม่ จํานวนมากยิง่ ขึน้ เลยเกิดความเคลิบเคลิ้มหลงตนลืมตัว หนักเข้าเลยพากันริอ่านหันไป
ทางการบ้านการเมือง ฝนั เฟื่องทีจ่ ะเป็ นเจ้าเข้าครองแผ่นดิน โดยประกาศอย่างอหังการว่า จะยกกําลัง
เข้าตีเอาเมืองเลยได้แล้วจึง จะยกกําลังเลยไปตีเอาเมืองเวียงจันทน์ เพื่อตัง้ ตนเป็ นเอกราช เมื่อได้
ประกาศเจตนารมณ์แล้วก็เรียกอาสาสมัครมาทําการคัดเลือก ด้วยมีความเชื่อมันว่
่ าตนได้รบั บัญชามา
จากสวรรค์ ไม่ต้องมีผู้คนมากก็สามารถที่จะกระทําการใหญ่ได้ เมื่อเลือกผูค้ นรวมได้ ๒๓ คน พร้อม
ด้วยปื นแก๊บ ๑ กระบอก ปื นคาบศิลา ๒ กระบอก พร้อมด้วยหอกดาบแหลนหลาวครบครัน ครัน้ ได้
ฤกษ์พชิ ยั สงคราม คณะผีบุญก็ยกพลจํานวน ๒๓ คน ออกเดินทางจากบ้านหนองหมากแก้วแล้วมุ่ง
หน้าขึน้ สู่ทศิ เหนืออ้อมผ่านหมูบ่ า้ นนาหลักแล้วไปตัง้ มันอยู
่ ่รมิ ลําห้วยทางด้านทิศเหนือของอําเภอวัง
สะพุง (บริเวณหมูบ่ า้ นห้วยอีเลิศ ห่างจากทีต่ งั ้ อําเภอวังสะพุง ประมาณ ๓ กม.)

๑๒
ระหว่างนัน้ หลวงพิศาลสารกิจ นายอําเภอวังสะพุงได้ตดิ ตามความเคลื่อนไหวของ
คณะผีบุญโดยส่งนายบุญเลิศ เหตุเกตุ สารวัตรศึกษา (อดีตกํานันตําบลวังสะพุง ปจั จุบนั ยังมีชวี ติ อยู่)
ออกไปสอดแนมพฤติการณ์ดูความเหิมเกริมของคณะผีบุญอย่างใกล้ชดิ แทบจะเอาชีวติ ไม่รอดก็หลาย
ครัง้ แล้วให้ทํารายงานเข้ามายังอําเภอทุกระยะ หลวงพิศาลสารกิจได้ทํารายงานความเคลื่อนไหวของ
คณะผีบุญเข้าจังหวัดทุกระยะ ซึ่งในขณะนัน้ กําลังเจ้าหน้ าที่ตํารวจทีป่ ระจําอยู่ในตัวจังหวัดเลยมีน้อย
เมือ่ เทียบกับจํานวนผูค้ นทีเ่ ข้าไปกราบไหว้คณะผีบุญ ดังนัน้ ทางจังหวัดเลยจึงได้ทํารายงานไปยังกอง
บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี พร้อมกันนัน้ ก็ได้รายงานขอกําลังไปยังฝ่ายทหารทีค่ ่ายประจักษ์
ศิลปาคมอีกด้วย ถ้าหากว่ากําลังทางฝา่ ยตํารวจทีอ่ ุดรมีไม่เพียงพอ ขณะนัน พ.ต.อ.พระปราบภัยพาล
ผู้บงั คับการตํารวจภูธรจังหวัดอุด รธานีในสมัยนัน้ ได้นํากําลังเจ้าหน้ าที่ตํารวจรีบรุดมาจากจังหวัด
อุ ด รธานี เ ข้า สมทบกับ กํ า ลัง ของจัง หวัด เลย ร่ ว มกับ เจ้า หน้ า ที่ข องอํ า เภอวัง สะพุ ง รีบ วางแผน
ปราบปรามโดยด่วน ครัน้ ได้ทราบกําลังของคณะผีบุญพร้อมด้วยอาวุธจากนายบุญเลิศ เหตุเกตุ เป็ นที่
แน่ นอนแล้ว กองกําลังตํารวจจากอุดรร่วมกับจังหวัดเลยและเจ้าหน้าทีอ่ ําเภอวังสะพุงก็เคลื่อนเข้าโอบ
ล้อมคณะผีบุญทุกทิศทุกทาง ได้มกี ารปะทะกันเพียงเล็กน้อย คณะผีบุญก็แตกกระจัดกระจายจับผีบุญ
ได้ทงั ้ คณะ แล้วควบคุมตัวขึน้ ส่งฟ้องศาลฐานก่อการจลาจลสอบถามได้ความว่า พวกเขาทัง้ ๔ คนทีต่ งั ้
ตนเป็ นผีบุญ เกิดความเคลิบเคลิม้ หลงใหลในนิยายพืน้ เมืองของชาวอีสานเรื่อง สังข์ศลิ ปชัย และจําปา
สีต่ ้น จนหลงตนลืมตัวไป ส่วนความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริงนัน้ ยังมีความรักในถิน่ ฐานหาได้มคี วามคิดเป็ นกบฏ
ต่อแผ่นดินกําเนิดก็หาไม่ คณะตุลาการได้รบั ฟงั เรื่องราวจากผู้ท่ไี ด้ตงั ้ ตนเป็ นผีบุญทัง้ ๔ คน ได้เกิด
ความเห็นใจ จึงพิพากษาให้จาํ คุกผีบุญทัง้ ๔ คน คนละ ๓ ปี ส่วนบริวารให้ปล่อยตัวไป
การตัง้ เมืองเลย
เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๖ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๔
พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าผูค้ นในแขวงนี้มปี ริมาณเพิม่ ขึน้ มากกว่าแต่ก่อน สมควรจะได้ตงั ้ เป็ นเมือง
เพื่อประโยชน์ ในการปกครองอย่างใกล้ชดิ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาท้ายนํ้ าออกมา
ั ่ วยนํ้ าหมานและอยู่ใกล้กบั
สํารวจเขตแขวงต่าง ๆ แล้วได้พจิ ารณาเห็นว่า หมู่บา้ นแฮ่ ซึง่ ตัง้ อยู่รมิ ฝงห้
แม่น้ําเลย มีภูมปิ ระเทศทีเ่ หมาะสมแก่การสร้างป้อมด้วย เพราะมีภูเขาล้อมรอบและพลเมืองหนาแน่ น
พอจะตัง้ เป็ นเมือ งได้ จึง นํ าความขึ้นถวายบัง คมทูล เพื่อ ทรงทราบ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั ตัง้ เป็ นเมือง เรียกชื่อตามนามของแม่น้ํ าเลยว่า "เมือง
เลย"
ต่อมา พ.ศ.๒๔๔๐ ได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัติปกครองท้องที่ ร.ศ.๑๑๖ ได้
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากเดิมมาเป็ นแบบเทศาภิบาล โดยแบ่ งเป็ นมณฑลเมือ ง อําเภอ ตําบล
หมูบ่ า้ น เมืองเลยจึงแบ่งการปกครองอีกเป็ น ๔ อําเภอ อําเภอทีต่ งั ้ ตัวเมืองเรียกชื่อว่า "อําเภอกุดป่อง"
ต่อมาใน พ.ศ.๒๔๔๒-๒๔๔๙ ได้เปลีย่ นชื่อเมืองเลยเป็ น "บริเวณลํานํ้ าเลย" ใน พ.ศ.๒๔๔๙-๒๔๕๐
ได้เ ปลี่ย นชื่อ บริเ วณลํ า นํ้ า เลย เป็ น บริเ วณลํา นํ้ า เหือ ง และใน พ.ศ.๒๔๕๐ จึง ได้ม ีป ระกาศของ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๔๕๐ ยกเลิกบริเวณลํานํ้ าเหืองให้คงเหลือไว้เฉพาะ "เมือง
เลย" โดยให้เปลีย่ นชื่ออําเภอกุดปอ่ ง เป็ นอําเภอเมืองเลยด้วย

๑๓
สําหรับอําเภอกุดปอ่ ง ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ตัวเมืองเลยนัน้ เรียกตามตําบลซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ อําเภอ
ในครัง้ นัน้ เหตุทเ่ี รียกตําบลแห่งนี้ว่า "กุดป่อง" ก็เนื่องจากมีหนองนํ้ าอยู่แห่งหนึ่ง ซึง่ ตัง้ อยู่ ณ บริเวณ
ทีว่ ่าการอําเภอเมืองเลย ปจั จุบนั นี้เกิดจากการเปลีย่ นทางเดินของแม่น้ํ าเลย มีลกั ษณะเป็ นลําห้วยมีรปู
โค้งเป็ นรูปพระจันทร์ครึง่ ซีก มีปากนํ้ าแยกออกจากลําแม่น้ํ าเลยทัง้ สองด้าน มีน้ํ าขังอยู่ตลอดปี ตรง
กลางเป็ นเกาะมีเนื้อที่ประมาณ ๙๐ ไร่ ปจั จุบนั เป็ นที่ตงั ้ ของที่ว่าการอําเภอเมืองเลย ศาลาเทศบาล
เมืองเลย และสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย

การจัดรูปการปกครองในสมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์

การจัดรูปการปกครองก่อนจัดระบบมณฑลเทศาภิ บาล
ใช้วธิ ซี ง่ึ เรียกในกฎหมายเก่าว่า "กินเมือง" อันเป็นแบบเดิม คําว่า "กินเมือง" มาถึงชัน้ หลัง
เรียกเปลีย่ นเป็ น "ว่าราชการเมือง" ส่วนคําว่า "กินเมือง" ก็ยงั ใช้กนั ในคําพูดอยู่บา้ ง วิธกี ารปกครองที่
เรียกว่า "กินเมือง" นัน้ หลักเดิมมาคงถือว่าผู้เป็ นเจ้าเมืองต้องทิ้งกิจธุระของตนมาประจําทําการ
ปกครองบ้านเมืองให้ราษฎรอยู่เย็นเป็ นสุข ปราศจากภยันตราย ราษฎรก็ต้องตอบแทนคุณเจ้าเมือง
ด้วยการออกแรงช่วยทํางานให้บา้ ง หรือแบ่งสิง่ ของซึ่งทํามาหาได้ เช่น ข้าวปลาอาหาร เป็ นต้น อันมี
เหลือใช้มอบให้เจ้าเมืองคนละเล็กละน้ อย ทําให้เจ้าเมืองดํารงตนอยู่ได้โดยรัฐบาลในราชธานีไม่ต้อง
รับภาระ จึงให้ค่าธรรมเนียมในการต่าง ๆ แทนตัวเงินสําหรับใช้สอย กรมการซึง่ เป็ นผูช้ ่วยเจ้าเมืองก็
ได้รบั ผลประโยชน์ทํานองเดียวกันเป็ นแต่ลดลงตามศักดิ ์ ต่อมาบ้านเมืองเปลีย่ นแปลง ทําให้การเลีย้ ง
ชีพต้องอาศัยเงินตรามากขึน้ ผลประโยชน์ทเ่ี จ้าเมืองกรมการได้รบั อย่างโบราณไม่พอเลีย้ งชีพ จึงมีการ
หาผลประโยชน์เพิม่ พูนอย่างอื่น เช่น ทําไร่นา ค้าขาย เป็นต้น
การเป็ นเจ้าเมืองก็มกั จะมีการสืบเชือ้ สายวงศ์ตระกูลทีเ่ คยเป็ นเจ้าเมือง หรือเคยรับราชการ
งานเมืองมาแล้ว เช่น อาจเป็ นบุตรชายเจ้าเมืองหรือถ้าไม่มบี ุตรชายก็อาจให้บุตรเขยผู้ซ่งึ เห็นว่ามี
ความรูค้ วามสามารถพอปกครองบ้านเมืองได้ ทําหน้าทีเ่ จ้าเมืองแทน การแต่งตัง้ เจ้าเมืองสําหรับเมือง
เอก คงได้รบั การโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ส่วนเมืองเล็ก ๆ กรมการเมืองคงมีใบบอกหัวเมืองเอก และด้วย
ความเห็นชอบของเจ้าเมืองเอก สําหรับทีท่ ําการเจ้าเมืองก็เอาบ้านเรือนเป็ นทีว่ ่าราชการด้วย บ้านเจ้า
เมืองนิยมเรียกว่า "จวน" และมีศาลาโถงปลูกไว้หน้าบ้านหลังหนึ่งเรียกว่า " ศาลากลาง" สําหรับ
ประชุมปรึกษาราชการ เป็ นศาลาสําหรับชําระความหรือตัดสินความ ทัง้ จวนและศาลากลางนี้สร้างขึน้
ด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวรวมทัง้ ทีด่ นิ ก็เป็ นของส่วนตัวด้วย เมื่อสิน้ สมัย เจ้าเมืองคนหนึ่งอาจเป็ นด้วยเจ้า
เมือ งถึง แก่ อ นิจกรรมหรือ เปลี่ยนเจ้าเมือง "จวน" เจ้าเมืองและศาลากลางเดิมก็ต กเป็ นมรดกแก่
ลูกหลาน ใครได้เป็ นเจ้าเมืองคนใหม่ถ้ามิได้เป็ นผู้รบั มรดกของเจ้าเมืองเก่า ก็ต้องหาทีส่ ร้างจวนและ
ศาลากลางใหม่ตามลําดับที่จะสร้างได้ บางทีก็สร้างห่างไกลจากที่เดิม แม้จนต่ างตําบลก็ม ี จวนเจ้า
เมืองไปอยู่ท่ไี หนก็ย้ายที่ทําการไปอยู่ท่ใี หม่ ตามสมัยของเจ้าเมืองคนนัน้ ส่วนกรมการนัน้ เพราะมัก
เป็ นคหบดีในเมืองนัน้ ซึ่งเมื่อตัง้ บ้านเรือนอยู่ไหนก็คงอยู่ท่นี ัน่ เป็ นแต่เวลามีการงานจะต้องทําตาม
หน้าที่ จวนเจ้าเมืองอยูไ่ หนก็ไปฟงั คําสังที
่ น่ นั ่ บางคนตัง้ บ้านเรือนอยู่ห่างไกลก็ม ี โดยถือหลักเห็นเป็ น
ผูเ้ หมาะสมทีจ่ ะรักษาสันติสุขของท้องถิน่ นัน้ เป็ นสําคัญ และมุง่ ให้ประชาชน "อยู่เย็นเป็ นสุข" ปราศจาก

๑๔
ภัยต่างๆ เช่นโจรผูร้ า้ ย ปราบปรามนักการพนัน การเสพของมึนเมาเป็ นสําคัญ มิได้พฒ
ั นาด้านต่าง ๆ
ให้เจริญก้าวหน้าเหมือนในการดําเนินการปกครองในสมัยปจั จุบนั
การบริหารงานปกครองสําหรับเมืองเล็กมิได้เป็ นประเทศราช เช่น จังหวัดเลย คงมี
การปกครองท้องถิ่นเป็ นของตนเอง ในแต่ ละเมืองจะมีเจ้าเมืองปกครอง ซึ่งส่วนใหญ่สบื ตระกูลกัน
เรือ่ ยมาดังกล่าวข้างต้น อํานาจการปกครองมีอย่างเต็มทีต่ งั ้ แต่ระดับสูงสุดถึงระดับตํ่าสุด และเนื่องจาก
เขตจังหวัดเลยอยู่ใกล้ชดิ กับลาวมาก การจัดการปกครองบ้านเมืองบางอย่างคงได้รบั อิทธิพลลาวอยู่
มาก การบริหารบ้านเมืองได้แบ่งทําเนียบข้าราชการออกเป็ น ๕ ขัน้ คือ
๑. ตําแหน่ งอาชญาสี่ เป็ นตําแหน่งบังคับบัญชาสูงสุดของเมือง มี ๔ ตําแหน่ ง คือ
เจ้าเมือง เป็ นผูม้ อี ํานาจสิทธิ ์ขาดในกิจการบ้านเมืองทัง้ ปวง
อุปฮาด ทําการแทนเจ้าเมืองในกรณีเจ้าเมืองไม่อยูห่ รือไม่สามารถว่าราชการ
ได้ และช่วยราชการทัวไป
่
ราชวงศ์ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับอรรถคดี ตัดสินชําระความ และการปกครอง
ราชบุตร มีหน้าทีค่ วบคุมเก็บรักษาผลประโยชน์ของเมือง
(เกี่ยวกับตําแหน่ งรองเจ้าเมือง คืออุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตรนี้ มีหลักฐานพอสืบได้จากคนเฒ่าคนแก่
ปรากฏให้ทราบว่าการปกครองสมัยก่อน จัดระบอบมณฑลเทศาภิบาล เช่น ในสมัยพระแก้ว อาสา
(กองแสง) ปกครองเมืองด่านซ้ายก็ด ี และพระยาศรีอคั รฮาด (ทองดี) ปกครองเมืองเชียงคานก็ด ี มี
ตําแหน่ งรองเจ้าเมืองดังกล่าว คือ อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร อยูด่ ว้ ย)
๒. ตําแหน่ งผู้ช่วยอาชญาสี่ ได้แก่ตําแหน่ งท้าวสุรยิ ะ ท้าวสุรโิ ย ท้าวโพธิสาร และ
ท้าวสุทธิสารมีหน้าทีใ่ นการพิจารณาคดีพพิ ากษาและการปกครองแผนกต่าง ๆ ของเมือง
๓. ตําแหน่ งขื่อบ้านขางเมือง มีทงั ้ หมด ๑๗ ตําแหน่ ง เช่น เมืองแสน กํากับฝ่าย
ทหารเมืองจันทน์ กํากับฝา่ ยพลเรือน เมืองขวา เมืองซ้าย เมืองกลาง มีหน้าทีด่ ูแลการพัสดุต่าง ๆ เช่น
การปฏิสงั ขรณ์จดั และกํากับการสักเลก เป็ นต้น
๔. ตําแหน่ งเพียหรือเพี้ย เป็ นองครักษ์เจ้าเมือง เป็ นพนักงานติดตามเจ้าเมือง
เป็ นต้น
๕. ตําแหน่ งประจําหมู่บ้าน มี ๔ ตําแหน่ ง ได้แก่ท้าวฝ้าย ตาแสง นายบ้าน และจ่า
เมือ งเทียบได้ก ับตํ า แหน่ ง ทางปกครองในปจั จุบนั คือ นายอํ าเภอ กํ านัน ผู้ใ หญ่ บ้าน และสารวัต ร
หมูบ่ า้ นตามลําดับ
สําหรับตําแหน่ งขือ่ บ้านขางเมือง ๑๗ ตําแหน่ง ดูช่อื แล้วคล้ายกับตําแหน่ งข้าเฝ้า เมื่อมี
วิญญาณเจ้าเข้าทรงเกีย่ วกับศาลเทพารักษ์ หรืออาฮักหลักเมืองของเมืองด่านซ้ายมาก ตําแหน่ งข้าเฝ้า
ดังกล่าว มีถงึ ๑๙ ตําแหน่ ง โดยแบ่งออกเป็ น ๒ ฝ่าย ฝ่ายหนึ่ง ข้าเฝ้าฝ่ายเจ้าเมืองจัง คือ "เจ้ากวน"
(ผูช้ ายซึง่ มีหน้าทีใ่ ห้วญ
ิ ญาณเจ้าเข้าทรง) มี ๑๐ คน ได้แก่ แสนด่าน แสนหอม แสนฮอง แสนหนู รนิ ทร์
แสนศรีสองฮัก แสนตางใจ แสนกลาง แสนศรีฮกั ษา แสนศรีสมบัติ และแสนกํากับ ข้าเฝ้าฝ่ายเจ้าเมือง
กลาง คือ "นางเทียม" (ผูห้ ญิงซึง่ มีหน้าทีใ่ ห้วญ
ิ ญาณเจ้าเข้าทรง) มี ๙ คน ได้แก่ แสนเขื่อน แสนคําบุญ
ยอ แสนจันทน์ แสนแก้วอุ่ นเมือง แสนบัวโฮม แสนกลางโฮง แสนสุข เมืองแสน และเมืองจันทน์ ซึ่ง

๑๕
ตําแหน่ งเหล่านี้อาจเป็ นตําแหน่ งผูม้ หี น้าทีต่ ่าง ๆ ในการดําเนินกิจการบ้านเมืองในสมัยโบราณก็ได้ แต่
ไม่ทราบว่าผู้ใดมีหน้ าที่อะไรแน่ ชดั ทีพ่ อทราบก็มแี สนด่าน และแสนเขื่อน เป็ นหัวหน้าของแสนแต่ละ
ฝ่ายเท่านัน้ แม้ในทุกวันนี้การเข้าทรงก็ด ี ตําแหน่ งเจ้ากวนนางเทียม และแสนต่าง ๆ ก็ดที อ่ี ําเภอด่าน
ซ้าย ก็ยงั คงมีอยูเ่ ช่นสมัยก่อน
ในแต่ละเมืองจะมีอํานาจเต็มทีใ่ นการปกครอง การศาลและการเก็บส่วยสาอากร เช่น ใน
ด้านการศาล คงให้มกี ารชําระความกันเอง โดยเจ้าเมืองและกรมการเมืองทําหน้าทีล่ ูกขุนพิจารณาคดี
ส่วนการเก็บภาษีอากรก็คงให้อยู่ในอํานาจของแต่ละเมือง สําหรับเมืองซึง่ อยู่ในท้องที่จงั หวัดเลย ซึ่ง
เป็ นเมืองเล็กจะขึน้ ตรงต่อเมืองเอก หรือเมืองใหญ่อกี ต่อหนึ่ง การส่วยสาอากรก็ตอ้ งส่งต่อเมืองเอกทุก
ปี และเจ้าเมืองตลอดข้าราชการมีการทําพิธรี บั พระราช่ทานนํ้ าพิพฒ
ั น์สตั ยาปี ละ ๒ ครัง้ หรือปีละครัง้
เป็ นอย่างน้อย
การจัดรูปการปกครองตามระบบมณฑลเทศาภิ บาล
ลัก ษณะการเทศาภิ บ าล
เป็ น การปกครองซึ่ง เปลี่ย นแปลงให้ ม ีข้ึน ในรัช กาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั การเทศาภิ บาล คือ การปกครองโดยลักษณะที่จดั ให้ม ี
หน่ วยบริหารราชการอันประกอบด้วย ตําแหน่ งข้าราชการต่างพระเนตรพระกรรณ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั และเป็ นที่ไว้วางใจของรัฐบาลในพระองค์ รับแบ่งภาระของรัฐบาลกลาง ซึง่ ประจําอยู่แต่
เฉพาะในราชธานีนัน้ ออกไปดําเนินการในส่วนภูมภิ าคอันเป็ นที่ใกล้ชดิ ต่ ออาณาประชากร เพื่อให้
ได้รบั ความ ร่มเย็นเป็ นสุขและความเจริญทัวถึ
่ งกัน โดยมีระเบียบแบบแผนอันเป็ นคุณประโยชน์ แก่
ราชอาณาจัก รด้วย ฯลฯ จึงแบ่งส่วนการปกครองแว่นแคว้นออกโดยลําดับชัน้ เป็ นมณฑล จังหวัด
อําเภอ ตําบล และหมูบ่ า้ น และแบ่งหน้าทีร่ าชการเป็ นส่วนสัด เป็ นแผนกพนักงาน ทํานองการแบ่งงาน
ของกระทรวงในราชการ อันเป็ นวิถนี ํามาซึง่ ความเป็ นระเบียบเรียบร้อย รวดเร็วและโดยเฉพาะอย่างยิง่
ระงับทุก ข์บํารุงสุ ขด้ว ยความเที่ยงธรรมแก่ อาณาประชาชนและได้มกี ารแก้ไ ขลัก ษณะปกครอง ให้
เป็ นไปตามพระราช-บัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ ร.ศ.๑๑๖ นัน่ คือ ให้ตงั ้ ทําเนียบข้าราชการเสียใหม่
ยกเลิกตําแหน่ งทางการปกครอง คือ อาชญาสี่ ได้แก่ เจ้าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร ในตอนแรก
คงใช้แบบเดิมอยู่ ต่อมาจึงค่อยยุบเลิกหมดใน พ.ศ.๒๔๕๐ โดยให้เรียกใหม่เป็ น ผูว้ ่าราชการเมือง ปลัด
เมือ ง ยกกระบัต รเมือ ง และผู้ช่ ว ยราชการเมือ งตามลํ า ดับ แทน ตํ า แหน่ ง อื่น ๆ ก็ไ ด้ป รับ ปรุง ให้
เหมาะสมด้วย สําหรับส่วนราชการตามระบอบมณฑลเทศาภิบาลแบ่งออกดังต่อไปนี้
มณฑล คือ รวมเขตจัง หวัด ตัง้ แต่ ส องจัง หวัด ขึ้นไป มากบ้า งน้ อ ยบ้าง สุ ด แต่ ใ ห้ค วาม
สะดวกในการปกครอง ตรวจตราบัญชาการของสมุหเทศาภิบาล จัดเป็ นมณฑลหนึ่ง มีขา้ ราชการชัน้ สูง
เป็ นผู้บญ
ั ชาการเป็ นประธานข้าราชการมณฑลหนึ่ง นอกจากตําแหน่ งสมุหเทศาภิบาล ยังมีขา้ หลวง
รอง เป็ นเจ้าหน้ าทีแ่ ผนกการต่าง ๆ ของมณฑล และมีขา้ ราชการเจ้าพนักงานสําหรับช่วยปฏิบตั ริ าชการตามสมควรแก่หน้าที่ สมุหเทศาภิบาลมีอํานาจหน้าทีป่ กครองบัญชาการและตรวจตราภาวะการณ์
ทัง้ ปวง และราชการในมณฑล ซึง่ มีบทบัญญัตขิ องรัฐบาลมอบให้เป็ นหน้าทีข่ องเทศาภิบาล รับข้อเสนอ
และสังราชการแก่
่
ผวู้ ่าราชการจังหวัด อันเป็ นผลสําเร็จเร็วกว่าทีจ่ งั หวัดจะบอกเข้ามายังกระทรวง และ
คอยฟงั คําสังจากกรุ
่
งเทพ ฯ ดังแต่ก่อน นับเป็ นผลดีแก่ทางราชการและประชาชน

๑๖
จังหวัด แต่ก่อนเรียกว่า "เมือง" รวมเขตอําเภอ (เมือง) ตัง้ แต่สองอําเภอ (เมือง) ขึน้ ไป
ถึงหลายอําเภอ (เมือง) ก็ม ี จัดเป็ นจังหวัดหนึ่ง รองถัดจากมณฑลลงมาให้มอี าณาเขตพอควรแก่ความ
เจริญและความสะดวกในการตรวจตราปกครองจังหวัดหนึ่ง ซึง่ มีขา้ ราชการผู้ใหญ่ เป็ นตําแหน่ งผู้ว่าราชการเมือง เรียกว่า "ข้าหลวงประจําจังหวัด" และต่อมาเรียกว่า "ผูว้ ่าราชการจังหวัด" เป็ นหัวหน้า
และมีกรมการจังหวัดคณะหนึ่งช่วยบริหารราชการ
อําเภอ กิ่ งอําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน เป็ นส่วนรองถัดจากจังหวัดลงมาโดยลําดับชัน้ ทัง้
ท้องที่และเจ้าพนักงานมีหน้ าที่ปกครองใกล้ชดิ กับประชาราษฎร ตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัติ
ลัก ษณะปกครองท้ อ งที่แ ละพระราชบัญ ญัติ ร ะเบีย บบริห ารราชการส่ ว นภู ม ิภ าค อํ า เภอหนึ่ ง มี
นายอําเภอเป็ นหัวหน้า กิง่ อําเภอมีปลัดอําเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้า ตําบลและหมู่บา้ นมีกํานันและผูใ้ หญ่บา้ น
เป็ นหัวหน้าปกครองดูแลตามลําดับ

การตัง้ มณฑลเทศาภิ บาล

มณฑลที่ ตงั ้ ขึ้นครัง้ แรก เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๕ คือก่อน พ.ศ.๒๔๓๗ มี ๖ มณฑล ได้แก่
มณฑลลาวเฉียง ภายหลังเปลีย่ นชื่อเป็ นมณฑลพายัพ มณฑลลาวพวน ภายหลังเปลีย่ นชื่อเป็ นมณฑล
อุดร (เมืองเลยขึน้ อยู่ในเขตมณฑลนี้) มณฑลลาวกาว ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็ นมณฑลอีสาน มณฑล
เขมร ภายหลัง เปลี่ย นชื่อ เป็ น มณฑลบู ร พา มณฑลลาวกลาง ภายหลัง เปลี่ ย นชื่อ เป็ น มณฑล
นครราชสีมา และมณฑลภูเก็ต มณฑลทีต่ งั ้ ครัง้ แรกนี้ยงั มิได้จดั เป็ นลักษณะเทศาภิบาล
พ.ศ.๒๔๓๗ ได้จดั ตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ ใหม่ ๔ มณฑล คือมณฑลพิษณุ โลก มณฑล
ปราจีน มณฑลราชบุร ี และมณฑลนครราชสีมา
พ.ศ.๒๔๓๘ ได้จดั ตัง้ มณฑลขึน้ ใหม่ ๓ มณฑล และแก้ไขให้เป็ น
ลักษณะเทศาภิบาล ๑ มณฑล รวม ๔ มณฑล คือ มณฑลนครชัยศรี มณฑลนครสวรรค์ มณฑลกรุง
เก่า และมณฑลภูเก็ต
พ.ศ.๒๔๓๙ ได้จดั ตัง้ มณฑลขึน้ ใหม่ ๒ มณฑล และแก้ไขให้เป็ นลักษณะเทศาภิบาล ๑
มณฑล รวม ๓ มณฑล คือ มณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลชุมพร และมณฑลบูรพา
พ.ศ.๒๔๔๐ ได้จดั ตัง้ มณฑลขึน้ ใหม่ ๑ มณฑล คือ มณฑลไทรบุร ี
พ.ศ.๒๔๔๒ ได้จดั ตัง้ มณฑลขึน้ ใหม่ ๑ มณฑล คือ มณฑลเพชรบูรณ์
พ.ศ.๒๔๔๓ ได้ แ ก้ ไ ขการปกครองมณฑลที่ม ีอ ยู่ ก่ อ น พ.ศ.๒๔๓๖ ให้ เ ป็ น ลัก ษณะ
เทศาภิบาล ๓ มณฑล คือ มณฑลพายัพ มณฑลอีสาน (เคยเรียกว่ามณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ) และ
มณฑลอุดร (แบ่งเมืองออกเป็ นบริเวณซึง่ มีบริเวณนํ้าเหืองตัง้ บริเวณทีเ่ มืองเลย รวมอยูด่ ว้ ย)
พ.ศ.๒๔๔๙ ยุบมณฑลเพชรบูรณ์
พ.ศ.๒๔๔๙ ได้จดั ตัง้ มณฑลขึน้ อีก ๒ มณฑล คือ มณฑลจันทบุร ี และมณฑลปตั ตานี
พ.ศ.๒๔๕๐ ตัง้ มณฑลเพชรบูรณ์ขน้ึ อีกครัง้ หนึ่ง
พ.ศ.๒๔๕๑ จํานวนมณฑลลดลง ๑ มณฑล เพราะไทยต้องยอมยกมณฑลไทรบุรใี ห้แก่
อังกฤษ

๑๗
พ.ศ.๒๔๕๕ แยกมณฑลอีสานออกเป็ น ๒ มณฑล มีช่อื ใหม่ว่า มณฑลอุบลและมณฑล
ร้อยเอ็ด

พ.ศ.๒๔๕๘ จัดตัง้ มณฑลขึน้ อีก ๑ มณฑล คือ มณฑลมหาราษฎร์
ในรัชกาลที่ ๖ โปรดเกล้าฯ ให้เ ปลี่ยนมณฑลกรุง เทฯ เป็ นกรุง เทพมหานคร (มณฑล
กรุงเทพฯ รัชกาลที่ ๕ ได้โปรดให้ตงั ้ ขึน้ เมือ่ พ.ศ.๒๔๓๘)
มณฑลทัง้ หมดในราชอาณาจักรครัง้ นัน้ มีทงั ้ สิน้ ๒๑ มณฑลด้วยกัน
เมือ่ ได้มกี ารปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลขึน้ แล้ว ต่อมาก็ได้มกี ารแก้ไขปรับปรุงการ
ปกครองให้เป็ นลักษณะเทศาภิบาลขึน้ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การปกครองดําเนินไปอย่างมีระเบียบ
และเกิดคุณประโยชน์แก่ประชาชนและบ้านเมืองมากขึน้ การปกครองจึงใช้แบบเก่าของไทยเป็ นหลัก
คือการปกครองแบบพ่อปกครองลูก และวิธกี ารแบบใหม่ควบคู่ไปด้วย ได้ออกประกาศตักเตือนให้
ราษฎรปฏิบตั ติ ามแบบอย่างทางราชการ โดยให้ถอื เป็ นกฎหมายที่จะต้องปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด ซึ่งมี
เรือ่ งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ก. ประกาศให้ราษฎรเสียเงินค่าราชการประจําปี
ข. ประกาศให้ราษฎรเมือ่ มีคดีขน้ึ ให้ฟ้องร้องต่อศาลทีต่ งั ้ ขึน้ ในแต่ละท้องที่ เช่น ศาลหมู่บ้าน ศาลอําเภอ ศาลเมือง และศาลข้าหลวง เป็ นต้น
ค. ประกาศให้ราษฎรเข้ารับราชการทหาร
ง. ประกาศให้ราษฎรเลิกเล่นการพนันเลิกสูบฝิ่ นและเลิกหลงเชื่อในสิง่ ทีผ่ ดิ เช่น เลิกสัก
ตามร่างกาย เป็ นต้น
จ. ประกาศให้ราษฎรใช้หวั แม่มอื แตะเอกสารแทนการเขียนรูปร่าง ๆ ลงท้ายเอกสารเช่น
แต่ก่อน
แต่เนื่องจากความเคยชินของราษฎรทีป่ ฏิบตั ติ ามประเพณีทเ่ี ชื่อถือกันมาแต่เดิม จึงยังไม่
เห็นผลประโยชน์ท่เี กิดขึน้ แก่ตนเองและประเทศชาติ เพราะขาดสิง่ ทีจ่ ะให้ราษฎรเปลี่ยนความคิด คือ
การให้การศึกษาแก่ราษฎร ประกาศดังกล่าวจึงไม่ค่อยได้ผลนัก
นอกจากนี้ยงั ประกาศเตือนให้ราษฎรปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือตามความต้องการของทาง
ราชการอื่น ๆ มีการปรับปรุงการศึกษา โดยให้ผูช้ ายมีอายุพอสมควร ได้บวชเรียนได้จดั ให้ราษฎรเข้า
ศึกษาในสถานศึก ษาที่ทางราชการจัด ขึ้น จัดตัง้ ศาลให้แน่ นอน การเก็บภาษีใ ห้รดั กุ มไม่รวไหล
ั่
จัด
เส้นทางคมนาคม ได้แก่ ถนนทางเกวียนและสะพานให้สะดวก ตลอดจนการสื่อสาร เป็นต้น
การปกครองตามเมืองต่าง ๆ นอกจากมีผวู้ ่าราชการเมืองแล้ว ยังมีขา้ หลวงกํากับอีกด้วย
ข้าหลวงที่ได้รบั แต่ งตัง้ ได้มอบหน้ าที่ให้ไปจัดการเก็บภาษีอากรสุรา ภาษีต่าง ๆ และพิจารณาตัดสิน
แก้ปญั หาเรือ่ งเขตเมือง มีการยกฐานะการครองชีพของราษฎร โดยส่งเสริมการทํานา เลีย้ งสัตว์ เป็ นต้น
การเก็บภาษีอากร เมื่อเก็บได้นอกจากนํ าเข้ารัฐแล้ว ยังแบ่ งผลประโยชน์ ใ ห้ผู้ว่าราชการเมือง และ
ข้าหลวง ตลอดจนกรมการอีกด้วย
ต่อมาทางราชการได้พจิ ารณาปรับปรุงในด้านต่างๆ เช่น การเก็บผลประโยชน์ การทหาร
การศาล การคมนาคมสื่อ สาร และการศึก ษา เป็ น ต้น ซึ่ง ช่ ว ยให้ก ารปรับ ปรุ ง การปกครองในส่ ว น

๑๘
โครงสร้างได้ผลดียงิ่ ขึน้ อันเป็ นการปรับปรุงขัน้ พื้นฐานเป็ นผลให้ราษฎรได้เปลี่ยนแปลงสภาพความ
เป็ นอยูไ่ ด้รบั ความสะดวก ความยุตธิ รรม ความสงบสุขมากขึน้ ตามลําดับ

แผนภูมิการบริ หารการปกครองหลังจากประกาศใช้ พ.ร.บ.
ลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ.๑๑๖
ลําดับการบังคับบัญชา
กระทรวงมหาดไทย
มณฑล
เมือง
อําเภอ
ตําบล
หมูบ่ า้ น

ชื่อตําแหน่ งก่อนใช้ พ.ร.บ
ลักษณะปกครองท้องที่ รศ.116
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ข้าหลวงต่างพระองค์
เจ้าเมือง
ท้าวฝา่ ย
ตาแสง
พ่อบ้านหรือนายบ้าน

ชื่อตําแหน่ งภายหลังใช้ พ.ร.บ
ลักษณะปกครองท้องที่ รศ. 116
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ข้าหลวงต่างพระองค์
ผูว้ ่าราชการเมือง
นายอําเภอ
กํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น

๔.๓ การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็ นระบอบ
ประชาธิปไตย เมือ่ พ.ศ.๒๔๗๕ แล้ว ต่อมาทางราชการได้ออกพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินสยาม พ.ศ.๒๔๗๖ ให้ยกเลิกวิธกี ารปกครองตามแบบมณฑลเทศาภิบาล เปลีย่ นเป็ นแบบการ
บริหารราชการส่วนภูมภิ าคโดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นจังหวัดและอําเภอ โดยรวมพืน้ ทีห่ ลาย ๆ
อําเภอเป็ นจังหวัด ระดับจังหวัดมีขา้ หลวงประจําจังหวัดเป็ นหัวหน้า ร่วมกับคณะกรมการจังหวัดเป็ น
ผูบ้ ริหาร ทัง้ นี้ เพื่อมิให้หน่ วยงานมณฑลซํ้าซ้อนกับจังหวัด เป็นการประหยัดช่วยทําให้การบริหารราชการรวดเร็วขึน้ เพราะการคมนาคมสื่อสารเจริญก้าวหน้ากว่าแต่ก่อน และรัฐบาลมีนโยบายมอบอํานาจ
การปกครองให้แก่ส่วนภูมภิ าคมากยิง่ ขึน้
เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีก
ฉบับหนึ่งเปลีย่ นแปลงจากหลักการเดิมให้จงั หวัดมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล และมอบอํานาจบริหารราชการ
แผ่นดินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะ ส่วนคณะกรมการจังหวัดให้มฐี านะเป็ นที่ปรึกษาของผู้ว่า
ราชการจังหวัด
ต่อมาคณะปฏิวตั ไิ ด้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ตามนัยประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ โดยจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมภิ าคออกเป็ น
(๑) จังหวัด
(๒) อําเภอ
โดยกําหนดให้รวมท้องที่หลาย ๆ อําเภอขึน้ เป็ นจังหวัด มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล การ
ตัง้ ยุบ และเปลีย่ นแปลงเขตจังหวัดจะทําได้ต้องตราเป็ นพระราชบัญญัติ และให้มคี ณะกรมการจังหวัด
เป็ นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการบริหารราชการแผ่นดินในเขตจังหวัด-อําเภอหนึ่ง ๆ มี

๑๙
นายอําเภอเป็ นผูบ้ ริหาร โดยมีคณะกรมการอําเภอเป็ นทีป่ รึกษา และในเขตอําเภอหนึ่ง ๆ ยังแบ่งเขต
ปก
ครองออกเป็ นตําบลและหมูบ่ า้ นโดยมีกํานันและผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นหัวหน้าปกครองตามลําดับ
นอกจากนี้ ต ามประกาศของคณะปฏิว ตั ิฉ บับที่ ๒๑๘ ยัง กํ าหนดให้มกี ารจัด การ
ปกครองส่วนท้องถิน่ โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการบริหารงานให้กบั ท้องถิน่ เพื่อให้
ท้องถิน่ เจริญก้าวหน้ าและเป็ นการฝึ กประชาชนให้เข้าใจหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วย
โดยแบ่งการปกครองส่วนท้องถิน่ ออกเป็ น ๔ รูป คือ
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒. เทศบาล
๓. สุขาภิบาล
๔. องค์การบริหารส่วนตําบล
ปจั จุบนั จังหวัดเลย แบ่งการปกครองออกเป็ น ๙ อําเภอ ๒ กิง่ อําเภอ ๗๒ ตําบล
และ ๖๒๒ หมูบ่ า้ น และมีการปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล
๑ แห่ง และสุขาภิบาล ๖ แห่ง

๒๐
ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย . กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช , ๒๕๒๕ .

