
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัเลย 

 
ประวตัคิวามเป็นมาของจงัหวดัเลยเพิง่จะมปีรากฏแน่ชดัในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระจอม-

เกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่๔ แห่งกรุงรตันโกสนิทร ์ครัง้โปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้เมอืงเลยขึน้เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๖ 

ส่วนประวตัคิวามเป็นมาของจงัหวดัก่อนหน้าน้ีเป็นเพยีงประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ในระดบัหมู่บา้นและการ

สรา้งบา้นแปลงเมอืงซึง่เป็นเมอืงโบราณในทอ้งทีจ่งัหวดัเลยปจัจุบนั อย่างไรกต็าม หลกัฐานทีเ่กี่ยวกบั

ประวตัคิวามเป็นมาของหมูบ่า้นและเมอืงเหล่าน้ีกเ็ป็นหลกัฐานทีไ่ดจ้ากคําบอกเล่าสบืต่อกนัมา โดยอาจ

ไดร้บัการบนัทกึไวใ้นรปูของสมดุขอ่ยคมัภรีใ์บลาน รวมทัง้พงศาวดาร ซึง่ยอ่มจะมสีาระรายละเอยีดทีไ่ม่

ตรงกนันัก เพราะเป็นการบนัทกึจากคําบอกเล่าสบืต่อกนัมาหลายชัว่คน ตลอดทัง้หลกัฐานประเภท

จารกึ เช่น ศิลาจารกึ จารกึที่ฐานพระเจดยี์ เป็นต้น ก็มกัเป็นจารกึที่จดัทําขึ้นใหม่แทนของเก่าที่สูญ

หายไป 

 สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา 

    ดนิแดนทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของประเทศไทยปจัจุบนั เคยเป็นที่อยู่ของชนเผ่าพื้นเมอืงหลายกลุ่ม 

ม ีละวา้ มอญ ขอม เป็นต้น  ต่อมาจงึมหีลกัฐานเกี่ยวกบัการอพยพของชนเผ่าไทยเขา้มายงัดนิแดนน้ี 

ชนเผ่าพื้นเมอืงและชนเผ่าไทยได้ตัง้ถิ่นฐานจนก่อตัง้เป็นอาณาจกัรใหญ่กระจายอยู่ทัว้ทุกทิศ เช่น 

อาณาจกัรโยนก อาณาจกัรทวาราวด ีและอาณาจกัรอสิานปรุะเป็นตน้ 

     กลุ่มชนที่อพยพมาตัง้ถิน่ฐานในทอ้งที่ทีเ่ป็นจงัหวดัเลยจนสรา้งบา้นแปลงเมอืงได้เป็น

กลุ่มแรกนัน้เชื่อกนัว่า เป็นชนเผ่าไทยทีส่บืเชือ้สายมาจากบรรพบุรษุทีก่่อตัง้อาณาจกัรโยนก 

     อาณาจกัรโยนกเป็นอาณาจกัรใหญ่ครอบครองดนิแดนทางภาคเหนือของประเทศไทย 

ตลอดไปจนถงึดนิแดนแควน้ตงัเกีย๋ของประเทศจนีและรฐัฉานของพมา่ มอีายุอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที ่

๑๒–๑๘ ตํานานสงิหนวตัิกล่าวว่า ปฐมกษัตรยิ์ของอาณาจกัรน้ีทรงพระนามว่า พญาสิงหนวตัิ เป็น

เจา้ชายอยูท่างตอนใตข้องประเทศจนี อพยพผูค้นลงมาสรา้งอาณาจกัรโยนก 

     กษตัรยิใ์นราชวงศ์พระเจา้สงิหนวตัปิกครองโยนกนครสบืมาจนถงึสมยัพระองค์พงัค-

ราช  พวกขอมดาํซึง่มอีํานาจอยูท่างใตข้องอาณาจกัรโยนกตไีดโ้ยนกนคร  พระองคพ์งัคราชต้องอพยพ

ผูค้นไปตัง้เมอืงใหม่ที่เวยีงสทีวง ๑๙ ปี  พรหมกุมารราชโอรสจงึปราบปรามขอมดําขบัไล่ออกไปจาก

อาณาจกัรแล้วอญัเชญิพระองค์พงัคราชกลบัมาปกครองโยนกนครใหม่ ส่วนพรหมกุมารหรอืพระเจ้า

พรหมตามที่ขนานนามในภายหลงัได้สรา้งเมอืงชยัปราการที่รมิแม่น้ําฝาง ทําให้อาณาจกัรโยนกเชยีง

แสนมอีํานาจยิง่ขึน้ 

     พระเจ้าพรหมครองเมืองชัยปราการจนสวรรคตแล้ว  พระองค์ชัยศิริราชโอรส

ครองราชยส์บืต่อมา ในสมยัน้ีพระเจา้อนุรุทมหาราช กษตัรยิพ์ม่ามอีํานาจยิง่ใหญ่ตไีดอ้าณาจกัรโยนก

และเมอืงชยัปราการไวใ้นอํานาจ พระองคช์ยัศริกิอ็พยพผูค้นลงใตอ้นัเป็นดนิแดนของพวกมอญและขอม 

เมือ่ พ.ศ. ๑๕๔๗ 



 ๒ 

การตัง้เมืองด่านซ้าย 

    เมือ่อาณาจกัรโยนกล่มสลายแลว้  ชาวโยนกเชยีงแสนทีร่กัอสิระต่างพากนัอพยพไปหา

ถิน่ทีอ่ยูใ่หม ่บางพวกอพยพไปรวมกําลงักบัพระองคช์ยัศริ ิบางพวกกอ็พยพไปหาทีอ่ยู่อาศยัทางแควน้

พางคาํ พ่อขนุบางกลางหาว และพ่อขนุผาเมอืง (เชื่อถอืกนัว่าเป็นเชือ้สายราชวงศ์สงิหนวตั)ิ ไดนํ้าผูค้น

อพยพมุง่ลงไปทางทศิตะวนัออก เมื่อเขา้สู่ดนิแดนลานชา้งแลว้จงึบ่ายหน้าลงไปทางทศิใต้ (สนันิษฐาน

ว่าจะนําผู้คนอพยพผ่านไปตามหมู่บา้นหว้ยไฮ หว้ยลกึ นากอก บ้านเมอืงฮําและเมอืงบ่อแตน ปจัจุบนั

อยู่ในแขวงไชยบุร ีประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว) แล้วนําไพร่พลขา้มลําน้ําเหอืงขึน้

ไปทางฝ ัง่ขวาของลําน้ําหมนั จนถงึบรเิวณทีร่าบจงึไดพ้ากนัหยุดพกั ส่วนพ่อขุนผาเมอืงไดต้ัง้บา้นด่าน

ขวา (ปจัจุบนัอยู่ในบรเิวณชายเนินนาด่านขวาซึ่งยงัมซีากวดัเก่าอยู่ในแปลงนาของเอกชน ระหว่าง

หมู่บา้นหวัแหลมกบัหมู่บา้นนาเบีย้ อําเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย) และพ่อขุนบางกลางหาวไดแ้บ่งไพร่

พลขา้มลําน้ําหมนัไปทางฝ ัง่ซ้ายสรา้งบ้านด่านซ้าย (สนันิษฐานว่าจะอยู่ในบรเิวณหมู่บ้านเก่า อําเภอ

ด่านซา้ย จงัหวดัเลยในปจัจุบนั) แลว้ต่อมาจงึไดอ้พยพเลื่อนขึน้ไปตามลําน้ําไปสรา้งบา้นหนองคูซึง่อยู่

ทางทิศใต้  เมื่อมกีําลังคนมากขึ้นจงึคิดที่จะขยบัขยายไปหาถิ่นที่อยู่อาศัยใหม่ ครัน้ได้นําเอานาม

หมู่บา้นด่านซา้ยมาขนานนามใหห้มู่บา้นหนองคูเสยีใหม่เป็น “เมอืงด่านซา้ย” แลว้จงึนําไพร่พลอพยพ

ไปเมอืงบางยาง (เชื่อว่าอยู่ในเขตอําเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก) ส่วนพ่อขุนผาเมอืงขณะที่พ่อขุน

บางกลางหาวเลือ่นขึน้ไปตัง้หมูบ่า้นหนองค ูพ่อขนุผาเมอืงกไ็ดนํ้าผูค้นอพยพออกจากบา้นด่านขวาขา้ม

ภูน้ํารนิไปตัง้เมอืงโปงถํ้าและอพยพต่อไปตัง้เมอืงภูครัง่ (โปงถํ้าสนันิษฐานว่าเป็นถํ้าเขยีะในปจัจุบนั 

เป็นถํ้าเล็ก ๆ อยู่ข้างถนนสายเลย-ด่านซ้าย ห่างจากหมู่บ้านโคกงามไปทางด่านซ้ายประมาณ ๑ 

กโิลเมตร และบรเิวณที่หยุดพกัไพร่พลตัง้เมอืงเป็นการชัว่คราวคงจะเป็นที่เนินด้านขวาของทางหลวง

สายโคกงาม-ด่านซา้ย  อยูใ่นความควบคุมของแขวงการทางด่านซา้ย ต่อมาไดอ้พยพไปสรา้งเมอืงบนภู

ครัง่ซึง่เป็นทีร่าบอยูบ่นยอดเขาภคูรัง่ ภคูรัง่เป็นภูเขาลูกใหญ่มพีืน้ทีร่าบอนักวา้งใหญ่อยู่บนยอดเขา อยู่

ตรงขา้มกบัทีว่่าการอําเภอภเูรอื และอยูท่างดา้นทศิใตข้องหมูบ่า้นหนองบวั ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของอําเภอภูเรอื 

จงัหวดัเลย อน่ึงคาํว่า “เขยีะ” นัน้หมายถงึจัก๊จัน่ชนิดหน่ึงแต่ตวัเป็นสเีขยีว) ครัน้พ่อขุนบางกลางหาวได้

พาผูค้นอพยพไปอยูท่ีเ่มอืงบางยางแลว้ พ่อขนุผาเมอืงจงึไดอ้พยพผูค้นตดิตามไปจนไปตัง้หลกัแหล่งได้

ทีเ่มอืงราด (เชื่อว่าเป็นเมอืงศรเีทพ อยู่ในท้องที่อําเภอศรเีทพและอําเภอวเิชยีรบุร ีจงัหวดัเพชรบูรณ์) 

โดยมพี่อขุนบางกลางหาวเป็นผูป้กครองเมอืงบางยาง และพ่อขุนผาเมอืงเป็นผูป้กครองเมอืงราด ขณะ

เมื่อพ่อขุนบางกลางหาวปกครองเมอืงบางยาง ก็ได้ตัง้เมอืงด่านซ้ายเป็นเมอืงหน้าด่านทางตะวนัออก

ตามราชธานีสมยัโบราณดว้ย 

การตัง้เมืองเซไล 

ชาวไทยที่มผีู้นําสบืเชื้อสายมาจากเจา้ผู้ครองอาณาจกัรโยนกอกีกลุ่มหน่ึง ได้อพยพมาตัง้

บา้นเรอืนระหว่างชายแดนตอนใต้ของอาณาเขตลานนาไทยต่อแดนลานช้าง คนไทยกลุ่มน้ีอยู่รวมกนั

เป็นกลุ่มใหญ่ สบืเชื้อสายต่อมาหลายชัว่อายุคน จนถงึสมยัที่พระมหาธรรมราชาที่ ๑ ลไิท ปกครอง

อาณาจกัรสุโขทยั เน่ืองจากการเสดจ็ขึน้ครองราชยข์องพญาลไิท ใน พ.ศ.๑๘๙๐  นัน้ มไิดเ้ป็นไปอย่าง



 ๓ 

ราบรื่น ดงัปรากฏในจารกึวดัป่ามะม่วง (หลกัที ่๔) ว่าเมื่อพญาเลอไทสวรรคตแล้ว พญาลไิท ซึง่เป็น

อุปราชครองเมอืงศรสีชันาลยั ตอ้งยกทพัมาลอ้มเมอืงสุโขทยั และเอาขวานประหารศตัรทูัง้หลายแลว้จงึ

เสดจ็ขึน้ครองราชสมบตักิรงุสุโขทยั ในระยะแรกครองราชย ์พญาลไิทต้องปราบปรามพวกพอ้งของผูค้ดิ

ชงิอํานาจ พรอ้มกบัการทาํนุบาํรงุบา้นเมอืง ชาวไทยกลุ่มทีต่ ัง้บา้นเรอืนอยู่เขตชายแดนอาณาจกัรลาน-

นาต่อแดนลานช้าง จงึเกรงว่าพญาลไิทอาจจะทรงคดิกอบกู้พระราชอํานาจ ยกทพัมาปราบปรามหวั

เมอืงทางดา้นน้ี และมคีวามเหน็ว่าหมู่บ้านของตนเป็นทางผ่านและอยู่ใกลแ้ดนลานช้าง ทัง้ตนเองกไ็ด้

ผูกสมัพนัธไมตรมีคีวามสนิทสนมรกัใคร่เป็นสหายต่อกนักบัเจา้ชวีติเมอืงหลวงพระบางจงึคดิทีจ่ะขจดั

ปญัหายุ่งยากซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นทัง้สองฝ่ายให้หมดสิ้นไป จึงนําผู้คนอพยพออกเดิน

ทางผ่านเขา้ไปในแดนลานชา้งของพระสหายซึง่อยู่ทางทศิตะวนัออก แลว้จงึมุ่งหน้าเดนิลงไปทางทศิใต ้

เมือ่ขา้มลําแม่น้ําใหญ่ (แม่น้ําเหอืง) ไดแ้ลว้กว็กลงไปทางทศิตะวนัออกเฉียงใต้ ครัน้ไปถงึรมิแม่น้ําสาย

ใหญ่เห็นมชียัภูมเิหมาะสมในการตัง้ถิ่นฐาน จงึได้พาผู้คนหยุดพกัสร้างบ้านตัง้เมอืงขึน้โดยให้ชื่อว่า 

“เมอืงเซไล” (คาํว่า “เซ” ในภาษาทอ้งถิน่สมยันัน้ ใชเ้รยีกแมน้ํ่าขนาดย่อม หรอืลําหว้ยขนาดใหญ่ ซึง่ไป

ตรงกบัคาํว่า “แคว” ในภาษาของภาคกลาง ส่วนคําว่า “ไล ไหล หรอืเลอว” อนัเป็นสําเนียงเสยีงพูดของ

ผูค้นในสมยันัน้ สนันิษฐานว่า คงจะหมายถงึลกัษณะของน้ําที่กําลงัไหล หรอืชําระลา้งสิง่ต่าง ๆ ดงันัน้

คาํว่า “เซไล” กค็งจะหมายถงึน้ําทีก่ําลงัไหลเชีย่วหรอืชะสิง่ต่าง ๆ นัน่เอง 

ผู้นําในการอพยพจนสร้างเมอืงเซไลครัง้นัน้  แม้จะมฐีานะเป็นเพียงนายบ้านผู้ปกครอง

หมูบ่า้นแต่กค็งจะเป็นผูท้ีส่บืเชือ้สายมาจากราชวงศ์สงิหนวตัเิช่นกนั เพราะในยุคนัน้มคีําเรยีกขานผูนํ้า

ว่า “เจา้ฟ้าร่มขาว” คําว่า “เจา้ฟ้า” แสดงฐานะความเป็นเจา้ผูค้รองนคร “ร่มขาว” กค็อื ร่มหรอืสปัทนที่

ทาํดว้ยผา้ขาว ซึง่ใชก้างกัน้เป็นเครือ่งประกอบอสิรยิยศของผูม้ยีศศกัดิเ์ท่านัน้ 

อยา่งไรกต็าม การอพยพลงไปจนตัง้เมอืงเซไลโดยเจา้ฟ้าร่มขาวนัน้ สนันิษฐานว่าน่าจะเป็น

นายบา้น ซึง่เป็นบดิาของเจา้ฟ้าร่มขาว เป็นผูนํ้าในการอพยพ ทัง้น้ี จากหลกัฐานการสรา้งวดักู่ ซึง่เป็น

วดัดัง้เดมิสรา้งขึน้ในบรเิวณทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของหอโฮงการ และอยู่รมิฝ ัง่เซไล (ปจัจุบนัยงัพอมี

ซากอฐิหลงเหลอืไวใ้หพ้บเหน็) สําหรบัชื่อเมอืงว่าเซไลนัน้ คงจะเน่ืองมาจากความอุดมสมบูรณ์ทีไ่ดม้า

พบอยู่สองฟากฝ ัง่เซไลและชื่อแม่น้ําแห่งน้ีก็ไม่มมีาก่อน นอกจากคําว่าเซไลซึ่งเกดิมาจากคําอุทานที่

ผูค้นอพยพทัง้หลายไดม้าพบเหน็ในการเดนิทางมาแสนไกลแลว้ไดม้าหยุดพกัลงอาบกนิ  ทําให้ความ

เหน็ดเหน่ือยเมื่อยล้าทัง้หลายที่มมีาเหอืดหายไปจนหมดสิ้น ต่างเลยพากนัถอืเอาคําอุทานมาเป็นชื่อ

ของเมอืงและของแมน้ํ่าถอืเป็นศริมิงคลแก่พวกของตนแต่นัน้เป็นตน้มา 

เมอืงเซไลที่ได้สร้างขึน้ในสมยันัน้ไม่มกีําแพง ป้อมปราการ หรอืปราสาทราชมณเฑยีรแต่

อย่างใดคงมแีต่หอโฮงการซึ่งเป็นโรงเรอืนขนาดใหญ่ใช้เป็นทัง้ที่พกัและที่ว่าการเมอืงของเจ้าผู้ครอง

เมอืงเท่านัน้ (หอโฮงทีไ่ดก่้อสรา้งในสมยันัน้ ถงึจะไม่มซีากปรากฏใหเ้หน็เป็นหลกัฐานแต่กส็นันิษฐาน

ว่าคงจะอยูใ่นบรเิวณหอหลวง อนัเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องชาวบา้นทรายขาวในปจัจุบนั ซึง่อยู่ห่างจาก

วดักู่คํา และพระธาตุกุดเรอืคําไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ตามลําน้ําเลย ๒๐๐ เมตรเศษ ในท้องที่

หมู่บ้านทรายขาว ตําบลทรายขาว อําเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย) สําหรบับ้านเรอืนของราษฎรให้ปลูก

สรา้งเรยีงรายขึ้นไปทางทศิเหนือ จนไปจดชายเขตหนองน้ําเลก็ ๆ ซึ่งอยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ 



 ๔ 

ต่อมาเจ้าเมืองได้นําชาวเมืองสร้างวัดขึ้นทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหอโฮงการเมื่อปี

พุทธศักราช ๑๙๐๐ ให้ชื่อว่า “วดักู่” (วดักู่ซึ่งได้สร้างขึ้นในสมยัโบราณนัน้ปจัจุบนัยงัพอมซีากอิฐ

เหลอือยูร่มิฝ ัง่แมน้ํ่าเลย บางส่วนอยูใ่นบรเิวณหอหลวงของชาวบา้นทรายขาว) ระหว่างทีนํ่าผูค้นบุกเบกิ

สร้างบ้านเมอืงใหม่รมิฝ ัง่เซไล เจา้เมอืงคนแรกของเมอืงเซไลก็ได้ไปมาหาสู่เจ้าชวีติเมอืงหลวงพระ

บางพระสหายอยูไ่มข่าด หลงัจากสรา้งวดักู่เสรจ็เรยีบรอ้ยลงไปไดห้ลายปี นายบา้นจงึมบุีตรชายซึง่เกดิ

จากภรรยาผูม้เีชือ้สายเดยีวกนัหน่ึงคน ระหว่างนัน้เจา้ชวีติเมอืงหลวงพระบางกไ็ดล้งมาเยีย่ม ครัน้ไดม้า

รูว้่านายบ้านได้บุตรชายทัง้เกดิในวนัเวลาเดยีวกนักบับุตรชายของตน ซึ่งเกดิจากมเหสเีอกกย็นิดเีป็น

ยิง่นกั จงึใหผู้กสมัพนัธก์นัไวเ้ช่นตนทัง้สอง นายบา้นไดเ้ฝ้ารกัษาเลีย้งดูบุตรชายมวิ่าจะไปมาในทีใ่ด ๆ 

นายบา้นผูเ้ป็นบดิากใ็หผู้ค้นคอยตดิตามไปกางรม่ (สปัทน) สขีาวกนัแดดบงัฝนจนเป็นสมญาเรยีกกนัใน

หมู่ชาวเมอืงเซไลว่า "เจ้าฟ้าร่มขาว" ครัน้เจ้าฟ้าร่มขาวเติบใหญ่จนถึงวยับวชเรยีน บิดาก็ถึงแก่

มรณกรรมด้วยโรคชราทัง้ตรากตรําทํางานหนักมากเกนิไป เจา้ฟ้าร่มขาวบุตรชายก็ได้ขึน้ครองเมอืง

เซไลแทนบดิาตัง้แต่บดันัน้เป็นตน้มา (ประมาณพ.ศ.๑๙๓๕) 

ครัน้เจ้าฟ้าร่มขาวได้ขึ้นครองเมอืงเซไล ได้นําชาวเมอืงเซไลพฒันาบ้านเมอืงด้วยการขุด

ลอกหนองน้ําเลก็ทางชายเมอืงดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ และนําดนิส่วนใหญ่มาถมยกระดบัทีลุ่่มทางดา้น

ทศิใต้ใกล้ฝ ัง่น้ําให้เป็นสนัคนัคูกัน้น้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง เมื่อการขุดลอกขยายหนองน้ําเลก็ ๆ ออกไปจน

กวา้งขวางเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ กใ็หช้าวเมอืงไปหาพนัธุบ์วัหลวงมาลงปลูกเอาไว ้แลว้ขนานนามว่า "สระ

บวัหลวง" มาจนกระทัง่ทุกวนัน้ีหลงัจากนัน้กไ็ดพ้จิารณาเหน็ว่า "วดักู่" ทีบ่ดิาสรา้งเอาไวใ้กลห้อโฮงการ

ดา้นรมิฝ ัง่เซไล ไดถู้กน้ําเซาะกดัเขา้มาจนจะถงึตวัพระอุโบสถ มวินัใดวนัหน่ึงคงต้องพงัทลายลงไปตาม

กระแสเซไล พอดใีนระหว่างนัน้เจา้ฟ้าร่มขาวได้บุตรชาย ซึง่กําเนิดจากนางเทว ีหน่ึงคนในขณะทีอ่ายุ

ล่วงเลยวยักลางคนไปแลว้ เลยใหช้ื่อว่า "ทา้วหลา้น้ํา" เจา้ชวีติเมอืงหลวงพระบางกไ็ดล้งมาเยีย่มและ

ต่อจากนัน้มาอกีไมน่าน  เจา้ชวีติเมอืงหลวงพระบางไดท้วิงคตในระยะทีเ่มอืงเซไลไดก่้อสรา้งวดัขึน้บน

สนัคนัคดูา้นทศิใตข้องสระบวัหลวง  กไ็ดม้เีหตุแปลกประหลาดเกดิขึน้คอื มเีรอืทองคําปราศจากฝีพาย

เป็นพาหนะนําอฐัเิจา้ชวีติเมอืงหลวงพระบางมาถงึเมอืงเซไล แลว้เรอืไดพุ้่งเขา้ฝ ัง่เพื่อจอดแต่ความแรง

หวัเรอืไดพุ้่งเขา้หาตลิง่ไปโผล่ขึน้บนฝ ัง่ทางดา้นหน้าวดัใหม่ทีก่ําลงัสรา้ง เจา้ฟ้าร่มขาวเกรงชาวเมอืงจะ

มาทาํลายเลยใหก่้อสถูปครอบหวัเรอืทองคาํเอาไว ้ส่วนอฐัขิองเจา้ชวีติเมอืงหลวงพระบางพระสหายกใ็ห้

นําไปเกบ็ไวใ้นหอโฮงการ รวมไวก้บัอฐับิดิาของตน เมื่อการก่อสรา้งวดัและสถูปเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้กใ็ห้

ขนานนามวดัว่า "วดักู่คํา" และขนานนามพระสถูปซึ่งสรา้งครอบหวัเรอืทองคําว่า "พระธาตุกุดเรอืคํา" 

ซึง่สรา้งเสรจ็ราว พ.ศ.๒๐๐๐ แต่ตามหลกัฐานซึง่ไดจ้ารกึเอาไวท้ีว่ดักู่คาํว่าสรา้งเมือ่ พ.ศ.๑๙๐๐ นัน้  

สนันิษฐานว่า เจา้ฟ้าร่มขาวประสงคใ์หช้าวเมอืงทัง้หลายได้ราํลกึถงึคุณความดขีองบดิา ซึง่นําพาผูค้น

อพยพลงมาบุกเบกิสรา้งบา้นเมอืง จนไดต้ัง้เมอืงเซไลและสรา้งวดักู่ขึน้ไวเ้ป็นวดัแรก เมื่อปี พ.ศ.๑๙๐๐ 

ถงึวดักู่จะพงัทลายลงไปในกระแสแมน้ํ่าเลยตามกาลเวลา และเจา้ฟ้าร่มขาวกไ็ดส้รา้งวดัขึน้มาใหม่ โดย

เจตนาจะนําชื่อวดัเก่ามาตัง้เป็นชื่อวดัทีส่รา้งขึน้ใหม ่ซึง่พอดกีบัเจา้ชวีติเมอืงหลวงพระบางทวิงคต ดว้ย

ความรกักนัอย่างแน่นแฟ้น ถงึจะมแีต่เพยีงกระดูกหรอืเถ้าถ่านกย็งัมาถงึกนั  เจา้ฟ้าร่มขาวกจ็งึนําเอา

ชื่อของทัง้สองมารวมเขา้ดว้ยกนัแลว้ตัง้เป็นชื่อวดัว่า "วดักู่คํา" แต่นําเอา พ.ศ.๑๙๐๐ ซึง่เป็นปีทีต่ ัง้วดักู่



 ๕ 

ของบดิามาจารกึเอาไวเ้ป็นอนุสรณ์ ส่วนคาํจารกึซึง่ตดิไวท้ีป้่ายพระธาตุกุดเรอืคํา  ซึง่ไดม้กีารบูรณะป ัน้

ด้วยปูนพอกสถูปองค์เดมิขึน้ใหม่จนผดิรูปผดิร่างเดมิไปด้วยฝีมอืของหลวงพ่อเนียม ชาวบ้านนาโป่ง 

ตําบลนาโป่ง อําเภอเมอืง จงัหวดัเลย ซึง่ไดม้าเป็นเจา้อาวาสวดักู่คํา ราวปี พ.ศ.๒๕๑๙ ต่อมาไดถ้งึแก่

มรณภาพที่วดับ้านเกิด หลวงพ่อเนียมได้ทําการบูรณะด้วยมวีตัถุประสงค์ที่จะให้มคีวามมัน่คงและ

สวยงาม จงึได้มกีารเสรมิรูปร่างขององค์พระสถูปให้แปลกตาออกไป ในคําจารกึที่แผ่นป้ายบอกไว้ว่า 

"สรา้งเมือ่ พ.ศ.๑๒๐๐" นัน้ เป็นการจารกึผดิพลาดอย่างแน่นอน พระธาตุกุดเรอืคําน่าจะสรา้งราว พ.ศ.

๒๐๐๐ มากกว่า 

บนัทกึในสมุดข่อยทีน่ายหํา อุทธตร ีหรอื "พ่อตู้แพทย"์ แห่งบา้นทรายขาว ตําบลทรายขาว 

อําเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย พบในขณะบรรพชา เมือ่ พ.ศ.๒๔๗๑ ทีว่ดักู่คํา บา้นทรายขาว กล่าวถงึการ

ปกครองเมอืงเซไลโดยแบ่งออกเป็น ๕ ยคุ ดงัน้ี 

ยุคท่ี ๑  เจา้ฟ้าร่มขาว มภีรรยาชื่อนางเทว ี เชื้อสายเดยีวกนั มบุีตรชายหน่ึงคนชื่อ "ทา้ว

หลา้น้ํา" มเีหตุการณ์ทีส่าํคญัคอื 

๑.๑  ขดุลอกหนองน้ํา นําบวัลงปลกูใหช้ื่อว่า "สระบวัหลวง" 

๑.๒  สรา้งพระธาตุกุดเรอืคาํ 

ยุคท่ี ๒  ทา้วหลา้น้ํา มภีรรยาเป็นชาวเมอืงเซไล ชื่อ นางหลา้ และมบุีตรชาย หญงิ ๒ คน 

ชื่อ "ทา้วศลิา และนางชฎา" เล่ากนัว่า นางหลา้เป็นลูกของนางสดีาซึง่เกดิมาจากนางสดีา ไดไ้ปดื่มน้ํา

ในรอยเทา้ชา้งชื่อมโนศลิา และรอยเทา้กวาง นางสดีาใหก้ําเนิดบุตรฝีาแฝดผูพ้ีช่ ื่อนางหลา้ ผูน้้องชื่อนาง

ลุน และผูน้้องไดม้าเสยีชวีติลงในคราวเดนิเสีย่งทางไต่งวงงาของพญาชา้ง เลยเหลอืแต่นางหลา้ซึง่เป็น

ลกูของชา้ง และต่อมานางหลา้กค็อืนางผมหอมซึง่มนิีวาสถานอยู่ทีภู่หอ สญัลกัษณ์กิง่อําเภอภูหลวง ใน

ปจัจบุนัน้ี ในสมยัของทา้วหลา้น้ําไดม้เีหตุการณ์ทีส่ําคญัดงัต่อไปน้ี 

๒.๑  สรา้งวดัเทงิ (ปจัจบุนัเป็นวดัรา้งมเีหลอืซากอฐิและหุ่นพระประธานอยูข่า้งทีท่าํ 

การประปาบาดาลบา้นทรายขาว ตําบลทรายขาว อําเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย) 

๒.๒  เมอืงเซไล มชีื่อเรยีกเป็นสรอ้ยต่อว่า "เซไลไซข้่าว" ทัง้น้ีเน่ืองจากคลา้ยเป็นเมอืงหน้า

ด่านของเมอืงลม (หล่มสกัเก่า จงัหวดัเพชรบรูณ์) ซึง่จะตอ้งสบืขา่วคราวหรอืส่งขา่วไปยงัเมอืงลม 

ยุคท่ี ๓  ทา้วศลิา มภีรรยาชื่อนางสุขุม มเีชือ้สายเป็นชาวเมอืงหลวงพระบาง มลีูกชายหน่ึง

คนชื่อ "ทา้วสายเดอืน" มเีหตุการณ์ทีส่าํคญัดงัต่อไปน้ี 

๓.๑  สรา้งวดัทุ่ง หรอืในปจัจุบนัน้ีเรยีก "ทุ่งนาคนัทง" แต่เป็นที่น่าเสยีดายเป็นอย่างยิง่ที่

หลกัฐานอนัสําคญัทางประวตัศิาสตรท์ีพ่อจะมเีหลอืไวใ้หไ้ดเ้หน็คอืต้นโพธิ ์อยู่ในบรเิวณสวนกลว้ยของ

เอกชนลกึเขา้ไปทางซา้ยของทางหลวงจงัหวดั สายวงัสะพุง-ทรายขาว ประมาณ ๑๕ เมตร และอยู่ห่าง

จากหมูบ่า้นทรายขาว ตําบลทรายขาว อําเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย ประมาณ ๕๐๐ เมตร 

๓.๒  ในยคุน้ีเมอืงเซไลมสีรอ้ยเรยีกต่อไปใหม ่"เซไลส่วยขาว" เน่ืองจากชาวเมอืงเซไลแต่ละ

ครวัเรอืนจะตอ้งส่งส่วยดว้ยผา้ขาวเรอืนละ ๑ วา (ประมาณ ๒ เมตร) ส่วนการส่งส่วยผา้ขาวจะไดส้่งไป

ทางกรงุศรอียธุยาหรอืเมอืงหลวงพระบางยงัไม่มหีลกัฐานระบุใหแ้น่ชดั 



 ๖ 

ยุคท่ี ๔  ท้าวสายเดอืน มภีรรยาเชื้อสายเดยีวกนักบัมารดาชื่อ นางบวัเซยี มบุีตรชายหน่ึง

คนชื่อ "ทา้วเดอืนสุข" และมเีหตุการณ์ทีส่าํคญัคอื 

๔.๑  สรา้งวดัตาล (ปจัจบุนัคอืวดัโพธิเ์ยน็ซึง่อยูด่า้นหลงัวดักู่คาํ ห่างประมาณ ๒๐๐ เมตร) 

๔.๒  ชาวเมอืงเซไลยงัตอ้งส่งส่วยผา้ขาวอยูเ่ป็นประจาํ 

ยคุท่ี ๕ ทา้วเตอืนสุขมภีรรยาเชือ้สายเดยีวกนักบัมารดาชื่อ นางบวัลม (ไม่ปรากฏว่ามบุีตร) 

มเีหตุการณ์ทีส่าํคญัคอื 

๕.๑ ท้าวเตือนสุขได้ครองเมอืงเซไลด้วยความสงบร่มเย็นมาจนอายุล่วงเลยวยักลางคน 

เมอืงเซไลก็เกดิทุพภกิขภยัข้าวยากหมากแพงฝนฟ้าไม่ตกชาวเมอืงไม่ได้ทํานามาหลายปี  ทัง้มโีรค

ระบาดเกดิขึน้โดยทัว่ไป ชาวเมอืงไดร้บัความเดอืดรอ้นเป็นอยา่งยิง่ จงึไดพ้ากนัไปเรยีนทา้วเตอืนสุขให้

พจิารณาหาทางแก้ไข ทา้วเตอืนสุขไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าเมอืงเซไลไดม้าถงึกาลเวลาดบัสิน้ จงึไดเ้กดิ

เหตุอาเพศขึน้มาเช่นน้ีจงึได้พาผู้คนอพยพออกจากเมอืงเซไลเพื่อแสวงหาที่อยู่ใหม่ โดยได้พากัน

เดนิทางลงไปตามลาํแมเ่ซไล ครัน้ไปถงึบรเิวณทีร่าบแห่งหน่ึงซึง่อยู่ระหว่างปากลําหว้ยไหลตกแม่เซไล 

เหน็มชียัภมูเิหมาะสมในการตัง้บา้นเรอืนประกอบกบัทอ้งน้ําของลําหว้ยกอุ็ดมไปดว้ยสารแร่ทองคํา  จงึ

ใหผู้ค้นทีอ่พยพมาตัง้หลกัฐานสรา้งบา้นเรอืนขึน้อยู่อาศยั เสรจ็แลว้ไดข้นานนามหมู่บา้นใหม่ตามสภาพ

ทีต่นไดพ้าผูค้นมาอยู่อาศยัว่า "บา้นแห่" ส่วนลําหว้ยกใ็หช้ื่อว่า "หว้ยหมาน" (คําว่า "แห่" ภาษาและ

สาํเนียงเสยีงพดูของชาวอสีานนัน้ บางคาํทีใ่ชพ้ยญัชนะ "ห" นํา จะเป็นตวั "ฮ" คําว่า "แห่" จงึเป็น "แฮ่" 

ดว้ย ซึง่มคีวามหมายเดยีวกนั แต่นายแพทยอุ์เทอืง ทพิรส นายแพทยส์าธารณสุขคนแรกของจงัหวดั

เลย ไดเ้ขยีนไวใ้นเรื่องบา้น "แฮ่" ว่า เน่ืองจากในทอ้งน้ําหมานมสีารแร่ทองคํา จงึไดต้ัง้ชื่อหมู่บา้นของ

พวกตนว่า "บา้นแฮ่" ทัง้น้ีเพราะตวั "ร" ของชาวอสีานนัน้คอืตวั "ฮ" นัน่เอง ซึง่กถ็ูกดว้ยกนัทัง้สองฝ่าย 

แต่ในการตัง้ชื่อลงทะเบยีนหมู่บา้น ผูจ้ดัทําฟงัสําเนียงชาวอสีานไม่เขา้ใจ "บา้นแห่" จงึกลายเป็น "บา้น

แฮ่" มาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี ส่วนคําว่า "หมาน" ความหมายในภาษาอสีานนัน้หมายถงึความมโีชคดเีป็น

ตน้) 

๕.๒  ครัน้พาผูค้นสรา้งบา้นตัง้ถิน่ฐานไดม้ัน่คงพอสมควร  ทา้วเตอืนสุขจงึนําชาวบา้นสรา้ง

วดั เสรจ็แลว้ขนานนามวดัทีส่รา้งขึน้ใหม่ใหเ้ป็นศริมิงคลแก่หมู่บา้นของตนว่า "วดัศรภีูม"ิ (สรา้งปีพุทธ-

ศกัราช ๒๒๒๐) เมื่อไดพ้ากนัสรา้งวดัเสรจ็แลว้ ต่อมาราว ๒ ปี จงึไดพ้ากนัหล่อพระประธานดว้ยโลหะ

ขึน้อกีองค์หน่ึงด้วยฝีมอืช่างจากทางเหนือ (ซึ่งจะเหน็ได้จากฝีมอืช่างสกุลลานนากบัลานช้างผสมกนั 

โดยถอืเอาแบบเชยีงแสนยคุปลายสงัฆาฏยิาวพระพกัตรก์ลมค่อนขา้งแป้นและสัน้  เปลวรศัมยีอดพระ

เศยีรยาว  พระวรกายไม่สง่าดงัพระพุทธรูปแบบเชยีงแสนทัว่ไป และโลหะที่ใช้หล่อคงจะไม่พอ ดงัจะ

เหน็ไดจ้ากสขีองโลหะทีอ่งคพ์ระจากฐานถงึพระศอจะเป็นนาก ซึง่เป็นการหล่อชิน้ใหญ่ชิน้หน่ึงต่างหาก 

ส่วนพระพกัตรแ์ละพระรศัมนีัน้ สขีองนากจะอ่อนไปจงึเป็นสคี่อนข้างเหลอืงมองด้วยตาเปล่าเห็นได้

เด่นชดั ซึ่งก็เป็นการหล่อที่แปลก แต่ก็เป็นวตัถุโบราณทีม่คีุณค่าสูงสุดชิน้หน่ึงของชาวเมอืงเลยทีไ่ด้มี

การสร้างขึ้นมาเมื่อปีพุทธสักราช ๒๒๒๒ เป็นของคู่บ้านคู่เมืองมีชื่อเรียกกันมาจนทุกวันน้ีว่า 

"พระพุทธรปูมิง่เมอืง" ซึง่ประดษิฐานอยู่บนกุฏเิจา้อาวาสวดัศรภีูม ิจะนําออกมาใหป้ระชาชนไดส้รงน้ํา

เฉพาะวนัสงกรานต์เท่านัน้ อน่ึงสําหรบัพระประธานซึ่งป ัน้ด้วยปนูในพระอุโบสถเดมิพอกปูนขาวผสม



 ๗ 

ยางบงและหนังเน่า คลุกเคล้าเขา้ดว้ยกนั และไดม้าบูรณะขึน้ใหม่ในคราวรือ้พระอุโบสถ เพื่อสรา้งใหม ่

รปูพระพกัตรต์ลอดจนทรวดทรงช่างไดถ้อืเอาแบบพระพุทธรูปมิง่เมอืงมาเป็นหลกั เลยทําใหผู้พ้บเหน็

พระพุทธรปูพระประธานในพระอุโบสถวดัศรภีมูปิจัจบุนัน้ีว่า เอาแบบมาจากพระพุทธรปูมิง่เมอืง) 

๕.๓  หลังจากชาวเมืองเซไลได้อพยพลงมาตัง้ถิ่นฐานอยู่ที่บ้านแฮ่ ก็มีชาวเมืองเซไล

บางส่วนที่ยงัรกัในถิ่นฐานเดมิ จงึได้พากนัอพยพกลบัไปเมอืเซไลส่วยขาว ครัน้ได้พากนับูรณะที่อยู่

อาศยัให้ดแีล้วเห็นว่าเมอืงเซไลได้หมดสภาพความเป็นเมอืง ทัง้ได้เลกิยกเลกิส่งส่วยผ้าขาวไปเป็น

เวลานาน จงึไดพ้ากนัขนานนามใหห้มู่บา้นของตนเสยีใหม่ในถิน่เดมิว่า "บา้นทรายขาว" แลว้พากนัอยู่

กนิดว้ยปกต ิ

สุขมาจนตราบเท่าทุกวนัน้ี 

 

 สมยักรงุศรีอยธุยา 

 ประวตัิของจงัหวดัเลยในสมยักรุงศรอียุธยานัน้ ไม่มเีรื่องราวเกี่ยวกบัการสงครามมาก

เท่าใด คงมีเหตุการณ์ที่น่าจะกล่าวถึงอยู่เรื่องหน่ึง คือ เมื่อพ.ศ.๒๐๙๑  ปีแรกที่สมเด็จพระมหา

จกัรพรรดเิสวยราชย ์พระเจา้ตะเบง็ชะเวตี้ กษตัรยิพ์ม่าผู้ครองกรุงหงสาวด ีไดย้กทพัใหญ่มาตกีรุงศรี

อยุธยา สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดไิด้ยกกองทพัออกรบกบัพม่า เพื่อป้องกนัพระนครและได้ชนช้างกบั

พระเจา้แปร แมท่พัหน้าของพมา่ จนต้องเสยีสมเดจ็พระศรสีุรโิยทยั พระมเหสเีพราะถูกพระเจา้แปรฟนั

สิ้นพระชนม์ซบกบัคอช้าง การรบครัง้นัน้พระเจา้ตะเบง็ชะเวตี้ไม่สามารถตีกรุงศรอียุธยาได้ และเมื่อ

กลบัไปถงึกรุงหงสาวดแีล้วไม่นานก็สวรรคต พระเจา้บุเรงนองขึน้ครองราชสมบตัทิี่กรุงหงสาวดแีทน 

บุเรงนองเป็นกษตัรยิท์ี่เขม้แขง็ในการสงคราม จงึได้หาสาเหตุมาตกีรุงศรอียุธยาอกี โดยแต่งพระราช

สาสน์มาขอชา้งเผอืกของไทย ฝา่ยไทยไมย่อมให ้พระเจา้บุเรงนองจงึถอืสาเหตุยกกองทพัใหญ่มาตกีรุง

ศรอียุธยาและตีหวัเมอืงฝ่ายเหนือของไทยได้หลายหวัเมอืง รวมทัง้เมอืงพษิณุโลกด้วยนอกจากยก

กองทพัมารุกรานไทยแลว้ พม่ายงัได้ยกกองทพัไปตกีรุงศรสีตันาคนหุต ฝ่ายกรุงศรสีตันาคนหุตสูพ้ม่า

ไม่ได ้พระเจา้ไชยเชษฐาธริาชต้องพากองทพัหนีไปอยู่ในป่า ทพัพม่าเขา้กรุงศรสีตันาคนหุตได้จงึเก็บ

ทรพัยส์นิและกวาดตอ้นประชาชน รวมทัง้มเหสแีละสนมกํานัลของพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชไปเมอืงพม่า 

เมื่อพม่าเลกิทพักลบัไปแล้ว พระเจา้ไชยเชษฐาธริาชจงึได้พาทหารกลบัเขา้มาอยู่กรุงศรสีตันาคนหุต 

และไดแ้ต่งทตูมาเจรญิสมัพนัธไมตรกีบักรุงศรอียุธยาอกีครัง้หน่ึง พรอ้มกบัทูลขอพระเทพกษตัรยิ ์พระ

ราชธดิาของสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิซึง่ประสูตแิต่สมเดจ็พระศรสีุรโิยทยัผูเ้ป็นวรีกษตัรยิไ์ปเป็นมเหส ี

เพื่อเหน็แก่ความเป็นไมตรขีองสองพระนครทีจ่ะให้มคีวามรกัใคร่กลมเกลยีวกนั และจะไดเ้ป็นกําลงัใน

การต่อสูข้า้ศกึ สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดกิต็กลงรบัยนิดเีป็นไมตรกีบัพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชตามทีทู่ล

ขอมา แต่เป็นทีน่่าเสยีดายขณะทีพ่ระเทพกษตัรยิเ์ดนิทางไปกรุงศรสีตันาคนหุตนัน้ ไดถู้กกองทพัพม่า

เขา้แยง่ชงิและกวาดตอ้นไปกรงุหงสาวดเีสยีก่อนทีจ่ะไปถงึกรงุศรสีตันาคนหุต 

 เพื่อเป็นสกัขพียานและแสดงออกซึ่งไมตรจีติมติรภาพ ระหว่างกษตัรยิ์ทัง้สองพระนคร 

สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดแิละพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช จงึได้โปรดใหส้รา้งพระเจดยีอ์งค์หน่ึงขึน้ เมื่อปี 

พ.ศ.๒๑๐๓ ในบรเิวณทีล่าํน้ําอูไ้หลมาบรรจบกบัลาํน้ําหมนั ซึง่อยูใ่กลท้ีต่ ัง้เมอืงด่านซา้ย ไวเ้ป็นอนุสรณ์



 ๘ 

โดยได้โปรดใหอ้ํามาตยร์าชครู และพระราชาคณะเป็นตวัแทนของสองพระนครมาดําเนินการสรา้ง แต่

ก่อนที่จะสรา้งพระธาตุศรสีองรกั ผู้แทนทัง้สองพระนครได้มกีารทําพธิตีัง้สตัยาธษิฐานว่า ทัง้สองพระ

นครจะรกัใครก่ลมเกลยีวเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ดุจเป็นราชอาณาจกัรเดยีวกนั

ตลอดไปชัว่กปักลัป์ (โปรดศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิในประวตัพิระธาตุศรสีองรกั) 

 

สมยักรงุธนบรีุและสมยักรงุรตันโกสินทร ์

 ในสมยักรงุธนบุรไีมป่รากฏหลกัฐานว่า มเีหตุการณ์สาํคญัเกดิขึน้ในทอ้งทีจ่งัหวดัเลย 

 สาํหรบัสมยักรุงรตันโกสนิทร ์ไดม้เีหตุการณ์ทีส่ําคญัเกดิขึน้หลายครัง้ โดยเฉพาะอย่างยิง่

ในสมยัรชักาลที่ ๕ ทัง้น้ี เพราะสมยันัน้ประเทศที่มอีํานาจทางตะวนัตกกําลงัล่าเมอืงขึน้ เพื่อให้เป็น

อาณานิคมของตนเหตุการณ์ทีส่าํคญัทีป่รากฏขึน้มดีงัน้ี 

 เหตกุารณ์สงคราม 

       การอพยพหนีภยัทางการเมือง  ในพ.ศ.๒๔๓๖ (ร.ศ.๑๑๒) ไทยต้องเสยีดนิแดนฝ ัง่

ซา้ยแม่น้ําโขงให้แก่ฝรัง่เศสไปทัง้หมด เมอืงเชยีงคานซึ่งตัง้ อยู่บนฝ ัง่ซา้ยแม่น้ําโขงดงักล่าวมาแล้ว ก็

ต้องตกไปเป็นของฝรัง่เศสด้วย ปรากฏว่า ชาวเมอืงเชยีงคานไม่พอใจและด้วยความรกัอิสระเสร ีรกั

ความเป็นไทย จงึพร้อมใจกนัอพยพขา้มมาตัง้เมอืงที่ฝ ัง่ขวาแม่น้ําโขงเยือ้งกบัเมอืงเดมิไปทางเหนือ

เลก็น้อย เมอืงทีต่ ัง้ใหมเ่รยีกวา่ เมอืงใหมเ่ชยีงคาน คอืทีต่ ัง้อําเภอเชยีงคานปจัจบุนั ราษฎรทีอ่พยพขา้ม

มาครัง้นัน้ไม่มผีูใ้ดเกลีย้กล่อมหรอืบงัคบั ทุกคนขา้มมายงัดนิแดนที่ยงัเป็นส่วนหน่ึงของราชอาณาจกัร

ไทยดว้ยความเตม็ใจ ไมพ่อใจทีจ่ะอยูภ่ายใตก้ารปกครองของคนต่างชาต ิประมาณว่าผูค้นอพยพมาครัง้

นัน้ประมาณ ๔ ใน ๕ ของเมอืงเชยีงคานเดมิ ต่อมาฝรัง่เศสได้เปลี่ยนชื่อเมอืงเชยีงคานเดมิเป็น เมอืง

สา- 

นะคามจนทุกวนัน้ี การอพยพหนีภยัการเมอืงของชาวเมอืงเชยีงคานยุคนัน้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการ

อพยพขา้มฝ ัง่โขงครัง้ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของจงัหวดัเลย หรอืพอจะกล่าวไดว้่าชาวเมอืงเชยีงคาน เป็นกลุ่มชน

ที่อพยพหนีภยัการเมอืงรุ่นแรกของจงัหวดัก็พอจะได้ หวัหน้าผู้อพยพครัง้นัน้ได้แก่ พระอนุพนิาศเจ้า

เมอืงเชยีงคานนัน่เอง 

   ศึกบ้านนาอ้อ  พ.ศ.๒๔๔๐ เมื่อฝรัง่ไดค้รอบครองดนิแดนฝ ัง่ซ้ายแม่น้ําโขง ในพ.ศ.

๒๔๓๖ แลว้ แมจ้ะไดค้รอบครองเมอืงสานะคาม (เชยีงคาน) แลว้กค็งไดแ้ต่เมอืงทีเ่กอืบรา้ง เพราะผูค้น

อพยพเข้าสู่พระราชอาณาจกัรไทยข้ามฝ ัง่โขงมาตัง้เมอืงเชยีงคานขึ้นใหม่ที่ฝ ัง่ตรงข้ามดงักล่าวแล้ว 

ฝรัง่เศสกห็าทางทีจ่ะยดึดนิแดนไทยอกี คอื เมอืงเชยีงคานทีต่ ัง้ขึน้ใหม่ ถงึกบัขา้มแม่น้ําโขงมาขู่เขญ็เจา้

เมอืงเชยีงคานใหม ่โดยหลอกว่าทางบางกอกไดย้กเมอืงเชยีงคานใหแ้ก่ฝรัง่เศสแลว้ เจา้เมอืงเชยีงคาน

ได้ออกอุบายใหฝ้รัง่เศสไปยดึเมอืงเลยใหไ้ดเ้สยีก่อน เมื่อไดเ้มอืงเลยแลว้ เมอืงเชยีงคานกไ็ม่มปีญัหา

อะไร ทัง้น้ี เพราะเจา้เมอืงเชยีงคานทราบดวี่าทางเมอืงเลยมกีองทหารเตรยีมมาแต่สมยั ร.ศ.๑๑๒  แลว้ 

ซึ่งฝรัง่เศสก็คงพ่ายแพ้แล้วจะได้หาทางซํ้าเติมทีหลงัและได้ส่งข่าวให้ทางเมอืงเลยทราบล่วงหน้า 

ฝรัง่เศสหลงกลไดย้กกําลงัพลโดยมฝีรัง่เศสหน่ึงนายเป็นหวัหน้าและมลีูกน้องเป็นลาวเพยีงไมก่ี่คน ยดึ

บา้นนาอ้อ ยุยงให้ชาวบ้านแขง็เมอืงต่อรฐับาลไทย โดยสญัญาว่าจะปลดปล่อยบ้านนาอ้อให้เป็นเมอืง



 ๙ 

นครหงส ์มเีจา้เมอืงกรมการเมอืงเช่นเดยีวกบัเมอืงเลย ซึง่จะแต่งตัง้จากผู้ร่วมมอืทัง้สิน้ กป็รากฏว่ามี

ชาวบา้นหลงเชื่ออยูไ่มก่ีค่น สุดทา้ยกองทหารจากเมอืงเลยเขา้ปราบปรามไม่กี่วนัฝรัง่เศสกแ็ตกพ่ายหนี

ไปทางเวยีงจนัทน์ ประเทศลาว (เวลาน้ียงัมซีากสนามเพลาะของทหารไทยอยู่ทีบ่า้นโพน ห่างจากบา้น

นาออ้ราว ๒ กโิลเมตร) 

   ศึกด่านซ้ายและท่าล่ี ฝรัง่เศสได้ใช้อํานาจเดินทพัเข้ายดึอําเภอด่านซ้ายในปี พ.ศ.

๒๔๔๖ และได้นําศลิาจารกึตํานานพระธาตุศรสีองรกัล่องแม่น้ําโขง หวงัว่าจะนําไปยงันครเวยีงจนัทน์ 

แต่เรอืทีบ่รรทุกศลิาจารกึล่มทีแ่ก่งฬ้า เขตอําเภอปากชม จงัหวดัเลย ศลิาจารกึจมน้ําหายไป  

(แต่ภายหลงัทราบว่าในปีทีแ่ลง้ทีสุ่ดน้ําในแม่น้ําโขงแหง้ขอดมาก มผีูไ้ปพบศลิาจารกึน้ีทีแ่ม่น้ําโขง และ

ฝรัง่เศสได้นําไปเก็บไว้ที่พพิธิภณัฑ์ลูฟ นครปารสี ประเทศฝรัง่เศส แต่ยงัไม่มกีารยนืยนัขอ้เท็จจรงิ) 

ขณะนัน้ พระมหาเถระชาวอําเภอด่านซ้ายผู้หน่ึงชื่อพระคูลุนแห่งวดับ้านหนามแท่ง ตําบลด่านซ้าย 

พรอ้มพระแก้วอาสา (กองแสง) เจา้เมอืงด่านซ้ายและเพยีศรวีเิศษ ได้ขอคดัลอกไวก่้อนทีฝ่ร ัง่เศสจะ

นําไปเวยีงจนัทน์ แลว้เขยีนลงในศลิาจารกึมขีอ้ความอย่างเดยีวกนัเวลาน้ีก็ยงัเกบ็รกัษาไวท้ี่บรเิวณวดั

ธาตุศรสีองรกั  ฉะนัน้ ศลิาจารกึที่เหน็อยู่ทุกวนัน้ีจงึเป็นศลิาจารกึฉบบัคดัลอก ต่อมาในปีพ.ศ.๒๔๔๙ 

ฝรัง่เศสได้คืนเมอืงด่านซ้ายให้ โดยแลกกับดินแดนเขมรที่เป็นของไทยบางส่วน ในระยะที่ฝรัง่เศส

ครอบครองเมอืงด่านซ้าย ๓ ปีเศษนัน้ ไทยได้อพยพอําเภอไปตัง้ที่บ้านนาขามป้อม ตําบลโพนสูง 

อําเภอด่านซา้ย เสรจ็เรือ่งแลว้จงึกลบัคนืไปตัง้อําเภอทีเ่ดมิ 

 ในระยะเวลาใกล้ ๆ กบัที่ฝรัง่เศสยดึอําเภอด่านซ้ายนัน้ กําลงัทหารฝรัง่เศสตัง้อยู่ที่บ้าน

หาดแดงแมน้ํ่าเหอืง ไดย้กพลจะยดึอําเภอท่าลี ่เพราะเหน็ว่าเคยเขา้ยดึอําเภอด่านซา้ยสาํเรจ็อย่าง 

งา่ยดายมาแลว้ แต่คราวน้ีฝ่ายไทยหลอกล่อใหฝ้รัง่เศสเดนิทพัมาอย่างสะดวก  พอจวนถงึทีต่ ัง้อําเภอก็

ถูกหน่วยกลา้ตายของชาวอําเภอท่าลี ่ซุ่มโจมตถีงึตะลุมบอน (ที่ตัง้โรงเรยีนบา้นท่าลี)่ ฝรัง่เศสประสบ

กบัความพ่ายแพแ้ละนบัแต่นัน้มาไมป่รากฏฝรัง่เศสไดข้า้มแมน้ํ่าเหอืงมาก่อกวนอกีเลย 

ผบีญุท่ีบ้านหนองหมากแก้ว 

        เมือ่ปีพ.ศ.๒๔๖๗ ไดเ้กดิมผีบุีญขึน้มาคณะหน่ึง จาํนวน ๔ คน อ้างว่า คณะของตน

ไดร้บับญัชาจากสวรรคใ์หล้งมาบาํบดัทุกขบ์าํรงุบาํรงุสุขแก่มวลมนุษยซ์ึง่ยากไรแ้ละเตม็ไปดว้ยกเิลส ได้

กําหนดสถานที่อนับรสิุทธิไ์ว้ดําเนินการเพื่อแสดงอภนิิหารประกอบพธิกีรรม  อบรมสัง่สอนผู้คนที่วดั

บ้านหนองหมากแก้วในหมู่บ้านหนองหมากแก้ว (ปจัจุบนัอยู่ในท้องที่ตําบลปวนพุ อําเภอภูกระดึง 

จงัหวดัเลย) บุคคลในคณะของผบุีญ ๔ คน ต่างมหีน้าทีแ่ตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี 

        ๑.  นายบุญมา จตุัรสั  อุปสมบทไดห้ลายพรรษาเดนิทางมาจากจงัหวดัชยัภูม ิได้

ขนานนามของตนเองเป็น พระประเสรฐิ มตีําแหน่งเป็นหวัหน้าคณะ มหีน้าทีท่ําน้ํามนต์อนัศกัดิส์ทิธิใ์ส่

ตุ่มไวใ้หผู้ค้นไดด้ื่มกนิและอาบเป็นการสะเดาะเคราะห ์แลว้ทําพธิปีลุกเสกลงเลขยนัตใ์นตะกรดุ ซึง่ใช้

ตะกัว่ลกูแหมาตแีผ่ออกเป็นแผ่นบาง ๆ เสรจ็แลว้มวันออกแจกจา่ยใหผู้ค้นรอ้ยเชอืกผูกสะเอวตดิตวัไว ้

เป็นเครือ่งรางของขลงัชัน้ยอดของพระประเสรฐิในทางคงกระพนัชาตรป้ีองกนัผรีา้ย 

         ๒. ทดิเถกิ  บุคคลผูค้งแก่เรยีนชาวบา้นหนองหมากแก้ว ไดข้นานนามตนเองเป็น 

เจา้ฝ่าตนีแดงมตีําแหน่งเป็นรองหวัหน้า มหีน้าที่ทําผา้ประเจยีดกนัภยัอนัทรงประสทิธภิาพเป็นมหา-



 ๑๐ 

อุตมแ์มปื้นผาหน้าไมต้ลอดจนมดีพรา้กะทา้ขวานกไ็ม่สามารถทีจ่ะทําอะไรแก่ผูท้ีม่ผีา้ประเจยีดอนัทรง

ฤทธิข์องเจ้าฝ่าตนีแดงได้ วธิทีําผ้าประเจยีด ไม่ว่าบุคคลใดที่มคีวามประสงค์ก็ให้บุคคลเหล่านัน้ไป

จดัหาผา้ฝ้ายสขีาวขนาดกว้างยาว  ด้านละหน่ึงศอกของตนมาหน่ึงผนื เมื่อมาพรอ้มหน้ากนัครัน้ได้

เวลาสานุศษิยก์ใ็หผู้้ประสงค์รอคอยอยู่ขา้งล่างศาลาแลว้เรยีกขึน้ไปทลีะคน ผูท้ีข่ ึน้ไปแต่ละคนจะต้อง

คลานเขา้ไปหาเจา้ฝา่ตนีแดงและหา้มมองหน้า เมื่อคลานเขา้ไปถงึทีท่ีเ่จา้ฝ่าตนีแดงนัง่อยู่จงึคลีผ่า้ขาว

ที่จะมาทําผ้าประเจยีดปูออกแล้วพนมหมอบก้มหน้าน่ิงจนกว่าเจ้าฝ่าตีนแดงจะทําผ้าประเจยีดเสรจ็ 

ฝ่ายเจา้ฝ่าตนีแดงเมื่อเหน็ผู้ที่ประสงค์อยากได้ผ้าประเจยีดได้กระทําตามกฎซึ่งตนวางไว้ด้วยความ

เคารพก็ลุกขึน้ยกเท้าขวาหรอืซ้ายยํ่าลงไปในบม (บมคอืภาชนะที่ทําด้วยไม ้มลีกัษณะทรงกลมแบน

และลกึคลา้ยถาดซึง่ชาวอสีานใชเ้ป็นภาชนะสาํหรบัใส่ขา้วเหนียวทีน่ึ่งสุกดแีลว้ เพื่อใหไ้อน้ําออกก่อนที่

จะนําไปเกบ็ไวใ้นกระตบิ) ทีม่ขีมิน้กบัปนูตําผสมกนัไวอ้ยา่งด ีแลว้จงึยกเทา้ขา้งทีย่ํ่าลงไปในบมเหยยีบ

ผ้าขาวก็จะปรากฏรอยเท้าของเจ้าฝ่าตีนแดงอย่างชดัเจนเป็นอนัเสรจ็พธิทีําผ้าประเจยีดนําไปใช้ได้

ทนัท ี แต่ถ้าหากเหยยีบผ้าขาวแล้วปรากฏรอยไม่ชดัเจน หรอืไม่สบอารมณ์ของเจ้าฝ่าตีนแดง ผู้ที่

ต้องการกต็้องไปหาผ้าขาวมาทําใหม่จนกว่าจะได้ผา้ประเจยีดชัน้ดไีปไว้ใช้ต่อไป ครัน้ไดผ้้าประเจยีด

ไปแล้วจะต้องนําไปเก็บบูชาเอาไว้บนหิ้งพระ หรือเมื่อออกเดินทางจะต้องพับชายผูกคอไปเป็น

เครือ่งรางของขลงัประจาํตวัทุกครัง้จะลมืไมไ่ดเ้ป็นอนัขาด 

           ๓. นายสายทอง อินทองไชยศร ีขนานนามตนเองเป็น เจ้าหน่อเลไลย ์อ้างว่า 

ไดร้บับญัชาจากสวรรคใ์หม้าปราบยุคเขญ็โดยเฉพาะ มวีาจาสทิธิส์ามารถทีจ่ะสาปผูล้ะเมดิกฎสวรรค์

ให้เป็นไปตามโทษานุโทษที่ตนพจิารณาเหน็ตามสมควรได้ทนัท ีครัง้นัน้ได้เกดิมกีารขโมยเกดิขึน้ใน

หมู่บ้านหนองหมากแก้ว แล้วจบัขโมยได้ ชาวบา้นจงึควบคุมตวัไปให้เจา้หน่อเลไลยเ์ป็นผู้ตดัสนิ ผล

ของการตดัสนิปรากฏว่า ขโมยไดล้ะเมดิกฎของสวรรคใ์นขอ้บงัเบยีดเครื่องยงัชพีของมวลมนุษยอ์ย่าง

สุดที่จะอภยัให้ได้ โทษที่ขโมยพึงได้รบัในครัง้น้ีก็คือ ต้องถูกสาปให้ธรณีสูบลงไปทัง้เป็น ครัน้ได้

พิพากษาโทษให้ผู้คนทัง้หลายได้รู้เห็นทัว่ไปแล้ว พิธีสาปก็เริ่มขึ้นโดยเจ้าหน่อเลไลย์มบีัญชาให้

สานุศิษย์ขุดหลุมขนาดพอฝงัศพไดใ้นสถานที่ที่ได้กําหนดไว้ ครัน้แล้วให้ไปนําตวัขโมยซึ่งได้ผูกมดั

ขอ้มอืเอาไวอ้ยา่งแน่นหนา พาไปยนืทีป่ากหลุม แลว้เจา้หน่อเลไลยก์เ็ริม่อ่านโองการอญัเชญิเทวทูตให้

ลงมาจากสรวง-สวรรค ์มาเป็นสกัขพียานในการทีต่นไดด้าํเนินการสาปใหข้โมยตอ้งถูกธรณีสูบลงไปทัง้

เป็นตามโทษานุโทษ พอเจา้หน่อเลไลยก์ล่าวคําสาปสิ้นสุดลงก็บญัชาให้สานุศษิยผ์ลกัขโมยลงไปใน

หลุม พรอ้มกบัช่วยกนัรบีขดุคุย้โกยดนิลงกลบฝงัขโมยทีต่้องคําสาปใหธ้รณีสูบลงไปทัง้เป็น ท่ามกลาง

ความตกตะลงึพรงึเพรดิสยดสยองของผูค้นทีไ่ปร่วมชมพธิกีรรมเป็นอย่างยิง่ เมื่อคณะผบุีญคลอ้ยหลงั

ลบัไป บรรดาญาตพิีน้่องของขโมยกร็บีพากนัขดุคุย้โกยดนินําขโมยทีถู่กฝงัทัง้เป็นอาการร่อแรป่างตาย

ขึน้มาปฐมพยาบาล แลว้รบีพากนัอพยพหลบหนีบญัชาจากสวรรคข์องคณะผบุีญไปในคนืนัน้ทนัท ีและ

เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในครัง้นัน้ เป็นผลใหไ้มม่กีารลกัขโมยใด ๆ เกดิขึน้ในหมูบ่า้นหนองหมากแก้วต่อไป

อกีเลย ทัง้น้ี ดว้ยทุกคนไดป้ระจกัษ์แก่ตาในประกาศติจากสวรรคข์องเจา้หน่อเลไลยเ์ป็นอยา่งยิง่ 

           ๔.  นายก้อนทอง พลซา ชาวบา้นวงัสะพุงซึง่เป็นบุคคลที ่๔ ขณะนัน้รบัราชการ

ในหน้าที่สารวตัร อําเภอวงัสะพุง ได้ไปพบเห็นพธิีการต่าง ๆ ของคณะผีบุญจงึเกิดความเลื่อมใส



 ๑๑ 

ศรทัธา จนถงึกบัได้ขออนุญาตลาบวชจากทางราชการมกีําหนด ๑๐ วนั ในระหว่างทีท่างราชการได้

อนุญาตใหล้าบวชได้ นายก้อนทอง ฯ ไดถ้อืโอกาสหลบไปสมทบกบัคณะผบุีญที่บา้นหนองหมากแก้ว 

แล้วก็รบีทําความเพยีรแต่ยงัไม่ทนัจะได้รบัความสําเร็จจนถึงขัน้ได้รบัการขนานนาม ก็มาถูกทาง

บา้นเมอืงเขา้ทาํการปราบปรามและจบัตวัไดเ้สยีก่อน 

           คณะผบุีญซึง่ถอืว่าตนเป็นผูว้เิศษไดก้ําหนดพธิกีรรมใหช้าวบา้นปฏบิตั ิโดยถอืเอา

ศาลาการเปรยีญวดับ้านหนองหมากแก้วเป็นศูนย์กลางทุกวนัในเวลาเช้าและเยน็  ชาวบ้านทุกคน

จะต้องมาร่วมเขา้พธิสีวดมนต์ไหวพ้ระเป็นประจาํขาดไม่ได ้และในเวลากลางคนืทุกคนื บรรดาสาว ๆ 

หรอืภรรยาของผูใ้ดกต็ามทีม่ใีบหน้าและรปูรา่งสวยงาม จะต้องอาบน้ําแต่งตวัใหส้ะอาดสดสวย แลว้นํา

พวงมาลัยดอกไม้สดและน้ําหอมผลัดกันเข้าไปมอบให้คณะผีบุญ  ต่อจากนัน้ก็จะเริม่พิธีฟ้อนรํา

บวงสรวงเวยีนพรมน้ําอบน้ําหอมไปรอบๆ ตวัของผบุีญ หากผบุีญเกดิพงึพอใจอสิตรนีางใดในวงฟ้อน

บวงสรวง กจ็ะใชพ้วงมาลยัดอกไมส้ดเกีย่วปลายไมแ้ลว้ยืน่ไปคลอ้งคอเอาไว ้เป็นเครือ่งหมายใหทุ้กคน

ไดท้ราบว่า อสิตรนีางนัน้ไดร้บัโปรดปรานจากผบุีญเป็นพเิศษ และนับเป็นวาสนาเป็นอย่างยิง่ทีใ่นคนื

นัน้จะตอ้งเขา้เวรปรนนิบตั ิปรากฏว่าบรรดาสาวและไมส่าวต่างแยง่กนัปรนนิบตัผิบุีญเหล่าน้ีเป็นพเิศษ

ทุกคืน คณะผีบุญชุดน้ีได้บญัญัติกฎข้อบงัคบัเอาไว้ ๓ ประการ ที่ชาวบ้านจะต้องถือปฏิบตัิอย่าง

เครง่ครดั จะหลงลมืไมไ่ดน้ัน้ มดีงัต่อไปน้ี 

           ๑. จะตอ้งสวดมนตไ์หวพ้ระเป็นประจาํทุกเชา้เยน็ ขาดไมไ่ด ้

           ๒. จะตอ้งฟ้อนราํบวงสรวงคณะผูม้บุีญเป็นประจาํทุกคนื ขาดไมไ่ด ้

           ๓. จะต้องหมัน่ทําบุญให้ทานอยู่เป็นนิจ และจะต้องรําลกึถงึพระคุณของบดิา-

มารดาอยู่เสมอทัง้น้ีในการเรยีกพ่อ-แม่ดงัทีเ่คยเรยีกกนัมาเฉย ๆ นัน้เป็นการไม่เคารพ จะต้องพากนั

เรยีกเสยีใหมว่่า คุณพอ่คุณแม ่

           ดว้ยพธิกีรรมทีค่ณะผบุีญไดนํ้าชาวบา้นปฏบิตัต่ิอเน่ืองกนัมามไิดข้าด ครัน้นานวนั

เข้า กิตติศัพท์ก็ได้เลื่องลือไปไกล ทําให้มีผู้คนสนใจหลัง่ไหลเข้าไปอย่างมากมาย บ้างที่สนใจ

เครื่องรางของขลงั กต็้องตระเตรยีมสิง่ของเขา้ไปจดัทําเอง อาทเิช่นต้องการตะกรุดกต็้องหาตะกัว่ลูก

แหไปหลอมแลว้ตแีผ่ออกใหพ้ระประเสรฐิทาํตะกรดุ ทีป่่วยเจบ็ไดไ้ขก้ไ็ปอาบน้ํามนต์สะเดาะเคราะห ์ที่

ตอ้งการผา้ประเจยีดกต็อ้งหาผา้ฝ้ายสขีาวไปใหเ้จา้ฝา่ตนีแดง ครัน้คณะผบุีญไดพ้บผูค้นมากหน้าหลาย

ตาและเพิม่จํานวนมากยิง่ขึน้ เลยเกดิความเคลบิเคลิ้มหลงตนลมืตวั หนักเข้าเลยพากนัรอ่ิานหนัไป

ทางการบา้นการเมอืง ฝนัเฟ่ืองทีจ่ะเป็นเจา้เขา้ครองแผ่นดนิ โดยประกาศอย่างอหงัการว่า จะยกกําลงั

เข้าตีเอาเมอืงเลยได้แล้วจงึจะยกกําลงัเลยไปตีเอาเมอืงเวยีงจนัทน์ เพื่อตัง้ตนเป็นเอกราช เมื่อได้

ประกาศเจตนารมณ์แลว้กเ็รยีกอาสาสมคัรมาทําการคดัเลอืก ดว้ยมคีวามเชื่อมัน่ว่าตนไดร้บับญัชามา

จากสวรรค์ ไม่ต้องมผีู้คนมากก็สามารถที่จะกระทําการใหญ่ได ้เมื่อเลอืกผูค้นรวมได้ ๒๓ คน พรอ้ม

ด้วยปืนแก๊บ ๑ กระบอก ปืนคาบศลิา ๒ กระบอก พรอ้มด้วยหอกดาบแหลนหลาวครบครนั ครัน้ได้

ฤกษ์พชิยัสงคราม คณะผบุีญก็ยกพลจํานวน ๒๓ คน ออกเดนิทางจากบ้านหนองหมากแก้วแล้วมุ่ง

หน้าขึน้สู่ทศิเหนือออ้มผ่านหมูบ่า้นนาหลกัแลว้ไปตัง้มัน่อยู่รมิลาํหว้ยทางดา้นทศิเหนือของอําเภอวงั 

สะพุง (บรเิวณหมูบ่า้นหว้ยอเีลศิ ห่างจากทีต่ ัง้อําเภอวงัสะพุง ประมาณ ๓ กม.) 



 ๑๒ 

           ระหว่างนัน้ หลวงพศิาลสารกจิ นายอําเภอวงัสะพุงไดต้ดิตามความเคลื่อนไหวของ

คณะผบุีญโดยส่งนายบุญเลศิ เหตุเกตุ สารวตัรศกึษา (อดตีกํานันตําบลวงัสะพุง ปจัจุบนัยงัมชีวีติอยู่) 

ออกไปสอดแนมพฤตกิารณ์ดูความเหมิเกรมิของคณะผบุีญอย่างใกลช้ดิแทบจะเอาชวีติไม่รอดกห็ลาย

ครัง้ แลว้ใหท้ํารายงานเขา้มายงัอําเภอทุกระยะ หลวงพศิาลสารกจิไดท้ํารายงานความเคลื่อนไหวของ

คณะผบุีญเขา้จงัหวดัทุกระยะ ซึ่งในขณะนัน้กําลงัเจา้หน้าที่ตํารวจทีป่ระจาํอยู่ในตวัจงัหวดัเลยมน้ีอย

เมือ่เทยีบกบัจาํนวนผูค้นทีเ่ขา้ไปกราบไหวค้ณะผบุีญ ดงันัน้ ทางจงัหวดัเลยจงึไดท้ํารายงานไปยงักอง

บงัคบัการตํารวจภธูรจงัหวดัอุดรธานี พรอ้มกนันัน้กไ็ดร้ายงานขอกําลงัไปยงัฝ่ายทหารทีค่่ายประจกัษ์

ศลิปาคมอกีดว้ย  ถา้หากว่ากําลงัทางฝา่ยตํารวจทีอุ่ดรมไีมเ่พยีงพอ ขณะนัน พ.ต.อ.พระปราบภยัพาล 

ผู้บงัคบัการตํารวจภูธรจงัหวดัอุดรธานีในสมยันัน้ ได้นํากําลงัเจ้าหน้าที่ตํารวจรบีรุดมาจากจงัหวดั

อุดรธานีเข้าสมทบกับกําลังของจงัหวัดเลย  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของอําเภอวังสะพุง รีบวางแผน

ปราบปรามโดยด่วน ครัน้ไดท้ราบกําลงัของคณะผบุีญพรอ้มดว้ยอาวุธจากนายบุญเลศิ เหตุเกตุ เป็นที่

แน่นอนแลว้ กองกําลงัตํารวจจากอุดรร่วมกบัจงัหวดัเลยและเจา้หน้าทีอ่ําเภอวงัสะพุงกเ็คลื่อนเขา้โอบ

ลอ้มคณะผบุีญทุกทศิทุกทาง ไดม้กีารปะทะกนัเพยีงเลก็น้อย คณะผบุีญกแ็ตกกระจดักระจายจบัผบุีญ

ไดท้ัง้คณะ แลว้ควบคุมตวัขึน้ส่งฟ้องศาลฐานก่อการจลาจลสอบถามไดค้วามว่า พวกเขาทัง้ ๔ คนทีต่ ัง้

ตนเป็นผบุีญ เกดิความเคลบิเคลิม้หลงใหลในนิยายพืน้เมอืงของชาวอสีานเรื่อง สงัขศ์ลิปชยั และจาํปา

สีต่้น จนหลงตนลมืตวัไป ส่วนความรูส้กึทีแ่ทจ้รงินัน้ ยงัมคีวามรกัในถิน่ฐานหาไดม้คีวามคดิเป็นกบฏ

ต่อแผ่นดนิกําเนิดก็หาไม่ คณะตุลาการได้รบัฟงัเรื่องราวจากผู้ที่ได้ตัง้ตนเป็นผบุีญทัง้ ๔ คน ได้เกิด

ความเหน็ใจ จงึพพิากษาใหจ้าํคุกผบุีญทัง้ ๔ คน คนละ ๓ ปี ส่วนบรวิารใหป้ล่อยตวัไป 

           การตัง้เมืองเลย 

           เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๖ ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่๔ 

พระองคท์รงพจิารณาเหน็ว่าผูค้นในแขวงน้ีมปีรมิาณเพิม่ขึน้มากกว่าแต่ก่อน สมควรจะไดต้ัง้เป็นเมอืง 

เพื่อประโยชน์ในการปกครองอย่างใกล้ชดิ จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาท้ายน้ําออกมา

สํารวจเขตแขวงต่าง ๆ แลว้ไดพ้จิารณาเหน็ว่า หมู่บา้นแฮ่ ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ ัง่หว้ยน้ําหมานและอยู่ใกลก้บั

แม่น้ําเลย มภีูมปิระเทศทีเ่หมาะสมแก่การสรา้งป้อมดว้ย เพราะมภีูเขาลอ้มรอบและพลเมอืงหนาแน่น 

พอจะตัง้เป็นเมืองได้ จงึนําความขึ้นถวายบงัคมทูลเพื่อทรงทราบ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจา้อยูห่วั จงึไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัตัง้เป็นเมอืง เรยีกชื่อตามนามของแม่น้ําเลยว่า "เมอืง

เลย" 

       ต่อมา พ.ศ.๒๔๔๐ ได้มกีารประกาศใช้พระราชบญัญตัิปกครองท้องที่ ร.ศ.๑๑๖ ได้

เปลี่ยนแปลงการปกครองจากเดิมมาเป็นแบบเทศาภบิาล โดยแบ่งเป็นมณฑลเมอืง อําเภอ ตําบล 

หมูบ่า้น เมอืงเลยจงึแบ่งการปกครองอกีเป็น ๔ อําเภอ อําเภอทีต่ ัง้ตวัเมอืงเรยีกชื่อว่า "อําเภอกุดป่อง" 

ต่อมาใน พ.ศ.๒๔๔๒-๒๔๔๙ ไดเ้ปลีย่นชื่อเมอืงเลยเป็น "บรเิวณลําน้ําเลย" ใน พ.ศ.๒๔๔๙-๒๔๕๐  

ได้เปลี่ยนชื่อบริเวณลําน้ําเลย เป็นบริเวณลําน้ําเหือง และใน พ.ศ.๒๔๕๐ จึงได้มีประกาศของ

กระทรวงมหาดไทย ลงวนัที ่๔ มกราคม ๒๔๕๐ ยกเลกิบรเิวณลําน้ําเหอืงใหค้งเหลอืไวเ้ฉพาะ "เมอืง

เลย" โดยใหเ้ปลีย่นชื่ออําเภอกุดปอ่ง เป็นอําเภอเมอืงเลยดว้ย 



 ๑๓ 

        สาํหรบัอําเภอกุดปอ่ง ซึง่เป็นทีต่ ัง้ตวัเมอืงเลยนัน้ เรยีกตามตําบลซึง่เป็นทีต่ ัง้อําเภอ

ในครัง้นัน้ เหตุทีเ่รยีกตําบลแห่งน้ีว่า "กุดป่อง" กเ็น่ืองจากมหีนองน้ําอยู่แห่งหน่ึง ซึง่ตัง้อยู่ ณ บรเิวณ

ทีว่่าการอําเภอเมอืงเลย ปจัจบุนัน้ีเกดิจากการเปลีย่นทางเดนิของแม่น้ําเลย มลีกัษณะเป็นลําหว้ยมรีปู

โค้งเป็นรูปพระจนัทรค์รึง่ซกี มปีากน้ําแยกออกจากลําแม่น้ําเลยทัง้สองด้าน มน้ํีาขงัอยู่ตลอดปี ตรง

กลางเป็นเกาะมเีน้ือที่ประมาณ ๙๐ ไร่ ปจัจุบนัเป็นที่ตัง้ของที่ว่าการอําเภอเมอืงเลย ศาลาเทศบาล

เมอืงเลย และสถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย จงัหวดัเลย 

การจดัรปูการปกครองในสมยักรงุรตันโกสินทร ์

การจดัรปูการปกครองก่อนจดัระบบมณฑลเทศาภิบาล 

 ใชว้ธิซีึง่เรยีกในกฎหมายเก่าว่า "กนิเมอืง" อนัเป็นแบบเดมิ คาํว่า "กนิเมอืง" มาถงึชัน้หลงั

เรยีกเปลีย่นเป็น "ว่าราชการเมอืง" ส่วนคําว่า "กนิเมอืง" กย็งัใชก้นัในคําพูดอยู่บา้ง วธิกีารปกครองที่

เรยีกว่า "กินเมอืง" นัน้ หลกัเดมิมาคงถือว่าผู้เป็นเจ้าเมอืงต้องทิ้งกิจธุระของตนมาประจําทําการ

ปกครองบ้านเมอืงให้ราษฎรอยู่เยน็เป็นสุข ปราศจากภยนัตราย ราษฎรก็ต้องตอบแทนคุณเจา้เมอืง

ดว้ยการออกแรงช่วยทํางานให้บา้ง หรอืแบ่งสิง่ของซึ่งทํามาหาได้ เช่น ขา้วปลาอาหาร เป็นต้น อนัมี

เหลอืใช้มอบให้เจา้เมอืงคนละเล็กละน้อย ทําให้เจา้เมอืงดํารงตนอยู่ได้โดยรฐับาลในราชธานีไม่ต้อง

รบัภาระ  จงึใหค้่าธรรมเนียมในการต่าง ๆ แทนตวัเงนิสําหรบัใชส้อย กรมการซึง่เป็นผูช่้วยเจา้เมอืงก็

ไดร้บัผลประโยชน์ทํานองเดยีวกนัเป็นแต่ลดลงตามศกัดิ ์ต่อมาบา้นเมอืงเปลีย่นแปลง ทําใหก้ารเลีย้ง

ชพีตอ้งอาศยัเงนิตรามากขึน้ ผลประโยชน์ทีเ่จา้เมอืงกรมการไดร้บัอยา่งโบราณไมพ่อเลีย้งชพี จงึมกีาร

หาผลประโยชน์เพิม่พนูอยา่งอื่น เช่น ทาํไรน่า คา้ขาย เป็นตน้ 

 การเป็นเจา้เมอืงกม็กัจะมกีารสบืเชือ้สายวงศต์ระกูลทีเ่คยเป็นเจา้เมอืง หรอืเคยรบัราชการ

งานเมอืงมาแล้ว เช่น อาจเป็นบุตรชายเจ้าเมอืงหรอืถ้าไม่มบุีตรชายก็อาจให้บุตรเขยผู้ซึ่งเห็นว่ามี

ความรูค้วามสามารถพอปกครองบา้นเมอืงได ้ทําหน้าทีเ่จา้เมอืงแทน การแต่งตัง้เจา้เมอืงสําหรบัเมอืง

เอก คงไดร้บัการโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ ส่วนเมอืงเลก็ ๆ กรมการเมอืงคงมใีบบอกหวัเมอืงเอก และดว้ย

ความเหน็ชอบของเจา้เมอืงเอก สําหรบัทีท่ําการเจา้เมอืงกเ็อาบา้นเรอืนเป็นทีว่่าราชการดว้ย บา้นเจา้

เมอืงนิยมเรยีกว่า "จวน" และมศีาลาโถงปลูกไว้หน้าบา้นหลงัหน่ึงเรยีกว่า " ศาลากลาง" สําหรบั

ประชุมปรกึษาราชการ เป็นศาลาสําหรบัชําระความหรอืตดัสนิความ ทัง้จวนและศาลากลางน้ีสรา้งขึน้

ดว้ยทุนทรพัยส์่วนตวัรวมทัง้ทีด่นิกเ็ป็นของส่วนตวัด้วย เมื่อสิน้สมยั เจา้เมอืงคนหน่ึงอาจเป็นดว้ยเจา้

เมอืงถึงแก่อนิจกรรมหรอืเปลี่ยนเจ้าเมอืง "จวน" เจ้าเมอืงและศาลากลางเดิมก็ตกเป็นมรดกแก่

ลูกหลาน  ใครไดเ้ป็นเจา้เมอืงคนใหม่ถ้ามไิดเ้ป็นผู้รบัมรดกของเจา้เมอืงเก่า ก็ต้องหาทีส่รา้งจวนและ

ศาลากลางใหม่ตามลําดบัที่จะสร้างได้ บางทกี็สร้างห่างไกลจากที่เดมิ แม้จนต่างตําบลก็ม ีจวนเจ้า

เมอืงไปอยู่ที่ไหนก็ย้ายที่ทําการไปอยู่ที่ใหม่ ตามสมยัของเจ้าเมอืงคนนัน้ ส่วนกรมการนัน้เพราะมกั

เป็นคหบดใีนเมอืงนัน้ ซึ่งเมื่อตัง้บ้านเรอืนอยู่ไหนก็คงอยู่ที่นัน่ เป็นแต่เวลามกีารงานจะต้องทําตาม

หน้าที ่จวนเจา้เมอืงอยูไ่หนกไ็ปฟงัคําสัง่ทีน่ัน่ บางคนตัง้บา้นเรอืนอยู่ห่างไกลกม็ ีโดยถอืหลกัเหน็เป็น

ผูเ้หมาะสมทีจ่ะรกัษาสนัตสิุขของทอ้งถิน่นัน้เป็นสาํคญั และมุง่ใหป้ระชาชน "อยู่เยน็เป็นสุข" ปราศจาก



 ๑๔ 

ภยัต่างๆ เช่นโจรผูร้า้ย ปราบปรามนกัการพนัน การเสพของมนึเมาเป็นสําคญั มไิดพ้ฒันาดา้นต่าง ๆ 

ใหเ้จรญิกา้วหน้าเหมอืนในการดาํเนินการปกครองในสมยัปจัจบุนั 

      การบรหิารงานปกครองสําหรบัเมอืงเล็กมไิด้เป็นประเทศราช เช่น จงัหวดัเลย คงมี

การปกครองท้องถิ่นเป็นของตนเอง ในแต่ละเมอืงจะมเีจ้าเมอืงปกครอง ซึ่งส่วนใหญ่สบืตระกูลกนั

เรือ่ยมาดงักล่าวขา้งตน้ อํานาจการปกครองมอียา่งเตม็ทีต่ ัง้แต่ระดบัสูงสุดถงึระดบัตํ่าสุด และเน่ืองจาก

เขตจงัหวดัเลยอยู่ใกล้ชดิกบัลาวมาก การจดัการปกครองบ้านเมอืงบางอย่างคงได้รบัอทิธพิลลาวอยู่

มาก การบรหิารบา้นเมอืงไดแ้บ่งทาํเนียบขา้ราชการออกเป็น ๕ ขัน้ คอื 

      ๑. ตาํแหน่งอาชญาส่ี เป็นตําแหน่งบงัคบับญัชาสงูสุดของเมอืง ม ี๔ ตําแหน่ง คอื 

          เจา้เมอืง  เป็นผูม้อีํานาจสทิธิข์าดในกจิการบา้นเมอืงทัง้ปวง 

          อุปฮาด ทาํการแทนเจา้เมอืงในกรณเีจา้เมอืงไมอ่ยูห่รอืไมส่ามารถว่าราชการ       

ได ้และช่วยราชการทัว่ไป  

           ราชวงศ ์ มหีน้าทีเ่กีย่วกบัอรรถคด ีตดัสนิชาํระความ และการปกครอง 

           ราชบุตร  มหีน้าทีค่วบคุมเกบ็รกัษาผลประโยชน์ของเมอืง 

(เกี่ยวกบัตําแหน่งรองเจา้เมอืง คอือุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตรน้ี มหีลกัฐานพอสบืได้จากคนเฒ่าคนแก่ 

ปรากฏให้ทราบว่าการปกครองสมยัก่อน จดัระบอบมณฑลเทศาภบิาล เช่น ในสมยัพระแก้วอาสา 

(กองแสง) ปกครองเมอืงด่านซา้ยก็ด ีและพระยาศรอีคัรฮาด (ทองด)ี ปกครองเมอืงเชยีงคานก็ด ีมี

ตําแหน่งรองเจา้เมอืงดงักล่าว คอื อุปฮาด ราชวงศ ์ราชบุตร อยูด่ว้ย) 

     ๒. ตาํแหน่งผู้ช่วยอาชญาส่ี  ไดแ้ก่ตําแหน่งทา้วสุรยิะ ทา้วสุรโิย ทา้วโพธสิาร และ

ทา้วสุทธสิารมหีน้าทีใ่นการพจิารณาคดพีพิากษาและการปกครองแผนกต่าง ๆ ของเมอืง 

     ๓. ตาํแหน่งข่ือบ้านขางเมือง  มทีัง้หมด ๑๗ ตําแหน่ง เช่น เมอืงแสน กํากบัฝ่าย

ทหารเมอืงจนัทน์ กํากบัฝา่ยพลเรอืน เมอืงขวา เมอืงซา้ย เมอืงกลาง มหีน้าทีดู่แลการพสัดุต่าง ๆ เช่น 

การปฏสิงัขรณ์จดัและกํากบัการสกัเลก เป็นตน้ 

        ๔. ตาํแหน่งเพียหรือเพี้ย  เป็นองครกัษ์เจา้เมอืง เป็นพนกังานตดิตามเจา้เมอืง  

เป็นตน้ 

     ๕. ตาํแหน่งประจาํหมู่บ้าน  ม ี๔ ตําแหน่ง ไดแ้ก่ท้าวฝ้าย ตาแสง นายบา้น และจ่า

เมอืงเทยีบได้กับตําแหน่งทางปกครองในปจัจุบนัคือ นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสารวตัร

หมูบ่า้นตามลาํดบั 

      สาํหรบัตําแหน่งขือ่บา้นขางเมอืง ๑๗ ตําแหน่ง ดชูื่อแลว้คลา้ยกบัตําแหน่งขา้เฝ้า เมื่อมี

วญิญาณเจา้เขา้ทรงเกีย่วกบัศาลเทพารกัษ์ หรอือาฮกัหลกัเมอืงของเมอืงด่านซา้ยมาก ตําแหน่งขา้เฝ้า

ดงักล่าว มถีงึ ๑๙ ตําแหน่ง โดยแบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายหน่ึง ขา้เฝ้าฝ่ายเจา้เมอืงจงั คอื "เจา้กวน" 

(ผูช้ายซึง่มหีน้าทีใ่หว้ญิญาณเจา้เขา้ทรง) ม ี๑๐ คน ไดแ้ก่ แสนด่าน แสนหอม แสนฮอง แสนหนูรนิทร ์

แสนศรสีองฮกั แสนตางใจ แสนกลาง แสนศรฮีกัษา แสนศรสีมบตั ิและแสนกํากบั ขา้เฝ้าฝ่ายเจา้เมอืง

กลาง คอื "นางเทยีม" (ผูห้ญงิซึง่มหีน้าทีใ่หว้ญิญาณเจา้เขา้ทรง) ม ี๙ คน ไดแ้ก่ แสนเขื่อน แสนคําบุญ

ยอ แสนจนัทน์ แสนแก้วอุ่นเมอืง แสนบวัโฮม แสนกลางโฮง แสนสุข เมอืงแสน และเมอืงจนัทน์ ซึ่ง



 ๑๕ 

ตําแหน่งเหล่าน้ีอาจเป็นตําแหน่งผูม้หีน้าทีต่่าง ๆ ในการดาํเนินกจิการบา้นเมอืงในสมยัโบราณกไ็ด ้แต่

ไม่ทราบว่าผู้ใดมหีน้าที่อะไรแน่ชดั ทีพ่อทราบกม็แีสนด่าน และแสนเขื่อน เป็นหวัหน้าของแสนแต่ละ

ฝ่ายเท่านัน้ แมใ้นทุกวนัน้ีการเขา้ทรงกด็ ีตําแหน่งเจา้กวนนางเทยีม และแสนต่าง ๆ กด็ทีีอ่ําเภอด่าน

ซา้ย กย็งัคงมอียูเ่ช่นสมยัก่อน 

 ในแต่ละเมอืงจะมอีํานาจเตม็ทีใ่นการปกครอง การศาลและการเกบ็ส่วยสาอากร เช่น ใน

ดา้นการศาล คงใหม้กีารชําระความกนัเอง โดยเจา้เมอืงและกรมการเมอืงทําหน้าทีลู่กขุนพจิารณาคด ี

ส่วนการเก็บภาษอีากรก็คงให้อยู่ในอํานาจของแต่ละเมอืง สําหรบัเมอืงซึง่อยู่ในท้องที่จงัหวดัเลย ซึ่ง

เป็นเมอืงเลก็จะขึน้ตรงต่อเมอืงเอก หรอืเมอืงใหญ่อกีต่อหน่ึง การส่วยสาอากรกต็อ้งส่งต่อเมอืงเอกทุก

ปี และเจา้เมอืงตลอดขา้ราชการมกีารทําพธิรีบัพระราช่ทานน้ําพพิฒัน์สตัยาปีละ ๒ ครัง้ หรอืปีละครัง้

เป็นอยา่งน้อย 

 การจดัรปูการปกครองตามระบบมณฑลเทศาภิบาล 

                   ลักษณะการเทศาภิบาล เป็นการปกครองซึ่งเปลี่ยนแปลงให้มีขึ้นในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั การเทศาภิบาล คอื การปกครองโดยลกัษณะที่จดัให้มี

หน่วยบรหิารราชการอนัประกอบดว้ย ตําแหน่งขา้ราชการต่างพระเนตรพระกรรณ ของพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยู่หวัและเป็นที่ไวว้างใจของรฐับาลในพระองค ์รบัแบ่งภาระของรฐับาลกลาง ซึง่ประจาํอยู่แต่

เฉพาะในราชธานีนัน้ ออกไปดําเนินการในส่วนภูมภิาคอนัเป็นที่ใกล้ชดิต่ออาณาประชากร เพื่อให้

ได้รบัความ  ร่มเยน็เป็นสุขและความเจรญิทัว่ถงึกนั โดยมรีะเบยีบแบบแผนอนัเป็นคุณประโยชน์แก่

ราชอาณาจกัรด้วย ฯลฯ จงึแบ่งส่วนการปกครองแว่นแคว้นออกโดยลําดบัชัน้ เป็นมณฑล จงัหวดั 

อําเภอ ตําบล และหมูบ่า้น และแบ่งหน้าทีร่าชการเป็นส่วนสดั เป็นแผนกพนักงาน ทํานองการแบ่งงาน

ของกระทรวงในราชการ อนัเป็นวถินํีามาซึง่ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย รวดเรว็และโดยเฉพาะอย่างยิง่

ระงบัทุกข์บํารุงสุขด้วยความเที่ยงธรรมแก่อาณาประชาชนและได้มกีารแก้ไขลกัษณะปกครอง ให้

เป็นไปตามพระราช-บญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่ร.ศ.๑๑๖ นัน่คอื ใหต้ัง้ทําเนียบขา้ราชการเสยีใหม ่

ยกเลกิตําแหน่งทางการปกครอง คอื อาชญาสี ่ไดแ้ก่ เจา้เมอืง อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร ในตอนแรก

คงใชแ้บบเดมิอยู ่ต่อมาจงึคอ่ยยบุเลกิหมดใน พ.ศ.๒๔๕๐ โดยใหเ้รยีกใหมเ่ป็น ผูว้่าราชการเมอืง ปลดั

เมือง ยกกระบัตรเมือง และผู้ช่วยราชการเมืองตามลําดับแทน ตําแหน่งอื่น ๆ ก็ได้ปรบัปรุงให้

เหมาะสมดว้ย สาํหรบัส่วนราชการตามระบอบมณฑลเทศาภบิาลแบ่งออกดงัต่อไปน้ี 

มณฑล คือรวมเขตจงัหวัดตัง้แต่สองจงัหวัดขึ้นไป มากบ้างน้อยบ้าง สุดแต่ให้ความ

สะดวกในการปกครอง ตรวจตราบญัชาการของสมหุเทศาภบิาล จดัเป็นมณฑลหน่ึง มขีา้ราชการชัน้สูง

เป็นผู้บญัชาการเป็นประธานขา้ราชการมณฑลหน่ึง นอกจากตําแหน่งสมุหเทศาภบิาล ยงัมขีา้หลวง

รอง เป็นเจา้หน้าทีแ่ผนกการต่าง ๆ ของมณฑล และมขีา้ราชการเจา้พนักงานสําหรบัช่วยปฏบิตัริาช-

การตามสมควรแก่หน้าที ่สมุหเทศาภบิาลมอีํานาจหน้าทีป่กครองบญัชาการและตรวจตราภาวะการณ์

ทัง้ปวง และราชการในมณฑล ซึง่มบีทบญัญตัขิองรฐับาลมอบใหเ้ป็นหน้าทีข่องเทศาภบิาล รบัขอ้เสนอ

และสัง่ราชการแก่ผูว้่าราชการจงัหวดั อนัเป็นผลสําเรจ็เรว็กว่าทีจ่งัหวดัจะบอกเขา้มายงักระทรวง และ

คอยฟงัคาํสัง่จากกรงุเทพ ฯ ดงัแต่ก่อน นบัเป็นผลดแีก่ทางราชการและประชาชน 



 ๑๖ 

จงัหวดั  แต่ก่อนเรยีกว่า "เมอืง" รวมเขตอําเภอ (เมอืง) ตัง้แต่สองอําเภอ (เมอืง) ขึน้ไป 

ถงึหลายอําเภอ (เมอืง) กม็ ีจดัเป็นจงัหวดัหน่ึง รองถดัจากมณฑลลงมาใหม้อีาณาเขตพอควรแก่ความ

เจรญิและความสะดวกในการตรวจตราปกครองจงัหวดัหน่ึง ซึง่มขีา้ราชการผู้ใหญ่ เป็นตําแหน่งผู้ว่า-

ราชการเมอืง เรยีกว่า "ขา้หลวงประจาํจงัหวดั" และต่อมาเรยีกว่า "ผูว้่าราชการจงัหวดั" เป็นหวัหน้า

และมกีรมการจงัหวดัคณะหน่ึงช่วยบรหิารราชการ 

  อาํเภอ ก่ิงอาํเภอ ตาํบล และหมู่บ้าน  เป็นส่วนรองถดัจากจงัหวดัลงมาโดยลําดบัชัน้ทัง้

ท้องที่และเจา้พนักงานมหีน้าที่ปกครองใกล้ชดิกบัประชาราษฎร ตามที่บญัญตัไิว้ในพระราชบญัญตัิ

ลักษณะปกครองท้องที่และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค อําเภอหน่ึงมี

นายอําเภอเป็นหวัหน้า กิง่อําเภอมปีลดัอําเภอผูเ้ป็นหวัหน้า ตําบลและหมู่บา้นมกีํานันและผูใ้หญ่บา้น

เป็นหวัหน้าปกครองดแูลตามลาํดบั 

การตัง้มณฑลเทศาภิบาล 

มณฑลท่ีตัง้ขึ้นครัง้แรก  เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๕ คอืก่อน พ.ศ.๒๔๓๗ ม ี๖ มณฑล ได้แก่

มณฑลลาวเฉียง ภายหลงัเปลีย่นชื่อเป็นมณฑลพายพั มณฑลลาวพวน ภายหลงัเปลีย่นชื่อเป็นมณฑล

อุดร (เมอืงเลยขึน้อยู่ในเขตมณฑลน้ี) มณฑลลาวกาว ภายหลงัเปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลอสีาน มณฑล

เขมร ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลบูรพา มณฑลลาวกลาง ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมณฑล

นครราชสมีา และมณฑลภเูกต็ มณฑลทีต่ ัง้ครัง้แรกน้ียงัมไิดจ้ดัเป็นลกัษณะเทศาภบิาล 

 พ.ศ.๒๔๓๗  ได้จดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้ใหม่ ๔ มณฑล คอืมณฑลพษิณุโลก มณฑล

ปราจนี มณฑลราชบุร ีและมณฑลนครราชสมีา 

 พ.ศ.๒๔๓๘   ไดจ้ดัตัง้มณฑลขึน้ใหม ่๓ มณฑล และแกไ้ขใหเ้ป็น 

ลกัษณะเทศาภบิาล ๑ มณฑล รวม ๔ มณฑล คอื มณฑลนครชยัศร ีมณฑลนครสวรรค์ มณฑลกรุง

เก่า และมณฑลภเูกต็ 

 พ.ศ.๒๔๓๙  ได้จดัตัง้มณฑลขึน้ใหม่ ๒ มณฑล และแก้ไขให้เป็นลกัษณะเทศาภบิาล ๑ 

มณฑล รวม ๓ มณฑล คอื มณฑลนครศรธีรรมราช มณฑลชุมพร และมณฑลบรูพา 

 พ.ศ.๒๔๔๐  ไดจ้ดัตัง้มณฑลขึน้ใหม ่๑ มณฑล คอื มณฑลไทรบุร ี

 พ.ศ.๒๔๔๒  ไดจ้ดัตัง้มณฑลขึน้ใหม ่๑ มณฑล คอื มณฑลเพชรบรูณ์ 

 พ.ศ .๒๔๔๓  ได้แก้ไขการปกครองมณฑลที่มีอยู่ ก่อน พ.ศ .๒๔๓๖ ให้เป็นลักษณะ

เทศาภบิาล ๓ มณฑล คอื มณฑลพายพั มณฑลอสีาน (เคยเรยีกว่ามณฑลตะวนัออกเฉียงเหนือ) และ

มณฑลอุดร (แบ่งเมอืงออกเป็นบรเิวณซึง่มบีรเิวณน้ําเหอืงตัง้บรเิวณทีเ่มอืงเลย รวมอยูด่ว้ย) 

 พ.ศ.๒๔๔๙  ยบุมณฑลเพชรบรูณ์ 

พ.ศ.๒๔๔๙  ไดจ้ดัตัง้มณฑลขึน้อกี ๒ มณฑล คอื มณฑลจนัทบุร ีและมณฑลปตัตานี 

 พ.ศ.๒๔๕๐  ตัง้มณฑลเพชรบรูณ์ขึน้อกีครัง้หน่ึง 

 พ.ศ.๒๔๕๑  จํานวนมณฑลลดลง ๑ มณฑล เพราะไทยต้องยอมยกมณฑลไทรบุรใีหแ้ก่

องักฤษ 



 ๑๗ 

 พ.ศ.๒๔๕๕  แยกมณฑลอสีานออกเป็น ๒ มณฑล มชีื่อใหมว่่า มณฑลอุบลและมณฑล

รอ้ยเอด็ 

 พ.ศ.๒๔๕๘  จดัตัง้มณฑลขึน้อกี ๑ มณฑล คอื มณฑลมหาราษฎร ์

 ในรชักาลที่ ๖ โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนมณฑลกรุงเทฯ เป็นกรุงเทพมหานคร (มณฑล

กรงุเทพฯ รชักาลที ่๕ ไดโ้ปรดใหต้ัง้ขึน้เมือ่ พ.ศ.๒๔๓๘) 

 มณฑลทัง้หมดในราชอาณาจกัรครัง้นัน้ มทีัง้สิน้ ๒๑ มณฑลดว้ยกนั 

เมือ่ไดม้กีารปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาลขึน้แลว้ ต่อมากไ็ดม้กีารแกไ้ขปรบัปรงุการ 

ปกครองให้เป็นลกัษณะเทศาภบิาลขึน้ดงักล่าวขา้งต้น เพื่อให้การปกครองดําเนินไปอย่างมรีะเบยีบ

และเกดิคุณประโยชน์แก่ประชาชนและบา้นเมอืงมากขึน้ การปกครองจงึใชแ้บบเก่าของไทยเป็นหลกั 

คอืการปกครองแบบพ่อปกครองลูก และวธิกีารแบบใหม่ควบคู่ไปด้วย ได้ออกประกาศตกัเตือนให้

ราษฎรปฏบิตัติามแบบอย่างทางราชการ โดยให้ถอืเป็นกฎหมายที่จะต้องปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั ซึ่งมี

เรือ่งต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

ก.  ประกาศใหร้าษฎรเสยีเงนิค่าราชการประจาํปี 

ข. ประกาศใหร้าษฎรเมือ่มคีดขีึน้ ใหฟ้้องรอ้งต่อศาลทีต่ ัง้ขึน้ในแต่ละทอ้งที ่เช่น ศาลหมู่-

บา้น ศาลอําเภอ ศาลเมอืง และศาลขา้หลวง เป็นตน้ 

ค. ประกาศใหร้าษฎรเขา้รบัราชการทหาร 

ง. ประกาศใหร้าษฎรเลกิเล่นการพนนัเลกิสูบฝ่ินและเลกิหลงเชื่อในสิง่ทีผ่ดิ เช่น เลกิสกั

ตามรา่งกาย เป็นตน้ 

จ. ประกาศใหร้าษฎรใชห้วัแมม่อืแตะเอกสารแทนการเขยีนรปูรา่ง ๆ ลงทา้ยเอกสารเช่น

แต่ก่อน 

แต่เน่ืองจากความเคยชนิของราษฎรทีป่ฏบิตัติามประเพณีทีเ่ชื่อถอืกนัมาแต่เดมิ จงึยงัไม่

เหน็ผลประโยชน์ที่เกดิขึน้แก่ตนเองและประเทศชาต ิ เพราะขาดสิง่ทีจ่ะใหร้าษฎรเปลี่ยนความคดิ คอื

การใหก้ารศกึษาแก่ราษฎร ประกาศดงักล่าวจงึไมค่่อยไดผ้ลนกั 

นอกจากน้ียงัประกาศเตอืนใหร้าษฎรปฏบิตัติามกฎหมาย หรอืตามความต้องการของทาง

ราชการอื่น ๆ มกีารปรบัปรุงการศกึษา โดยให้ผูช้ายมอีายุพอสมควร ได้บวชเรยีนได้จดัให้ราษฎรเขา้

ศึกษาในสถานศกึษาที่ทางราชการจดัขึ้น จดัตัง้ศาลให้แน่นอน การเก็บภาษีให้รดักุมไม่ร ัว่ไหล จดั

เสน้ทางคมนาคม ไดแ้ก่ ถนนทางเกวยีนและสะพานใหส้ะดวก ตลอดจนการสื่อสาร เป็นตน้ 

การปกครองตามเมอืงต่าง ๆ นอกจากมผีูว้่าราชการเมอืงแลว้ ยงัมขีา้หลวงกํากบัอกีดว้ย 

ขา้หลวงที่ได้รบัแต่งตัง้ได้มอบหน้าที่ให้ไปจดัการเก็บภาษีอากรสุรา ภาษีต่าง ๆ และพจิารณาตดัสนิ

แกป้ญัหาเรือ่งเขตเมอืง มกีารยกฐานะการครองชพีของราษฎร โดยส่งเสรมิการทํานา เลีย้งสตัว ์เป็นต้น 

การเก็บภาษีอากร เมื่อเก็บได้นอกจากนําเข้ารฐัแล้ว ยงัแบ่งผลประโยชน์ให้ผู้ว่าราชการเมอืง และ

ขา้หลวง ตลอดจนกรมการอกีดว้ย 

ต่อมาทางราชการไดพ้จิารณาปรบัปรุงในด้านต่างๆ เช่น การเก็บผลประโยชน์การทหาร 

การศาล การคมนาคมสื่อสาร และการศึกษา เป็นต้น ซึ่งช่วยให้การปรบัปรุงการปกครองในส่วน



 ๑๘ 

โครงสรา้งได้ผลดยีิง่ขึน้ อนัเป็นการปรบัปรุงขัน้พื้นฐานเป็นผลให้ราษฎรได้เปลี่ยนแปลงสภาพความ

เป็นอยูไ่ดร้บัความสะดวก ความยตุธิรรม ความสงบสุขมากขึน้ตามลาํดบั 

 

           แผนภมิูการบริหารการปกครองหลงัจากประกาศใช้ พ.ร.บ. 

                                 ลกัษณะปกครองท้องท่ี ร.ศ.๑๑๖ 

ลาํดบัการบงัคบับญัชา ช่ือตาํแหน่งก่อนใช้ พ.ร.บ 

ลกัษณะปกครองท้องท่ี รศ.116 

ช่ือตาํแหน่งภายหลงัใช้ พ.ร.บ 

ลกัษณะปกครองท้องท่ี รศ. 116 

กระทรวงมหาดไทย 

มณฑล 

เมอืง 

อําเภอ 

ตําบล 

หมูบ่า้น 

เสนาบดกีระทรวงมหาดไทย 

ขา้หลวงต่างพระองค ์

เจา้เมอืง 

ทา้วฝา่ย 

ตาแสง 

พ่อบา้นหรอืนายบา้น 

เสนาบดกีระทรวงมหาดไทย 

ขา้หลวงต่างพระองค ์

ผูว้่าราชการเมอืง 

นายอําเภอ 

กํานนั 

ผูใ้หญ่บา้น 

๔.๓  การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

          เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสทิธริาช มาเป็นระบอบ

ประชาธปิไตย เมือ่ พ.ศ.๒๔๗๕ แลว้ ต่อมาทางราชการไดอ้อกพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ

แผ่นดนิสยาม พ.ศ.๒๔๗๖ ใหย้กเลกิวธิกีารปกครองตามแบบมณฑลเทศาภบิาล เปลีย่นเป็นแบบการ

บรหิารราชการส่วนภมูภิาคโดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็นจงัหวดัและอําเภอ โดยรวมพืน้ทีห่ลาย ๆ 

อําเภอเป็นจงัหวดั ระดบัจงัหวดัมขีา้หลวงประจําจงัหวดัเป็นหวัหน้า ร่วมกบัคณะกรมการจงัหวดัเป็น

ผูบ้รหิาร ทัง้น้ี เพื่อมใิหห้น่วยงานมณฑลซํ้าซอ้นกบัจงัหวดั เป็นการประหยดัช่วยทําใหก้ารบรหิารราช-

การรวดเรว็ขึน้ เพราะการคมนาคมสื่อสารเจรญิก้าวหน้ากว่าแต่ก่อน และรฐับาลมนีโยบายมอบอํานาจ

การปกครองใหแ้ก่ส่วนภมูภิาคมากยิง่ขึน้ 

         เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ รฐับาลได้ตราพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิอกี

ฉบบัหน่ึงเปลีย่นแปลงจากหลกัการเดมิใหจ้งัหวดัมฐีานะเป็นนิตบุิคคล และมอบอํานาจบรหิารราชการ

แผ่นดนิให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัโดยเฉพาะ ส่วนคณะกรมการจงัหวดัให้มฐีานะเป็นที่ปรกึษาของผู้ว่า

ราชการจงัหวดั 

         ต่อมาคณะปฏวิตัไิด้แก้ไขปรบัปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ  

ตามนยัประกาศของคณะปฏวิตัฉิบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕ โดยจดัระเบยีบบรหิารราช-

การส่วนภมูภิาคออกเป็น 

        (๑)  จงัหวดั 

         (๒)  อําเภอ 

         โดยกําหนดให้รวมท้องที่หลาย ๆ อําเภอขึน้เป็นจงัหวดั มฐีานะเป็นนิตบุิคคล การ 

ตัง้ ยบุ และเปลีย่นแปลงเขตจงัหวดัจะทําไดต้้องตราเป็นพระราชบญัญตั ิและใหม้คีณะกรมการจงัหวดั

เป็นที่ปรกึษาของผู้ว่าราชการจงัหวดั ในการบรหิารราชการแผ่นดนิในเขตจงัหวดั-อําเภอหน่ึง ๆ มี



 ๑๙ 

นายอําเภอเป็นผูบ้รหิาร โดยมคีณะกรมการอําเภอเป็นทีป่รกึษา และในเขตอําเภอหน่ึง ๆ ยงัแบ่งเขต

ปก 

ครองออกเป็นตําบลและหมูบ่า้นโดยมกีํานนัและผูใ้หญ่บา้นเป็นหวัหน้าปกครองตามลาํดบั 

         นอกจากน้ีตามประกาศของคณะปฏิวตัิฉบบัที่ ๒๑๘  ยงักําหนดให้มกีารจดัการ

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดม้สี่วนร่วมในการบรหิารงานใหก้บัทอ้งถิน่ เพื่อให้

ท้องถิน่เจรญิก้าวหน้าและเป็นการฝึกประชาชนให้เขา้ใจหลกัการปกครองระบอบประชาธปิไตยด้วย 

โดยแบ่งการปกครองส่วนทอ้งถิน่ออกเป็น ๔ รปู คอื 

          ๑.  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

          ๒.  เทศบาล 

          ๓.  สุขาภบิาล 

          ๔.  องคก์ารบรหิารส่วนตําบล 

          ปจัจุบนัจงัหวดัเลย แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ อําเภอ ๒ กิง่อําเภอ ๗๒ ตําบล 

และ ๖๒๒ หมูบ่า้น และมกีารปกครองส่วนทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ๑ แห่ง เทศบาล 

๑ แห่ง และสุขาภบิาล ๖ แห่ง 

                                                   

              

                                  

     

 

 

 

 

 
 

 

                 

  

    

  

 

 

 

 

  



 ๒๐ 

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัเลย . กรุงเทพมหานคร : วฒันาพานิช , ๒๕๒๕ . 
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