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กับการทานุบารุงพระพุทธศาสนาที่สองฝั่งโขง
King Xetthathirat: The Buddhist King and His Support
to Buddhism along Mekong River
ไกรฤกษ์ ศิลาคม1 / Krairoek Silakhom
บทคัดย่ อ
บทความวิ จัยนี ม้ ี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อศึกษาบทบาทของพระเจ้ าไชย
เชษฐาธิราชในด้ านการทานุบารุ งพระพุทธศาสนาในดินแดนล้ านช้ างสองฝั่ งโขง
และศึกษาแรงจูงใจที่เป็ นมูลเหตุให้ พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชทรงบาเพ็ญพระราช
กรณียกิจดังกล่าว วิธีการศึกษาคือ การวิจยั เชิงเอกสารร่วมกับการวิจยั เชิงสารวจ
ผลการวิจัยพบว่า พระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราชเป็ นกษั ตริ ย์ ลาวพระองค์ หนึ่ งที่ มี
บทบาทสาคัญต่อการทานุบารุ งพระพุทธศาสนาในแถบลุ่มแม่นา้ โขง พระองค์
ทรงมี มหาปณิ ธานต่อพุทธภูมิ ตามคติ ค าสอนของพระพุทธศาสนา อันเป็ น
แรงจูงใจให้ พระองค์ทรงบาเพ็ญบารมี 10 ประการอย่างยิ่งยวด และได้ ส่งผล
อย่างส าคัญที่ ท าให้ พระพุทธศาสนาในแถบสองฝั่ งแม่น า้ โขงเจริ ญรุ่ ง เรื อง
พระองค์ทรงอุปถัมภ์ การสร้ างวัด การสร้ างพระพุทธรู ป การบูรณะพระธาตุที่
สาคัญไว้ เป็ นจานวนมาก โดยร่ องรอยหลักฐานดังกล่าวปรากฏทังที
้ ่เมืองหลวง
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พระบาง เมืองเวียงจันทน์ และภาคอีสานตอนบนของไทยในจังหวัดหนองคาย
บึงกาฬ หนองบัวลาภู เลย สกลนคร และอุดรธานี
คาสาคัญ: บทบาท แรงจูงใจ พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช พระพุทธศาสนา
สองฝั่งโขง
Abstract
This research was to examine: 1) King Xetthathirat’s role in
supporting Buddhism in former Lan Xang Kingdom of Laos along Mekong
River, and 2) King Xetthathirat’s inspiration in supporting Buddhism in
former Lan Xang Kingdom of Laos along Mekong River. These were done
through documentary research and survey research in order to acquire the
reliable data.
The results revealed that king Xetthathirat was a Lao king who had
an important role in supporting Buddhism along Mekong River. He had a
great intention and definite attitudes with the existence of the Lord Buddha
and also his teaching, so these inspired him to perform ten meritorious acts
regularly and conscientiously. The king’s great belief and faith also
supported Buddhism along Mekong River to be prosperous. He fostered
to build temples, construct Buddha images and renovate many important
stupas. These were evidenced by Buddhist trails in Luang Prabang and
Vientiane of Laos and in upper Northeastern Thai provinces like Nongkhai,
Bueng Kan, Nong Bua Lamphu, Loei, Sakon Nakhon and Udon Thani.
Keywords: Role, Inspiration, King Xetthathirat, Buddhism, Mekong River
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1.บทนา
พระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราชเป็ นวีรกษัตริ ย์ที่ได้ รับการยกย่องอย่างสูงจาก
คนชาติลาวและเป็ นกษัตริ ย์เพียงไม่กี่พระองค์ของลาวที่ได้ รับการยอมรับจากคน
ไทย พระองค์เป็ นกษัตริ ย์ที่ทรงพระบรมเดชานุภาพมากพระองค์หนึ่งที่สามารถ
ต่อกรกับพม่าได้ และถือเป็ นพันธมิตรสาคัญของราชอาณาจักรอยุธยาในการ
ร่ วมต่อต้ านการขยายอ านาจของพม่า ความสัมพันธ์ อันแน่นแฟ้ นนี ป้ รากฏ
ออกมาในลักษณะของการขอพระเทพกษัตรี พระราชธิ ดาของสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิ์แห่งกรุ งศรี อยุธยามาเป็ นมเหสี ของพระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราช และการ
สร้ างพระเจดี ย์ ศรี สองรั กขึน้ ที่ อ.ด่านซ้ าย จ.เลย เพื่ อเป็ นสักขี พยานในการ
แบ่งปันเขตแดนกันและเป็ นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างกัน
พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชได้ เผชิญกับการขยายอานาจของพม่าหลายครัง้
แต่พระองค์ก็สามารถนาพาอาณาจักรล้ านช้ างผ่านพ้ นวิกฤติได้ ด้วยอุบายวิธี สิ่ง
ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านันคื
้ อ ในขณะที่พระองค์ทรงเผชิญกับศึกสงครามอยู่ตลอด
รัชสมัยของพระองค์นนั ้ กลับพบว่า พระองค์ได้ ทรงทานุบารุ งพระพุทธศาสนา
ควบคูก่ นั ไปด้ วย พระองค์ได้ อปุ ถัมภ์การสร้ างวัดวาอาราม การสร้ างพระพุทธรูป
และการบูรณปฏิ สังขรณ์ พระธาตุไว้ เป็ นจ านวนมาก เมื่ อตรวจสอบทัง้ ภาค
เอกสารและการลงพืน้ ที่สารวจทาให้ พบว่า มีหลักฐานที่บ่งบอกถึงผลงานด้ าน
การส่งเสริมพระพุทธศาสนาของพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช โดยที่ปรากฏพุทธสถาน
กระจายอยูท่ งสองฝั
ั้
่ งแม่น ้าโขง2อยู่เป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะในพื ้นที่แถบอีสาน
2

สองฝั่งโขงในงานวิจยั นี ้ แบ่งเป็ น 2 ส่วน กล่าวคือ ส่วนที่เป็ นฝั่ง ส.ป.ป.ลาว หมายถึง
เมืองหลวงพระบางและเมืองเวียงจันทน์ และฝั่ งไทย หมายถึง ภาคอีสานตอนบนของ
ไทย คือจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลาภู เลย สกลนคร และอุดรธานี
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ตอนบน คือ จ.เลย จ.หนองบัวลาภู จ.อุดรธานี จ.สกลนคร จ.หนองคาย และ
จ.บึงกาฬ
ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทของพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช
ที่ มี ต่อการท านุบ ารุ ง พระพุทธศาสนาในแถบสองฝั่ งโขงบริ เวณพื น้ ที่ อี สาน
ตอนบน รวมทังการศึ
้
กษาถึงแรงจูงใจที่ทาให้ พระองค์สนพระทัยต่อการดาเนิน
พระราชกรณี ยกิ จดังกล่าวด้ วย ซึ่งผู้วิจัยพบข้ อมูลว่าแรงจูงใจส าคัญที่ ทาให้
พระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราชทรงมีพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างยิ่ง
ก็ เพราะพระองค์ ทรงปรารถนาพุทธภูมิ ในโลกหน้ า และแนวทางที่ จะท าให้
พระองค์บรรลุถึงความปรารถนาดังกล่าวได้ ก็คือ การบาเพ็ญบารมี 10 ประการ
ดังจะได้ อธิบายในลาดับถัดไป
2.พุทธภูมิกับการบาเพ็ญบารมี 10 ประการ
แนวคิ ดเรื่ อง “พุทธภู มิ ” ถื อเป็ นหลักการอย่ างหนึ่ ง ในค าสอนของ
พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้ องกับแนวทางการบาเพ็ญเพียรบารมีเพื่อเป็ นพระพุทธ
เจ้ าในโลกหน้ า อีกทังเป็
้ นแนวทางปฏิบตั ิสาหรับบุคคลที่มีความกล้ าหาญในการ
ปรารถนาที่จะเป็ นพระโพธิ สัตว์ แล้ วได้ มีการสั่งสมบารมี เพื่อจะได้ ตรัสรู้ เป็ น
พระสัม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า (พระธรรมปิ ฎก 3(ประยุ ทธ์ ปยุ ตฺ โ ต), 2546) โดยที่
คาสอนเรื่ องนี ้ ปรากฏอยู่ในพระสูตรชื่ อ ขุททกนิกาย อปทาน พุทธวรรคที่ 1
พุทธาปทานที่ 1 ซึง่ ว่าด้ วยเหตุที่จะทาให้ สาเร็ จเป็ นพระสัพพัญญูพทุ ธเจ้ า โดยมี
ข้ อความบางตอนที่สาคัญดังนี ้
“...ชนเหล่ าใดสร้ างสมกุศลสมภารในพระพุทธเจ้ าทุกพระองค์ ยัง
ไม่ ไ ด้ โ มกขธรรมในศาสนาของพระชิ นเจ้ า ชนเหล่ า นั้ น เป็ น
3

ปั จจุบนั ดารงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
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นักปราชญ์ โดยมุข คื อ การตรัสรู้นนั้ แล แม้มีอธั ยาศัย มี กาลังมาก มี
ปัญญาแก่ กล้า ย่อมได้บรรลุความเป็ นพระสัพพัญญูด้วยเหตุแห่ ง
ปัญญา แม้เราเป็ นธรรมราชาผู้สมบูรณ์ ด้วยบารมี 30 ทัศ ปรารถนา
เป็ นพระพุทธเจ้า ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ นับไม่ถ้วน... เราให้ทาน
ทีค่ วรให้แล้ว บาเพ็ญศี ลโดยไม่เหลื อ ถึงทีส่ ดุ เนกขัมมบารมี แล้ว พึง
ได้บรรลุสมั โพธิ ญาณอันอุดม เราเรี ยนถามบัณฑิ ตแล้ว ทาความ
เพียรอย่างสูงสุด ถึงที ส่ ดุ ขันติ บารมี แล้ว พึงได้บรรลุสมั โพธิ ญาณอัน
อุดม เรากระทาอธิ ษฐานจิ ตมั่นคงแล้ว บาเพ็ญสัจจบารมี ถึงที ่สุด
เมตตาบารมี แล้วพึ งได้ บรรลุส ัมโพธิ ญาณอันอุดม เราเป็ นผู้ มี ใจ
เสมอในอารมณ์ ทั้ง ปวงคื อ ในลาภ ความเสื ่ อมลาภ สุ ข ทุ กข์
สรรเสริ ญ และนิ นทา พึงได้บรรลุสมั โพธิ ญาณอันอุดม...” (ขุ.อป.
32/1/1-6)
จากข้ อความในพระสูตรข้ างต้ นแสดงว่า เหตุแห่งการได้ ส าเร็ จเป็ น
พระพุทธเจ้ าหรื อพุทธภูมินนั ้ ก็คือ การสร้ างหรื อการบาเพ็ญบารมี ซึ่งหมายถึง
“การมีปฏิปทาอันยวดยิ่ง” หรื อ “การมีคณ
ุ ธรรมที่ประพฤติปฏิบตั ิอย่างยิ่งยวด”
กล่าวคือ การมีความดีที่ผ่านการบาเพ็ญอย่างพิเศษเพื่อบรรลุซึ่งจุดหมายอันสูง
เช่น การที่ จะตรั สรู้ เป็ นพระพุทธเจ้ า มี 10 ประการ ซึ่งบารมี ทัง้ 10 ประการ
ประกอบด้ วยข้ อปฏิบตั ิดงั นี ้ (พระธรรมปิ ฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต ), 2546)
1. ทาน (การให้ การเสียสละ)
2. ศีล (การรักษากายวาจาให้ เรี ยบร้ อย ความประพฤติดีงามถูกต้ องตาม
ระเบียบวินยั )
3. เนกขัมมะ (การออกบวช ความปลีกตัวปลีกใจจากกาม)
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4. ปัญญา (ความรอบรู้ ความหยัง่ รู้เหตุผล เข้ าใจสภาวะของสิ่งทังหลาย
้
ตามความเป็ นจริ ง)
5. วิริยะ (ความเพียร ความแกล้ วกล้ า ไม่เกรงกลัวอุปสรรค พยายาม
บากบัน่ อุตสาหะ)
6. ขันติ (ความอดทน ความทนทานของจิ ตใจ สามารถใช้ สติปั ญญา
ควบคุมตนให้ อยูใ่ นเหตุผล)
7. สัจจะ (ความจริง คือ พูดจริง ทาจริง และจริงใจ)
8. อธิ ษฐาน (ความตังใจมั
้ ่น การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว วางจุดหมายแห่ง
การกระทาของตนไว้ แน่นอน)
9. เมตตา (ความรักใคร่ ความปรารถนาดี คิดเกือ้ กูลให้ ผ้ อู ื่นและเพื่อน
ร่วมโลกทังปวงมี
้
ความสุข)
10. อุเบกขา (ความวางใจเป็ นกลาง เที่ยงธรรม ไม่เอนเอียงไปด้ วยความ
ยินดียินร้ าย)
การบาเพ็ญบารมี 10 ประการนี ต้ ้ องกระทาใน 3 ระดับ คือ 1. ระดับ
บารมี ได้ แก่ การสร้ างความดีในระดับพื น้ ฐาน หรื อขัน้ ต้ น 2. ระดับอุปบารมี
ได้ แก่ การสร้ างความดีในระดับกลาง หรื อ บารมีขนรอง
ั ้ หรื อบารมีขนจวนสู
ั้
งสุด
กล่าวคือ บารมีที่บาเพ็ญยิ่งกว่าระดับบารมีตามปกติ แต่ยงั ไม่ถึงที่สุดที่จะเป็ น
ปรมัตถบารมี และ 3. ระดับปรมัตถบารมี ได้ แก่ บารมียอดเยี่ยม บารมีระดับ
สูงสุด สูงกว่าอุปบารมี ตัวอย่างเช่น สละทรัพย์ภายนอกเป็ นทานบารมี สละ
อวัยวะเป็ นทานอุปบารมี สละชี วิตเป็ นทานปรมัตถบารมี และหากสามารถ
บาเพ็ญทัง้ 10 บารมี ครบ 3 ขันข้
้ างต้ น ก็จะเรี ยกกันว่า “บารมี 30 ทัศ” หรื อ
“บารมี 30 ถ้ วน” (ขุ.พุทฺธ. 33/1/414; ขุ.จริ ยา. 33/36/596) ซึ่งหลักการบาเพ็ญ
บารมีทงั ้ 10 ประการดังกล่าวมาได้ กลายเป็ นแรงผลักดันสาคัญที่ทาให้ พระเจ้ า
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ไชยเชษฐาธิราชมุ่งมัน่ กับการทานุบารุงพระพุทธศาสนา ดังที่มีหลักฐานปรากฏ
ทังทาง
้ โบราณวัตถุ โบราณสถาน และผลงานด้ านศิลปกรรมในแถบสองฝั่ งโขง
ทังที
้ ่เมืองหลวงพระบาง และเวียงจันทน์ของลาว รวมถึงในจังหวัดต่างๆ ของภาค
อีสานตอนบนของไทย
ลักษณะดังกล่าวมาในข้ างต้ นสอดคล้ องกับ “ทฤษฎีทางจิตวิทยาเรื่ อง
แรงจูงใจ” (Motive) ซึ่ง “แรงจูงใจ” ถือเป็ นพลังผลักดันที่ทาให้ คนมีพฤติกรรม
และยังเป็ นการก าหนดทิ ศทางและเป้าหมายของพฤติ กรรมนัน้ ด้ วย คนที่ มี
แรงจูงใจสูงจะใช้ ความพยายามในการกระทาไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ แต่คนที่
มีแรงจูงใจต่า จะไม่แสดงพฤติกรรมหรื อไม่ก็ล้มเลิกการกระทาไปในที่สุด เหตุนี ้
แรงจูงใจจึงถือเป็ นสิ่งหนึ่งที่ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ โดยที่ โลเวลล์ (Lovell,
1980: 109) ได้ ให้ ความหมายของแรงจูงใจว่า “เป็ นกระบวนการที ่ชกั นาโน้มน้าว
ให้บคุ คลเกิ ดความมานะพยายามเพือ่ ที ่จะสนองตอบความต้องการบางประการ
ให้บรรลุผลสาเร็ จ” ขณะที่ดอมแจน (Domjan 1996: 199) อธิบายว่า “การจู งใจ
เป็ นภาวะในการเพิ่ มพฤติ กรรมการกระท ากิ จกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจ
กระทาพฤติ กรรมนัน้ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายที ่ต้องการ”
แรงจูงใจดังกล่าวสามารถเกิดขึน้ ได้ ทงจาก
ั้
แรงจู งใจภายใน (Intrinsic
Motivation) ได้ แก่ การจูงใจที่ เกิ ดจากแรงผลักดันภายในตัวบุคคล กล่าวคื อ
ความต้ องการ เจตคติ และความสนใจ และ แรงจู งใจภายนอก (Extrinsic
Motivation) ได้ แก่ แรงจูงใจที่เกิดจากสิ่งเร้ าภายนอกมากระตุ้นให้ บคุ คลอื่นทาใน
สิ่งที่ตนเองต้ องการ ดังแนวคิดของ สกินเนอร์ (Skinner, 1938) ที่กล่าวว่า “การ
กระทาใดๆ ถ้าได้รับการเสริ มแรง ย่อมมี แนวโน้มให้เกิ ดการกระทานัน้ ๆ อีก ส่วน
การกระทาใดๆ ที ่ไม่มีการเสริ มแรงย่อมมี แนวโน้มให้ความถี ่ของการกระทานัน้ ๆ
ค่อยๆ สลายไปในทีส่ ดุ ” (นิธิพฒ
ั น์ เมฆขจร, 2557)
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3.พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชกับมหาปณิธานพุทธภูมิ
จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ ศึกษาศิลาจารึ กที่สร้ างขึ ้นในรัชสมัยของพระเจ้ าไชย
เชษฐาธิราชพบว่า พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการทานุบารุง
พระพุทธศาสนานานัปการ โดยเฉพาะการสร้ างพระพุท ธรู ป การสร้ างวัดวา
อาราม การบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั และพระธาตุ และการอุทิศข้ าโอกาสแก่วดั 4 เพื่อ
คอยปรนนิบตั ิรับใช้ พระสงฆ์ในวัด ผู้ที่เป็ นข้ าโอกาสนี ้ไม่ต้องถูกทางการเกณฑ์ไป
ทางานอย่างอื่น เว้ นแต่มีศกึ สงคราม เช่น ในศิลาจารึกวัดจอมมณีกล่าวว่า “ถ้ามี
ศึกสงครามให้เกณฑ์ ทาสโอกาสเข้ากองทัพได้” หรื อ ในจารึ กวัดศรี เมืองระบุว่า
“เจ้าบ้านเจ้าเมื องผู้ใดก็ดี อย่าได้บอกเวี ยกบ้านเวี ยกเมื องแก่เขานี ้ เศิ กมันมายึ ด
เอาหากจักบอก ผู้ใดม้างพระราชอาชญาเสี ย ให้มนั ไปตกมหาอเวจี อย่ารู้ ออก”
(ธวัช ปุณโณทก, 2530: 127)
ขณะที่ในจารึ กวัดมณีเชษฐาราม ได้ ระบุไว้ อีกว่า “พระเจ้าไชยเชษฐา
ธิ ราชได้สงั่ ให้พระยานครและพระยาทัง้ หลายดูแลทานุบารุงการพระศาสนาในวัด
มณี เชษฐาตราบเท่าเข้าสู่ 5,000 ปี ” (สุรศักดิ์ ศรี สาอาง, 2545: 115) นอกจากนัน้
พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชยังมีการอุทิศถวายนาจังหัน5 และอุทิศถวายพืชผลอัน
เกิดจากที่ดินดังกล่าวแก่วัดด้ วย ซึ่งจากพระราชกรณี ยกิจดังกล่าวมาเป็ นสิ่งที่
แสดงถึงพระราชศรั ทธาอย่างแน่น แฟ้ นของพระองค์ ที่มี ต่อพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะในหนังสือประวัติวัดองค์ตื ้อมหาวิหารที่ ได้ กล่าวถึงความปรารถนา
พุทธภูมิของพระเจ้ าไชยเชษฐาไว้ วา่
4
5

ข้ าโอกาส หมายถึง เลกวัด หรื อ บุคคลที่พระมหากษัตริย์หรื อเจ้ านายอุทิศให้ แก่วดั
นาจังหัน หมายถึง พื ้นที่นารวมทังประชาชนในเขตนาจั
้
งหันที่พระมหากษัตริ ย์หรื อเจ้ านาย
อุทิศให้ แก่วดั โดยมีสงั ฆการี หรื อผู้บริ หารฝ่ ายฆราวาสดูแลเก็บผลประโยชน์เพื่อใช้ บารุงวัด
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“พระเจ้าไชยเชษฐาธิ ราช พระมหากษัตริ ย์ ลาว พระองค์ มี ศรั ทธา
อย่างแรงกล้าปรารถนาที ่จะเป็ นพระพุทธเจ้ า จึ งได้ตงั้ ความเพี ยร
และการเสี ยสละอย่ างสูง ที ่จะสร้ างพระพุทธรู ปทองหล่ อให้ใหญ่
ที ่สดุ พระองค์จบั พระขรรค์ด้วยมื อเบื ้องซ้าย เบื ้องขวารับเอาเบ้าต้ม
ทองที ่กาลังแดงและร้ อนที ่ช่างยื ่นให้พระองค์ โดยที ่พระองค์ ไม่ มี
ความรู้ สึกร้ อนเลยจนทองหมด ส่วนที ่เหลื อก็ หล่อพระพุทธรู ปได้อีก
3 องค์ คื อพระสุก พระใส และพระเสริ ม” (พระมหาผ่อง ปิ ยะทีโร
(สะมาเลิก), ม.ป.ป.)
นอกจากประวัติวดั องค์ตื ้อข้ างต้ นแล้ ว ผู้วิจยั ยังพบข้ อความในจารึ กของ
พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชหลายแห่งที่บง่ บอกถึงแนวคิดเรื่ องการปรารถนาพุทธภูมิ
และการยึดมัน่ ในหลักการปกครองแบบ “ธรรมราชา” ของพระองค์ อาทิ
1.ศิลาจารึ กวัดศรี คูณเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย ซึ่งกาหนด
อายุไว้ ว่าสร้ างขึ ้นเมื่อปี พ.ศ.2103 มีข้อความระบุว่า “ศุภมัศดุพระราชอาชญา
ลายจุ้มสมเด็จบรมบพิ ตรพระเจ้ าตน6 เป็ นพระชื ่อ สมเด็จพระไชยเชษฐาธิ ราช
ตนประกอบด้วยปสาทศรัทธาในพุ ทธศาสนาจึ งประสิ ทธิ์ อาชญาไว้ ...” (ธวัช
ปุณโณทก, 2530: 258)
2.ศิลาจารึ กวัดถ า้ สุวรรณคูหา 1 อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล าภู ซึ่ง
กาหนดอายุไว้ ว่าสร้ างขึ ้นเมื่อ พ.ศ.2106 มีข้อความระบุว่า “ศรี ศภุ มังคลกถาราช
อาชญา มหาสมมติเทวราชตน เสวยพิ ภพในศรี สตั นาคนหุตมหานครราชธานี
นามชื ่ อพระไชยเชษฐาธิ ราช ตนประกอบด้วยทศราชธรรมสิบประการ มี
ศรัทธาในพุทธศาสนา...” (ธวัช ปุณโณทก, 2530: 254)
6

สรรพนามของ กษัตริ ย์ พระสงฆ์ พระพุทธรูป ในที่นี ้หมายถึง สรรพนามของกษัตริ ย์
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3.ศิลาจารึกวัดถ ้าคูหา 2 อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลาภู ซึง่ กาหนดอายุ
ไว้ ว่าสร้ างขึ ้นเมื่อ พ.ศ.2115 สมัยพระเจ้ าสุมงั คลโพธิสตั ว์ มีข้อความระบุว่า “...
ให้เขตวัดกลวมป่ าทัง้ สี ่ด้านแลด้านแลพันวา เป็ นเขตรัตนตรัยแก้วทัง้ สาม ให้นา
ทัน นาแพงเมื อง นาไก่เขี ่ย กับนาอันพระไชยเชษฐาเจ้ าให้ แต่ ก่อนนั้น พืชทัง้
มวลมี ต้นว่า พร้ าว ตาล หวานส้ม หมาก พลู อันมี ในเขตให้เป็ นอุปการแก่ แก้ว
ทัง้ สามในวัดสุพรรณคูหา ข้ อย7 กับพระสัพพัญญูเจ้ า8 มีสี่ครั ว ท้าวขุนผู้ใด
อย่ามาคลุบอย่าชิ งเอา ท้าวมาลุนขุนมาใหม่ อย่ าให้มล้างพระราชอาชญา...”
(ธวัช ปุณโณทก, 2530: 272)
4. จารึกพระธาตุศรี สองรัก อ.ด่านซ้ าย จ.เลย ซึ่งกาหนดอายุไว้ ว่าสร้ าง
ขึ ้นเมื่อ พ.ศ.2103 มีข้อความระบุว่า “...ตัง้ แต่พระพุทธเจ้าสรเด็จเข้าสู่นิพพานไป
แล้วได้ 2 พัน ร้ อย 3 ปี จึ งมี มหากษัตราธิ ราชเจ้า 2 พระองค์ ทรงนามกรชื ่อว่ า
พระยาธรรมิกราช ตนเป็ นอาชญ์ ในเมื องจันทบุรีศรี สตั ตนาคนหุตมหานครบวร
ราชธานี...” (ธวัช ปุณโณทก, 2530: 435)
จากข้ อความในจารึ กข้ างต้ น จะพบว่ามีถ้อยคาจานวนหนึ่งที่สามารถ
บ่งบอกถึงแนวคิดเรื่ อง “พุทธภูมิ” และ “ธรรมราชา” อันได้ แก่คาว่า “พระเจ้ าตน
เป็ นพระ” ซึ่ ง น่ า จะหมายถึ ง ค าเรี ย กแทนกษั ต ริ ย์ ว่ า เป็ นพระเจ้ า หรื อ
พระพุทธเจ้ า ข้ อความต่อมาคือคาว่า “มหาสมมติเทวราชตนเสวยพิภพ” ใน
ที่นี ้น่าจะไม่ใช่แนวคิดเรื่ องเทวราชาแบบฮินดู แต่คงหมายถึงพระโพธิสตั ว์ที่ผ่าน
การบาเพ็ญบารมีแล้ วได้ มาเสวยพระชาติในเมืองมนุษย์เป็ นกษัตริ ย์ (ซึ่งในที่นี ้
7

ข้ า, ข้ าโอกาส, ข้ าพระ, เลกวัด ในที่นี ้น่าจะหมายถึง คาแทนตนเองของผู้สร้ างจารึกคือ
พระเจ้ าสุมงั คลโพธิสตั ว์ที่แสดงถึงความนอบน้ อมต่อพระสัพพัญญู
8
พระสัพพัญู หมายถึง พระพุทธเจ้ า แต่ในที่นี ้น่าจะหมายถึง พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชซึง่ มี
ความปรารถนาเป็ นพระพุทธเจ้ า
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คืออาณาจักรล้ านช้ าง) ต่อมาคือข้ อความว่า “ทศราชธรรมสิบประการ” ซึ่งก็
คือหลักคาสอนเรื่ อง “ทศพิธราชธรรม” หรื อ “ธรรมะสาหรับพระราชา” นัน่ เอง อัน
เป็ นหลักการปกครองของกษัตริ ย์ที่ยึดมัน่ ในพระพุทธศาสนา ข้ อความต่อมาคือ
คาว่า “พระยาธรรมิกราช” หมายถึง “พระราชาผู้ทรงธรรม” ซึ่งก็สอดคล้ องกับ
แนวคิดเรื่ อง “ธรรมราชา” ดังกล่าวมาแล้ ว
และข้ อความสุดท้ ายคือ “ข้ อยกับพระสัพพัญญู” ซึ่งผู้สร้ างจารึ ก คือ
พระเจ้ าสุมังคลโพธิ สัตว์ และคาว่าพระสัพพัญญูหมายถึงพระพุทธเจ้ า โดย
บริ บทของข้ อความกล่าวว่า “ข้ อยกับพระสัพพัญญูมีสี่ครัว” ซึ่งผู้วิจยั ตีความว่า
คงหมายถึง ข้ ากับพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชมีสี่ตระกูล ได้ ร่วมกันอุทิศถวายที่นา
และข้ าโอกาส (ไม่น่าใช่ในความหมายว่าข้ ากับพระพุทธเจ้ ามี สี่ ครอบครั วได้
ร่วมกันอุทิศถวายที่นาและข้ าโอกาส) เพราะฉะนัน้ คาว่า “พระสัมพัญญูเจ้ า” ใน
จารึ กดังกล่าวจึงไม่ได้ หมายถึง พระพุทธเจ้ า แต่คงหมายถึงคายกย่องพระเจ้ า
ไชยเชษฐาธิราชว่ามีสถานะประดุจดังพระพุทธเจ้ าหรื อพระโพธิสตั ว์
อนึ่ง จากการศึกษาและตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ เกี่ ยวข้ องผู้วิจัย
พบว่า แนวคิดเรื่ องการปรารถนาพุทธภูมินี ้นับว่ามีอิทธิพลต่ออาณาจักรต่างๆ ใน
แถบลุ่มแม่น ้าโขง และลุ่มแม่น ้าเจ้ าพระยามากพอสมควร กล่าวคือ อาณาจักร
ในลาวล้ านช้ างมีพระมหากษัตริ ย์หลายพระองค์ที่มีพระนามอันแสดงถึงแนวคิด
เรื่ องการเป็ นกษัตริ ย์ผ้ มู ีสถานะประดุจดังพระโพธิสตั ว์และผู้ทรงไว้ ซึ่งธรรมราชา
อาทิ พระเจ้ าสุมงั คลไอยะโกโพธิสตั ว์ พระเจ้ าวรวงศาธัมมิกราช และพระเจ้ าสุริย
วงศาธัมมิกราช เป็ นต้ น ขณะเดียวกัน ในประวัติศาสตร์ ไทยเองก็ได้ กล่าวถึง
พระนามของพระมหากษัตริ ย์หลายพระองค์ที่สะท้ อนถึงแนวคิดข้ างต้ นด้ วย
เช่นกัน อาทิคาว่า “หน่อพุทธางกูร” ซึง่ แปลว่า “หน่อเนื ้อเชื ้อไขของพระพุทธเจ้ า”
อันเป็ นตาแหน่งปรารกฏอยู่ในกฎมณเทียรบาล ดังข้ อความที่กล่าวถึงพระราช
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ประวัติของสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูรว่า “สมเด็จพระบรมราชาธิ ราชที ่
4 มี พระนามเดิ มว่ าสมเด็จพระเจ้ าลูกเธอพระอาทิ ตยวงศ์ เป็ นพระราชโอรสใน
สมเด็จพระรามาธิ บดี ที่ 2 ดารงตาแหน่ง "หน่อพุทธางกูร" ซึ่ งกฎมนเที ยรบาลว่ า
เป็ นตาแหน่งสาหรับพระราชโอรสที ่ประสูติจากพระอัครมเหสี และเป็ นตาแหน่ง
พระราชโอรสชั้นสูงสุด” (มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2554: 86) ต่อมา
พระองค์ทรงได้ รับแต่งตังเป็
้ นพระมหาอุปราชไปครองเมืองพิษณุโลก จนกระทัง่
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 สวรรคต จึงได้ เสวยราชสมบัติครองกรุ งศรี อยุธยาต่อ
และได้ เฉลิ มพระนามว่ า “สมเด็ จพระบรมราชาหน่ อ พุทธางกู ร ” (พระราช
พงศาวดารกรุงศรี อยุธยา, 2553: 60)
นอกจากนี ้ ยังมีพระนามของกษัตริ ย์อยุธยาหลายพระองค์ที่แสดงถึง
แนวคิดเรื่ อง “พุทธภูมิ” และ “ธรรมราชา” อาทิ พระมหาธรรมราชาที่ 1 - 4 สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ (ผู้เป็ นที่พงึ่ ของสามโลก หมายถึง พระพุทธเจ้ า) และสมเด็จ
พระสรรเพชญ์ที่ 1 - 9 (สรรเพชญ์ ตรงกับคาว่า สัพพัญญู หมายถึง พระพุทธเจ้ า)
สาหรั บในสมัยกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ ก็ มี พระนามของพระมหากษัตริ ย์ที่ แสดงถึ ง
แนวคิดเรื่ อง “พุทธภูมิ” เช่นกัน อาทิ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช พระบาทสมเด็ จพระพุทธเลิ ศหล้ านภาลัย และพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ซึ่งนิยมเรี ยกว่า “สมเด็จพระพุทธเจ้ าหลวง” เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ในคาว่า “ข้ าพระพุทธเจ้ า” ที่เป็ นถ้ อยคาสาหรับการพูดกับกษัตริ ย์นนั ้ แม้ ใน
ภายหลังจะลดรูปลงเหลือคาว่า “ข้ าพเจ้ า” ในภาษาสามัญก็ตาม แต่ความหมาย
ก็คือ “การเป็ นข้ าของพระพุทธเจ้ า” หรื ออีกนัยยะหนึ่งก็ คือ “ข้ าพระบาทของ
พระมหากษัตริ ย์” นัน่ เอง
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4.พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชกับการทานุบารุ งพระพุทธศาสนาที่สองฝั่ งโขง
การที่พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชทรงมีพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
และทรงมุง่ มัน่ ที่จะบาเพ็ญบารมีเพื่อปรารถนาพุทธภูมิด้วยการสร้ างวัดวาอาราม
พระธาตุ และพระพุทธรูปไว้ เป็ นจานวนมาก ได้ ส่งผลอย่างสาคัญที่ทาให้ สถานะ
ของพระพุทธศาสนาในตลอดแนวสองฝั่ งโขงตัง้ แต่เมื องหลวงพระบาง เมื อง
เวียงจันทน์ และพื ้นที่ตา่ งๆ ในภาคอีสานตอนบนของไทยเจริ ญรุ่งเรื องเป็ นอย่าง
ยิ่ง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
4.1 พระราชกรณี ยกิจในการทานุ บารุ งพระพุทธศาสนาในสมั ย
ครองเมืองหลวงพระบาง
เนื่องจากพระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราชทรงครองราชสมบัติที่หลวงพระบาง
เพียง 12 ปี แล้ วมีการย้ ายราชธานีไปที่เวียงจันทน์ ในปี พ.ศ.2103 เหตุนี ้ ผู้วิจยั
จึงพบว่า ที่ หลวงพระบางและเมื องใกล้ เคียงมี หลักฐานที่ สะท้ อนถึงพระราช
กรณี ยกิจด้ านการพระศาสนาของพระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราชน้ อยกว่าเมื องอื่ นๆ
(โดยเฉพาะเมื่ อเที ยบกับเมื องเวี ยงจันทน์ ) อย่างไรก็ ดี ก็ พอมี หลักฐานด้ าน
โบราณสถาน และโบราณวัตถุที่สะท้ อนถึงการเอาพระทัยใส่ในการทานุบารุ ง
พระพุทธศาสนาของพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชบ้ าง ดังนี ้
ในปี พ.ศ.2094 พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชทรงประกาศพระบรมราชโองการ
แรกของพระองค์เท่าที่ปรากฏหลักฐาน ในการพระราชทานที่ดินแก่วดั ศรี สุวรรณ
(อาราม) เมืองห้ วยหลวง โดยมีสมเด็จพระมหาสังฆราชาสุมงั คลโพธิวชิ รญาณ
เจ้ าเป็ นองค์อุปถัมภกฝ่ ายคณะสงฆ์ ตามความปรากฏในจารึ กวัดผดุงสุข 1
(วัดถิ่ นดุง) ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นับเป็ นจารึ กในรั ชสมัยของ
พระองค์ที่เก่าแก่ที่สดุ เท่าที่มีการค้ นพบ (สุรศักดิ์ ศรี สาอาง, 2545: 97)
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ต่อมาในปี พ.ศ.2098 ได้ ปรากฏจารึ กที่ วัดจอมมณี ตาบลมี ชัย อาเภอเมื อง
จังหวัดหนองคายมีความว่า เป็ นพระบรมราชโองการของสมเด็จพระบรมบพิตร
เป็ นเจ้ าเหนือหัว (พระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราช) และพระราชมารดา ให้ พระยานคร
และขุนนางผู้ใหญ่สร้ างศิลาจารึ กหลักนี ้ และช่วยกันทานุบารุ งศาสนา รวมทัง้
กาหนดเขตกัลปนาที่ดิน และอุทิศทาสโอกาสแก่วัด ส่วนการกาหนดอายุจารึ ก
ระบุวา่ ข้ อความจารึกด้ านที่ 1 บรรทัดที่ 1 ระบุ จ.ศ.917 ซึง่ ตรงกับ พ.ศ.2098 อัน
เป็ นสมัยที่พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชยังทรงครองราชสมบัติที่หลวงพระบาง (พ.ศ.
2093 – 2115) (ธวัช ปุณโณทก, 2530: 247 - 253)

ภาพที ่ 1 จารึ กวัดมณีเชษฐาราม วัดจอมมณี อ.เมื อง จ.หนองคาย

ขณะเดียวกัน ในงานของวรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ (2555) ระบุว่า วัดที่
พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชได้ สร้ างไว้ ที่หลวงพระบางมีดงั นี ้
1) วัดมหาธาตุ หรื อวัดทาดน้ อย เป็ นวัดแรกที่ถูกสร้ างขึน้ ในสมัยของ
พระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราชในปี ที่ครองราชย์ โดยมีสมเด็จพระอัยยิกามหาเทวีเจ้ า
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เป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการสร้ างวัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นสิริมงคลแห่ง
การขึ ้นครองราชย์ของพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์, 2553: 43)
2) วัดเชียงทอง เป็ นวัดที่เก่าแก่มากวัดหนึง่ ของหลวงพระบาง สร้ างราว
พ.ศ.2102 - 2103 ซึ่งเป็ นปี ที่พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชจะย้ ายเมืองหลวงจากเมือง
เชียงทองมาอยูท่ ี่เวียงจันทน์
3) วัดเชียงแมน หรื อเดิมชื่อ วัดเชียงยืนไชยเชษฐาราม สร้ างขึ ้นในสมัย
พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช และได้ รับการอุปถัมภ์ตอ่ มาในสมัยของพระวรรัตนธรรม
ประโชติ (พระหน่อเมือง) พระราชโอรสของพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช
4) วัดหอเสี่ยง เป็ นวัดที่พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชใช้ เสี่ยงทายหาสถานที่
สร้ างวัดพระศรี มหาธาตุ ในปี พ.ศ.2091 ต่อมาเปลี่ยนเป็ นวัดหัวเชียง
5) วัดปากอู ตามตานานกล่าวว่าสร้ างโดยพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชในปี
พ.ศ.2090 วัดนี ้มีความสัมพันธ์ กับถา้ ปากอูหรื อถา้ ติ่ง ซึ่งได้ รับความสาคัญมา
แต่สมัยพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช หลังจากที่ได้ ทรงสร้ างวัดปากอูแล้ ว
ต่อมาพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช ทรงย้ ายราชธานีจากเมืองเชียงทองลงมา
ตังที
้ ่จนั ทบุรี (นครเวี ยงจันทน์) แล้ วทรงสถาปนาเมืองเชียงทองให้ เป็ นที่สาหรั บ
ประดิษฐานพระพุทธศาสนา พร้ อมเปลี่ยนชื่อเมืองนี ้ใหม่ว่า “เมืองหลวงพระบาง
ราชธานีศรี สตั นาคนหุตล้ านช้ างร่มขาว” (สุรศักดิ์ ศรี สาอาง, 2545: 98)
4.2 พระราชกรณี ยกิจในการทานุ บารุ งพระพุทธศาสนาในสมั ย
ครองเวียงจันทน์
ในปี พ.ศ.2104 พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชทรงประกอบพิธีเถราภิเษกมหา
สิลาเป็ นมหาสังฆราชเจ้ า วัดเวียงคา เขตเมืองทะลุคม แขวงเวียงจันทน์ และ
ต่อมาในปี พ.ศ.2105 – 2106 ได้ ทรงอุปถัมภ์ การสร้ างพระพุทธรู ปไว้ ที่พระธาตุ
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เจ้ าบางควร (บังพวน) ใกล้ เมืองเวียงคุก นอกจากองค์พระธาตุบงั พวนแล้ ว ใน
บริ เวณโดยรอบยังมีการก่อสร้ างสัตตมหาสถานขึ ้น โดยจารึ กที่ฐานพระพุทธรู ป
ในวิหารได้ กล่าวถึงการมีพระราชศรัทธาอุปถัมภ์ทงพระนามของพระเจ้
ั้
าโพธิสาล
ราช และพระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราช ซึ่งลักษณะการสร้ างสัตตมหาสถานของวัด
พระธาตุบงั พวนนี ้ สันนิษฐานว่าน่าจะได้ รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรล้ านนา
เพราะมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับการสร้ างสัตตมหาสถานที่วดั เจ็ดยอด หรื อ วัดมหา
โพธาราม จ.เชียงใหม่ แต่ที่วัดเจ็ ดยอดเหลื อเพี ยงเจดีย์ 3 แห่งเท่านัน้ (เชษฐ์
ติงสัญชลี, 2555: 344) นอกจากนี ้ พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชยังทรงบูรณะพระธาตุ
หลวง เวียงจันทน์ เมื่อ พ.ศ.2109 และเปลี่ยนชื่อพระธาตุเป็ น พระธาตุเจดีย์โลก
จุฬามณี พร้ อมอุทิศข้ าทาสไว้ ดแู ลพระธาตุ

ภาพที ่ 2 พระธาตุบงั พวน วัดพระธาตุบงั พวน จ.หนองคาย

ต่อมาในปี พ.ศ.2110 ทรงมีพระบรมราชโองการพระราชทานข้ าโอกาส
และที่นาเมืองเวียงจันทน์แก่พระมหาธาตุเจ้ าเชียงใหม่นาบอน ตามที่พระเจ้ าโพธิ
สาลราชได้ เคยพระราชทานไว้ ตามความในศิลาจารึ กวัดมหาธาตุเจ้ าเชียงใหม่
นาบอน ปั จจุบนั เก็ บรั กษาไว้ ที่ วัดหนองบอน นครเวี ยงจันทน์ นอกจากนี ้ ใน
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พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสนระบุว่า พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช โปรดให้ สร้ าง
พระพุทธรู ปปางลีลา ไว้ ที่ผาคันตุง เมืองห้ วยซาย แขวงบ่อแก้ ว หลังจากเสด็จ
ถอยทัพกลับเมื องหลวงพระบาง เมื่อราว พ.ศ.2102 ด้ วย (สุรศักดิ์ ศรี สาอาง,
2545: 101)
นอกจากวัดข้ างต้ นยังมีวัดที่ทรงสร้ างไว้ ในนครเวียงจันทน์รวมถึง 120
วัด (มหาบุนมี เทบสีเมือง, 2554: 268) อาทิ วัดพระธาตุ วัดป่ ากันทอง วัดป่ า
ฤาษีสงั หรณ์ วัดพระแก้ ว วัดป่ ายาง วัดอุบโมงโล่ม วัดพะอระหัน วัดป่ ามหาพุด
ทะวง (วัดทาดฝุ่ น) วัดหนองยางคา วัดมหาพุทธวงศาป่ าหลวง วัดศรี เมือง วัด
พระยา วัดจันทบุรีศรี สทั ธัมไตรโลก วัดเพยวัด วัดจันทะบี วัดสีพมู (ประดิษฐาน
พระองค์ตื ้อ)

ภาพที ่ 3 สิ มและพระพุทธรู ป วัดสีสะเกด นครเวียงจันทน์
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4.3 พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชกับการทานุบารุ งพระพุทธศาสนาใน
ภาคอีสานตอนบนของไทย
ในพื ้นที่ภาคอีสานตอนบนของไทยที่ครอบคลุมจังหวัดเลย หนองคาย
บึงกาฬ นครพนม หนองบัวภู อุดรธานี และสกลนคร คือพื น้ ที่ ซึ่งมี หลักฐาน
เกี่ ยวกับพระราชกรณี ยกิ จในการทานุบ ารุ งพระพุทธศาสนาของพระเจ้ าไชย
เชษฐาธิราชอยู่มากมายหลายแห่ง ทังการสร้
้
างวัด และการบูรณะศาสนสถานที่
สาคัญๆ ฯลฯ โดยในหลายแห่งมีการสร้ างจารึกเป็ นหลักฐานถึงพระราชกรณียกิจ
ของพระองค์ไว้ อย่างเด่นชัด ขณะเดียวกัน แม้ ในโบราณสถานบางแห่ งไม่มี
ข้ อความจารึ กไว้ เป็ นหลักฐาน แต่ก็มี เรื่ องเล่าในหมู่ชาวบ้ านและพระสงฆ์ ว่า
โบราณสถาน หรื อโบราณวัตถุในชุมชนของพวกเขานันถู
้ กสร้ างโดยพระเจ้ าไชย
เชษฐาธิราช หรื อไม่ก็พระญาติวงศ์ของพระองค์ โดยผู้วิจยั ขอแยกออกเป็ นพื ้นที่
ตามจังหวัดที่พบ ดังต่อไปนี ้
จังหวัดหนองคาย
ในจังหวัดหนองคายมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีความเกี่ยวข้ อง
กับพระราชกรณี ยกิจในการทานุบารุ งพระพุทธศาสนาของพระเจ้ าไชยเชษฐา
ธิราชอยูห่ ลายแห่ง โดยสามแห่งแรกที่ผ้ วู ิจยั ยกมากล่าวถึงคือหลักฐานด้ านจารึ ก
ส่วนอีกสองแห่งคือวัดเก่าแก่ซึ่งมีตานานและเรื่ องเล่าที่สมั พันธ์ กับพระเจ้ าไชย
เชษฐาธิราช ดังนี ้
จารึกวัดศรี คณ
ุ เมือง หรื อจารึกวัดปะขาว วัดศรี คณ
ุ เมือง ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีเนื ้อหาโดยสังเขปว่า “พระเจ้าไชยเชษฐาธิ ราช
ได้มาอุทิศที ่นาจังหันให้แก่ วัด และตอนท้ายได้มี การสาปแช่ งผู้ถือเอาศาสนา
สมบัติเหล่านัน้ ” การกาหนดอายุตามข้ อความจารึ กบรรทัดที่ 1 และ 15 ระบุว่า
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จ.ศ.922 ซึ่งตรงกับ พ.ศ.2103 อันเป็ นสมัยที่พระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราชปกครอง
ราชอาณาจักรล้ านช้ าง (พ.ศ.2093 - 2115) (ธวัช ปุณโณทก, 2530: 254-256)
ขณะที่ จารึ กวัดคงกระพันชาตรี วัดคงกระพันชาตรี ตาบลวัดหลวง
อาเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย มีเนื ้อหาโดยสังเขป ข้ อความจารึ กกล่าวถึง
“การอุทิศทาสโอกาสแก่ พทุ ธศาสนา และสาปแช่ งผู้ที่ทาลายทานวัตถุเหล่ านั้น
อี กทั้งได้กล่ าวถึ งเขตแดนของวัดที ่พระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราชถวาย” ไม่ปรากฏ
หลักฐาน การกาหนดอายุ ข้ อความจารึ กไม่ปรากฏศักราช และกองหอสมุด
แห่งชาติได้ กาหนดอายุจารึกหลักนี ้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 (ธวัช ปุณโณทก,
2530: 132-133)
ต่อมาในจารึ กวัดศรี สุพรรณอาราม ซึ่งปั จจุบนั คือวัดศรี เมื อง ตาบล
ในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีข้อความจารึ กที่สะท้ อนถึงบทบาทของ
พระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราชที่ มี ต่ อการท านุ บ ารุ ง พระศาสนาในพื น้ ที่ จั ง หวั ด
หนองคายนี อ้ ย่างเด่นชัดอี กแห่งหนึ่ง โดยในจารึ กมี ข้อความว่า “พระเจ้ าไชย
เชษฐาธิ ราช โปรดเกล้าให้ขุนนางผู้ใหญ่สร้ างวัดศรี สพุ รรณ และอุทิศที ่ดิน ทาส
โอกาสแก่ วัด รวมทัง้ สาปแช่ งผู้ที่มาทาลายทานวัตถุเหล่ านั้น” ข้ อความจารึ ก
บรรทัดที่ 3 ระบุ จ.ศ.928 ซึ่งตรงกับ พ.ศ.2109 อันเป็ นสมัยที่พระเจ้ าไชยเชษฐา
ธิ ราชปกครองราชอาณาจักรล้ านช้ าง (พ.ศ.2093 - 2115) (ธวัช ปุณโณทก,
2530: 261-264) นอกจากจารึ กดังกล่าวแล้ ว ที่วัดศรี เมืองยังพบหลักฐานด้ าน
โบราณวัตถุที่สาคัญ ได้ แก่ พระพุทธรู ปศิลปะล้ านช้ าง ชื่ อ “หลวงพ่อพระไชย
เชษฐา” และ “พระพุทธสัทธาธิกะ” ซึง่ ประดิษฐานอยูภ่ ายในอุโบสถ
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ภาพที ่ 4 หลวงพ่อพระไชยเชษฐา และพระพุทธสัทธาธิ กะ วัดศรี เมื อง จ.หนองคาย

ต่อมาคือที่วัดช้ างเผื อก ตาบลพานพร้ าว อาเภอศรี เชียงใหม่ จังหวัด
หนองคาย ซึง่ ตามประวัตขิ องวัดนันกล่
้ าวกันว่า พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชนาขบวน
ทหาร ช้ าง ม้ า พระไม้ แก่นจันทร์ พระพุทธรู ปเชียงแสน และทรัพย์สิ นเงินทอง
มากมาย โดยมีพระนางสองสีตามเสด็จ ทรงเสด็จออกจากพระมหานครเชียงใหม่
และทรงอพยพครอบครัวพร้ อมข้ าราชบริพาร พร้ อมกองทัพ และราษฎรชาวเมือง
เชียงใหม่ส่วนหนึ่งกลับคืนสู่นครล้ านช้ าง (นครเวียงจันทน์) เมืองมาตุภูมิของ
พระองค์ตามแนวแม่น ้าโขง ใช้ เวลาในการเดินทาง 3 เดือนเศษ และได้ จดั ที่ทามา
หากินให้ กับชาวเมื องเชียงใหม่ที่อพยพติดตามมาอยู่ตามริ มแม่นา้ โขง ซึ่งอยู่
ตรงกันข้ ามกับกรุงล้ านช้ าง (นครเวียงจันทน์) ต่อมาช้ างเผือกคูบ่ ารมีเกิดล้ มป่ วย
และตายลงก่อนที่จะนาไปสู่กรุงล้ านช้ าง เพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้ กบั ช้ างเผือกคู่บารมี
พระองค์จึงทรงโปรดให้ ก่อเจดีย์ครอบเอาไว้ และสร้ างวัดขึน้ แล้ วตังชื
้ ่ อให้ ว่า
“วัดช้ างเผือก” หนังสือรับรองสภาพวัด โดยกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองว่า วัดช้ างเผือก ได้ ก่อตังเป็
้ นวัดเมื่อปี พ.ศ.2106 และได้ รับพระราชทาน
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วิสงุ คามสีมา เมื่อ พ.ศ.2110 อายุวดั ช้ างเผือก จาก พ.ศ.2106 ถึงปั จจุบนั (พ.ศ.
2560) มีอายุยาวนานถึง 454 ปี (กระทรวงวัฒนธรรม, 2558ข)
และหลักฐานทางด้ านโบราณคดีชิ ้นต่อมา คือ ที่วดั ไชยเชษฐา บ้ านกวน
วันใหญ่ ตาบลกวนวัน อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พบจารึ กวัดไชยเชษฐา
(วัดทุ่ ง กวนวั น) มี เ นื อ้ หาโดยสั ง เขปว่ า สมเด็ จ พระไชยเชษฐาธิ ราชทรง
พระราชทานที่ดินในการสร้ างวัดและวิหาร ตอนท้ ายมีใจความสาปแช่งผู้ที่มายึด
ครองที่ดินเหล่านัน้ การกาหนดอายุระบุว่า ข้ อความจารึ กด้ านที่ 1 บรรทัดที่ 1
ระบุศกั ราช 916 คือ จ.ศ.916 ซึ่งตรงกับ พ.ศ.2097 อันเป็ นสมัยที่พระเจ้ าไชย
เชษฐาธิราชปกครองราชอาณาจักรล้ านช้ าง (พ.ศ.2093 - 2115) (ธวัช ปุณโณทก,
2530: 244-246)

ภาพที ่ 5 หลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิ ราช วัดทุ่งกวนวันใหญ่ จ.หนองคาย
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จังหวัดบึงกาฬ
ในการลงพืน้ ที่เก็บข้ อมูลภาคสนามของผู้วิจัยที่จังหวัดบึงกาฬ ผู้วิจัย
พบว่าไม่มีจารึ กที่เป็ นหลักฐานระบุถึงบทบาทในการทานุบารุ งพระพุทธศาสนา
ของพระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราชในพืน้ ที่ ดงั กล่าวนี ้ อย่างไรก็ ตาม ผู้วิจัย พบว่าใน
จังหวัดบึงกาฬมี พระพุทธรู ปศิลปะล้ านช้ างที่ มี พุทธศิลป์ คล้ ายกับพระใสอยู่
หลายองค์ อาทิ “พระพุทธโสภณมงคลใต้ ” ที่ “วัดศรี โสภณธรรมทาน” หรื อวัดใต้
มีที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ ๆ กับที่ทาการเทศบาลตาบลบึงกาฬ พระพุทธโสภณมงคลใต้ เป็ น
พระพุทธรู ปเก่าแก่ศิลปะล้ านช้ าง ปางมารวิชัย เนื ้อทองสาริ ด มีพุทธลักษณะ
งดงาม (ลักษณะเดียวกับหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชยั จ.หนองคาย) ชาวบ้ านต่าง
เรี ยกขานท่านว่า “พระสุก” ที่มาจากความผาสุก ทุกๆ ปี ในช่วงสงกรานต์จะมีการ
แห่พระสุกรอบเมืองเพื่อให้ ชาวบ้ านสรงน ้า นอกจากพระสุกแล้ วในอุโบสถวัดใต้
ยังมีพระพุทธรูปโลหะศิลปะล้ านช้ าง อีก 3 องค์ประดิษฐานอยู่ในบุษบก ซึ่งต่าง
มีพทุ ธลักษณะงดงามใกล้ เคียงกัน

ภาพที ่ 6 พระพุทธรู ปศิ ลปะล้านช้างภายในอุโบสถ วัดศรี โสภณธรรมทาน จ.บึงกาฬ
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จังหวัดหนองบัวลาภู
ในจังหวัดหนองบัวลาภูมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สะท้ อนให้ เห็น
ถึงบทบาทของพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชต่อการทานุบารุงพระพุทธศาสนา ได้ แก่ ที่
วัดถา้ สุวรรณคูหา อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่งพบจารึ กที่ มี
เนื ้อหาโดยสังเขปว่า “พระไชยเชษฐาธิ ราชมี พระราชศรัทธากัลปนาที ่ดิน สร้ าง
พระพุทธรู ป ถวายข้าโอกาส และได้กล่าวถึ งชื ่อบ้านนามเมื องที ่อุทิศให้เป็ นนา
จังหันเพื ่อเก็ บผลประโยชน์ ถวายพระภิ กษุ และบารุ งวัด ส่ วนในตอนท้ายได้
สาปแช่งผูท้ ี ท่ าลายทานวัตถุและถื อประโยชน์สงฆ์มาเป็ นของตนเอง”
การกาหนดอายุข้อความจารึกด้ านที่ 1 บรรทัดที่ 1 ระบุ จ.ศ.924 ซึง่ ตรง
กับ พ.ศ.2105 อันเป็ นรัชสมัยที่พระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราชปกครองราชอาณาจักร
ล้ านช้ าง (พ.ศ.2093 - 2115) และข้ อความจารึ กด้ านที่ 2 บรรทัดที่ 1 ระบุ จ.ศ.
934 ซึง่ ตรงกับ พ.ศ.2115 ปลายรัชสมัยของพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช) - ต้ นรัชสมัย
ของพระสุมงั คลไอยโกโพธิสตั ว์ (พระยาแสนสุรินทร์ ลือไชย) ครัง้ ที่ 1 (พ.ศ.2115 2117) (ธวัช ปุณโณทก, 2530: 270-273) ขณะเดียวกัน ในบริเวณถ ้าสุวรรณคูหา
ยังพบจารึ กและพระธาตุหลายองค์ ซึ่งมี ลักษณะธาตุเป็ นบัวเหลี่ ยม อันเป็ น
เอกลักษณ์ศลิ ปะล้ านช้ าง แสดงถึงยุคสมัยของพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช
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ภาพที ่ 7 กลุ่มเจดีย์ภายในถ้าสุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลาภู

ที่จงั หวัดหนองบัวลาภู นอกจากจะพบหลักฐานจารึ กที่ถา้ สุวรรณคูหา
แล้ ว ยังพบว่ามีพระพุทธรูปประดิษฐานภายในกู่หรื อธาตุชื่อ “พระไชยเชษฐา” ที่
วัดศรี คณ
ู เมืองเป็ นพระพุทธรู ปศิลปะล้ านช้ าง ประดิษฐานในพระธาตุที่มีศิลปะ
คล้ ายกับพระธาตุศรี สองรัก จังหวัดเลย สันนิษฐานว่าพระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราช
ทรงสร้ างไว้ ในรุ่ นเดียวกันกับพระไชยเชษฐาวัดถา้ สุวรรณคูหา ในปั จจุบนั ที่ วัด
ศรี คณ
ู เมือง ตาบลลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ได้ สร้ างศาลาครอบ
พระธาตุไว้ อีกชันหนึ
้ ่ง (คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุใน
คณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ,
2544)
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ภาพที ่ 8 พระไชยเชษฐา วัดศรี คูณเมื อง จ.หนองบัวลาภู

และที่ วัดศรี สุมังค์หายโศก บ้ านล าภู ผู้วิจัย ได้ พบว่ามี หลักฐานทาง
โบราณวัตถุที่สาคัญและสันนิษฐานว่ามีความเกี่ยวข้ องกับบทบาทของพระเจ้ า
ไชยเชษฐาธิ ราช คือ “พระราชศรี สุมั งค์ ” ซึ่งเป็ นพระประธานในอุโบสถวัด
ศรี สมุ งั ค์หายโศก พระพุทธรูปองค์นี ้เป็ นพระพุทธรูปศิลปะล้ านช้ าง พระเกศสวม
มงกุฏเหมือนกษัตริย์ สันนิษฐานกันว่าสร้ างรุ่นเดียวกันกับวัดศรี คณ
ู เมืองในสมัย
พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช ชาวหนองบัวลาภูถือว่าเป็ นพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์เพราะ
ได้ นาเป็ นประธานในพิธีถือนา้ พระพิพฒ
ั น์สัตยาและดื่มนา้ สาบานของจังหวัด
หนองบัวล าภู (คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ใ น
คณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ,
2544)
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จังหวัดเลย
ในจังหวัดเลยมีหลักฐานทางโบราณคดีที่สาคัญ คือ พระธาตุศรี สองรัก
ซึ่งจากประวัติและความเป็ นมาของพระธาตุแห่งนี ้ ได้ สะท้ อนให้ เห็นบทบาทของ
พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชต่อการทานุบารุงพระพุทธศาสนาในจังหวัดเลยไว้ อย่าง
เด่นชัด โดยในปี พ.ศ.2103 พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชได้ สถาปนาความสัมพันธ์ทาง
พระราชไมตรี กับกรุ งศรี อยุธยา โดยสร้ างพระธาตุศรี สองรักษ์ ขึ ้นเป็ นสักขี พยาน
โดยมีข้อความในจารึกระบุไว้ ว่า “ในปี พ.ศ. 2103 มี พระมหากษัตริ ย์ 2 พระองค์
คื อ สมเด็ จพระมหาจักรพรรดิ์ กษัตริ ย์แห่ งอาณาจักรศรี อยุธยา กับ พระไชย
เชษฐาธิ ราช กษัตริ ย์แห่งอาณาจักรศรี ส ัตนาคนหุต (ล้านช้าง) ได้นิมนต์ มหา
อุบาลี มหาเถรวิ ริยาธิ กมุนี และพระสงฆ์ อีก 10 รู ป พร้ อมเชิ ญมหาอุปราชและ
เสนาอามาตย์ ของทั้งสองอาณาจักรมาร่ วมพิ ธี กระทาสัตยาธิ ษฐาน แล้วทรง
ร่ วมกันสร้างพระเจดีย์ศรี สองรักไว้เป็ นสักขี พยาน”

ภาพที ่ 9 พระธาตุศรี สองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย
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ที่ จังหวัดเลยนอกจากพระธาตุศรี สองรั กแล้ ว ยังมี วัดอี กแห่งหนึ่งซึ่ง
พบว่ามีความเกี่ยวข้ องกับพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชเช่นกัน นัน่ คือ “วัดห้ วยห้ าว” มี
ข้ อความจารึ กเนือ้ หาโดยสังเขปว่า “กษัตริ ย์ล้านช้างในขณะนั้น คื อ พระไชย
เชษฐาธิ ราช ให้ขนุ นางและมหาอุปราชกัลปนาที ่ดินและข้าคนแก่วดั ห้วยห้าว ทัง้
ยังพระราชทานเงิ น และข้าวแก่วดั ห้วยห้าวด้วย” การกาหนดอายุ ข้ อความจารึ ก
บรรทัดที่ 13 ระบุศกั ราชเป็ น 924 ตรงกับพุทธศักราช 2105 เป็ นสมัยที่พระไชย
เชษฐาธิ ราชครองล้ านช้ าง (พ.ศ.2093-2115) ปั จจุบันจารึ กเก็ บรั กษาไว้ ที่
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวิจารณ์สงั ฆกิจ วัดศรี จนั ทร์ ตาบลนาอ้ อ อาเภอเมือง จังหวัด
เลย (สุรศักดิ์ ศรี สาอาง, 2545: 111 - 122)

ภาพที ่ 10 โบราณสถานวัดห้วยห้าว จ.เลย

จังหวัดสกลนคร
ที่จังหวัดสกลนครนี ผ้ ้ ูวิจัยพบว่าไม่มีจารึ กที่ เกี่ ยวข้ องกับบทบาทของ
พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช อย่างไรก็ดี ในประวัติและตานานของพระธาตุเชิงชุม ซึง่
เป็ นพระธาตุสาคัญของจังหวัดสกลนคร มีสว่ นที่กล่าวถึงบทบาทของพระเจ้ าไชย
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เชษฐาธิราชไว้ ว่า พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชทรงเสด็จมาบูรณะพระธาตุพนมถึง 2
ครัง้ และได้ กลายเป็ นธรรมเนียมของกษัตริ ย์เวี ยงจันทน์ทุกพระองค์สาหรับการ
บูรณปฏิสงั ขรณ์พระธาตุแห่งนี ้ (เช่นเดียวกันกับพระธาตุพนม) สงวน รอดบุญ
นักประวัติศาสตร์ ศิลปะซึ่งเคยรับราชการที่นครเวียงจันทน์และเป็ นผู้ที่เชี่ยวชาญ
เรื่ องศิลปะลาวมีความเห็นว่า “การสร้างพระธาตุเชิ งชุมคงจะได้กระทาขึ้นในสมัย
พระเจ้าไชยเชษฐาธิ ราช โดยการสร้างครอบปรางค์ขอมองค์ เล็กไว้ตามคติ โบราณ
ที ่จะไม่รื้อสิ่ งก่อสร้ างเดิ มที ่ถือว่าศักดิ์ สิทธิ์ ลักษณะของพระธาตุเชิ งชุมที ่สร้ างใน
ครั้งนัน้ อาจมี ส่วนคล้ายกับพระธาตุพนมเพราะเลี ยนแบบกัน แต่มีการบูรณะและ
เปลี ่ยนแปลงรู ปแบบในสมัยต่อมา” (คณะกรรมการวัดพระธาตุเชิงชุม, 2527: 18
- 19) นอกจากนี ้ ยังพบ “พระองค์แสน” พระพุทธรู ปศิลปะล้ านช้ างอยู่ภายใน
วิหารหน้ าพระธาตุด้วย

ภาพที ่ 11 พระธาตุเชิ งชุม และพระองค์แสน จ.สกลนคร

นอกจากพระธาตุเชิ งชุมและพระองค์ แสนแล้ ว ยังมี โบราณสถานที่
สันนิษฐานว่าจะถูกสร้ างขึ ้นร่วมสมัยพระไชยเชษฐาธิราช คือ “พระธาตุศรี มงคล”
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วัดพระธาตุศรี มงคล อาเภอวาริ ชภูมิ จังหวัดสกลนคร พระธาตุศรี มงคลนันสร้
้ าง
ขึ ้นในสมัยใดไม่ทราบแน่ชัด ภายในพระธาตุนนั ้ มีวัตถุโบราณอันลา้ ค่ายิ่ง เช่น
พระพุทธรู ปที่ทาด้ วยทองคาบ้ าง ทองสัมฤทธิ์ บ้าง และทาด้ วยวัตถุอย่างอื่ นอี ก
มากมาย จะเห็ นได้ จากเมื่ อ องค์ พระธาตุหักพังลงมา ชาวบ้ านก็ ได้ รวบรวม
โบราณวัตถุเ หล่ านัน้ รั กษาไว้ ในสถานที่ อันสมควร เพื่ อการสักการบู ชา มี
พระพุทธรู ปต่างๆ จานวนมาก ต่อมามีผ้ แู สวงหาวัตถุโบราณขโมยไปบางอย่าง
ส่วนที่เหลือก็ได้ รวบรวมบรรจุไว้ ในองค์พระธาตุทงหมด
ั้
ชาวบ้ านในชุมชนที่อยู่
รอบๆ วัดแห่งนี ้เชื่อกันว่า พระธาตุศรี มงคลนี ้สร้ างในสมัยพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช
โดยเป็ นการสร้ างคู่กับพระธาตุดงเชี ยงเครื อ ซึ่งตัง้ อยู่ห่ างไปทางทิ ศเหนื อ
ประมาณ 500 เมตร (วัดพระธาตุศรี มงคล, 2558)

ภาพที ่ 12 “พระธาตุศรี มงคล” วัดพระธาตุศรี มงคล อ.วาริ ชภูมิ จ.สกลนคร
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จังหวัดอุดรธานี
ในการลงพื ้นที่สารวจภาคสนามในจังหวัดอุดรธานี วิจยั พบข้ อมูลใหม่ที่
น่าสนใจว่า ในอาเภอหนองหาน มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สาคัญ และมี
เรื่ องเล่าที่สัมพันธ์ กับพระราชกรณี ยกิจในการทานุบารุ งพระพุทธศาสนาของ
พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช นัน่ คือที่ “วัดมัชฌิมบุรี” หรื อ “วัดใน” ซึ่งเป็ นวัดเก่าแก่
แห่งหนึง่ ของ อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ทังนี
้ ้ ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชดั
ว่าสร้ างในสมัยใด ในหนังสือประวัติของวัดซึ่งได้ ข้อมูลมาจากคาบอกเล่าของ
ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนกล่าวว่า วัดแห่งนี ้สร้ างขึ ้นในสมัย “พญาคาแดง”9 ที่เสด็จมา
สร้ างเมืองหนองหานน้ อย พร้ อมกับการสร้ างพระธาตุพนม (ตามตานานอุรังค
นิทาน) ในประวัติวดั ยังให้ ข้อมูลอีกว่า พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชได้ เสด็จมาสร้ าง
วัดวาอารามต่างๆ ในเขตหนองหานน้ อย ในคราวที่พระองค์ยกทัพมารอรับเสด็จ
พระเทพกษั ตรี ย์ พระราชธิ ดาในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งอยุธยา เมื่ อ
ประมาณ พ.ศ.2106 (วัดมัชฌิมบุรี, 2536: 52)
สาหรับหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในวัดมัชฌิมบุรี ได้ แก่ พระพุทธรูป
ชื่ อ “พระเจ้ าใหญ่ ไชยเชษฐามหามงคล” ซึ่งประดิษฐานเป็ นพระประธานใน
อุโบสถหลังใหม่ โดยเป็ นพระพุทธรูปเก่าแก่มาแต่โบราณ ในรูปแบบปางมารวิชยั
ศิลปะแบบสุโขทัย สร้ างขึ ้นในสมัยอยุธยา สร้ างด้ วยอิฐโบกปูนและลงรักปิ ดทอง
โดยช่างพื น้ เมื องในสมัยพระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราช และพระองค์ ได้ เสด็ จมา
บูรณปฏิสงั ขรณ์เมื่อราว พ.ศ.2106 โดยที่ซ้ ุมประตูวดั แห่งนี ้ยังคงระบุ พ.ศ. ของ
การสร้ างไว้ ที่ปี 2106 อยูเ่ ช่นเดิมจนถึงปัจจุบนั
9

เป็ นชื่อที่มาจากคาบอกเล่าของชาวบ้ าน โดยไม่ปรากฏว่าเป็ นกษัตริ ย์ของอาณาจักร
ล้ านช้ างในยุคสมัยใด
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ภาพที ่ 13 “พระเจ้าใหญ่ไชยเชษฐามหามงคล” ก่อนการบูรณะ

ภาพที ่ 14 “พระเจ้าใหญ่ไชยเชษฐามหามงคล” หลังการบูรณะ
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ภาพที ่ 15 พระธาตุโบราณวัดนอก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

นอกจากนี ้ ในเขตอาเภอหนองหานยังมีวัดโบราณอีกวัดหนึ่ง ชื่อ “วัด
สามัคคีบาเพ็ญผล” หรื อ “วัดนอก” ตังอยู
้ ่ที่ ตาบลหนองหาน อาเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี สร้ างเมื่ อ พ.ศ.2400 โดยวัดแห่ งนี ม้ ี โบราณวัตถุส าคัญคื อ
“พระพุทธรูปโบราณศิลปะอย่างล้ านช้ าง” และซากพระธาตุโบราณ (อยู่ด้านทิศ
ตะวันตกของอุโบสถ) ทังนี
้ ้ เจ้ าอาวาสวัดมัชฌิมบุรี (วัดใน) ให้ ข้อมูลว่าชาวบ้ าน
และผู้เฒ่าผู้แก่เชื่อกันว่า “วัดนอกนี ้เป็ นวัดที่สร้ างโดยพระมเหสีของพระเจ้ าไชย
เชษฐาธิราชเพื่อคูก่ นั กับวัดใน”
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บทสรุป
จากการค้ นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีในพื ้นที่แถบ
สองฝั่ งโขงทังในด้
้ านโบราณสถาน โบราณวัตถุ และจากการค้ นพบในเอกสาร
ล้ วนแสดงให้ เห็นตรงกันว่า พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชทรงเป็ นพระมหากษัตริ ย์ของ
อาณาจักรล้ านช้ างที่ทรงใส่พระทัยต่อการฟื น้ ฟูและทานุบารุงพระพุทธศาสนาใน
พืน้ ที่แถบสองฝั่ งโขงเป็ นอย่างมาก โดยพระราชกรณี ยกิจของพระองค์ในด้ าน
พระพุทธศาสนามีมากมายนานัปการทังการสร้
้
างวัด การสร้ างพระพุทธรู ป และ
การบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุต่างๆ ซึ่งแนวคิดที่อยู่เบื ้องหลังพระราชกรณี ยกิจ
เหล่านี ้ของพระองค์ คือ การยึดมัน่ ในคติเรื่ องการบาเพ็ญบารมีทงั ้ 10 ประการ
เพื่อปรารถนาการเข้ าถึงพุทธภูมิในโลกหน้ า รวมทัง้ การยึดมั่นในแนวทางการ
ปกครองบ้ านเมื องตามหลัก “ธรรมราชา” ของพระพุ ทธศาสนา ส่ ง ผลให้
วัฒนธรรมพุทธศาสนาเกิ ดความเข้ มแข็งและตังมั
้ ่นในแถบสองฝั่ งโขงมาจวบ
จนถึงปัจจุบนั
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