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 บทคัดย่อ      
 

บทความวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชในด้านการท านุบ ารุงพระพทุธศาสนาในดินแดนล้านช้างสองฝ่ังโขง 
และศกึษาแรงจงูใจท่ีเป็นมลูเหตใุห้พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงบ าเพ็ญพระราช
กรณียกิจดงักล่าว วิธีการศกึษาคือ การวิจยัเชิงเอกสารร่วมกบัการวิจยัเชิงส ารวจ 
ผลการวิจัยพบว่า พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเป็นกษัตริย์ลาวพระองค์หนึ่งท่ีมี
บทบาทส าคญัต่อการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาในแถบลุ่มแม่น า้โขง พระองค์
ทรงมีมหาปณิธานต่อพุทธภูมิตามคติค าสอนของพระพุทธศาสนา อันเป็น
แรงจูงใจให้พระองค์ทรงบ าเพ็ญบารมี 10 ประการอย่างยิ่งยวด และได้ส่งผล
อย่างส าคัญท่ีท าให้พระพุทธศาสนาในแถบสองฝ่ังแม่น า้โขงเจริญรุ่งเรือง 
พระองค์ทรงอุปถัมภ์การสร้างวัด การสร้างพระพุทธรูป การบูรณะพระธาตุท่ี
ส าคญัไว้เป็นจ านวนมาก โดยร่องรอยหลกัฐานดงักล่าวปรากฏทัง้ท่ีเมืองหลวง
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พระบาง เมืองเวียงจนัทน์  และภาคอีสานตอนบนของไทยในจงัหวัดหนองคาย 
บงึกาฬ หนองบวัล าภ ูเลย สกลนคร และอดุรธานี  
ค าส าคัญ:  บทบาท  แรงจงูใจ  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  พระพทุธศาสนา   
                   สองฝ่ังโขง 
 

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.บทน า 
 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเป็นวีรกษัตริย์ท่ีได้รับการยกย่องอย่างสูงจาก
คนชาติลาวและเป็นกษัตริย์เพียงไมก่ี่พระองค์ของลาวท่ีได้รับการยอมรับจากคน
ไทย พระองค์เป็นกษัตริย์ท่ีทรงพระบรมเดชานุภาพมากพระองค์หนึ่งท่ีสามารถ
ต่อกรกับพม่าได้ และถือเป็นพันธมิตรส าคญัของราชอาณาจักรอยุธยาในการ
ร่วมต่อต้านการขยายอ านาจของพม่า ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นนีป้รากฏ
ออกมาในลักษณะของการขอพระเทพกษัตรี พระราชธิดาของสมเด็จพระมหา
จกัรพรรดิ์แห่งกรุงศรีอยุธยามาเป็นมเหสีของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และการ
สร้างพระเจดีย์ศรีสองรักขึน้ท่ี อ.ด่านซ้าย จ.เลย เพ่ือเป็นสักขีพยานในการ
แบง่ปันเขตแดนกนัและเป็นสญัลกัษณ์แหง่มิตรภาพระหว่างกนั  

พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้เผชิญกบัการขยายอ านาจของพม่าหลายครัง้ 
แตพ่ระองค์ก็สามารถน าพาอาณาจกัรล้านช้างผ่านพ้นวิกฤตไิด้ด้วยอบุายวิธี สิ่ง
ท่ีน่าสนใจยิ่งไปกว่านัน้คือ ในขณะท่ีพระองค์ทรงเผชิญกับศกึสงครามอยู่ตลอด
รัชสมยัของพระองค์นัน้ กลบัพบว่า พระองค์ได้ทรงท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา
ควบคูก่นัไปด้วย พระองค์ได้อปุถมัภ์การสร้างวดัวาอาราม การสร้างพระพทุธรูป 
และการบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุไว้เป็นจ านวนมาก เม่ือตรวจสอบทัง้ภาค
เอกสารและการลงพืน้ท่ีส ารวจท าให้พบว่า มีหลกัฐานท่ีบ่งบอกถึงผลงานด้าน
การสง่เสริมพระพทุธศาสนาของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช โดยท่ีปรากฏพทุธสถาน 
กระจายอยูท่ัง้สองฝ่ังแมน่ า้โขง2อยู่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในพืน้ท่ีแถบอีสาน  

                                                           
2 สองฝ่ังโขงในงานวิจยันี ้แบง่เป็น 2 สว่น กลา่วคือ สว่นท่ีเป็นฝ่ัง ส.ป.ป.ลาว หมายถึง  
เมืองหลวงพระบางและเมืองเวียงจนัทน์   และฝ่ังไทย หมายถึง  ภาคอีสานตอนบนของ
ไทย  คือจงัหวดัหนองคาย บงึกาฬ หนองบวัล าภ ูเลย สกลนคร และอดุรธานี   
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ตอนบน  คือ  จ.เลย จ.หนองบวัล าภู จ.อดุรธานี  จ.สกลนคร  จ.หนองคาย  และ 
จ.บงึกาฬ 

ด้วยเหตนีุผู้้วิจยัจึงสนใจท่ีจะศกึษาบทบาทของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
ท่ีมีต่อการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาในแถบสองฝ่ังโขงบริเวณพืน้ท่ีอีสาน
ตอนบน รวมทัง้การศึกษาถึงแรงจูงใจท่ีท าให้พระองค์สนพระทยัต่อการด าเนิน
พระราชกรณียกิจดังกล่าวด้วย  ซึ่งผู้ วิจัยพบข้อมูลว่าแรงจูงใจส าคญัท่ีท าให้ 
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงมีพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง 
ก็เพราะพระองค์ทรงปรารถนาพุทธภูมิในโลกหน้า  และแนวทางท่ีจะท าให้
พระองค์บรรลถุึงความปรารถนาดงักล่าวได้ก็คือ  การบ าเพ็ญบารมี 10 ประการ 
ดงัจะได้อธิบายในล าดบัถดัไป  
 
2.พุทธภูมิกับการบ าเพ็ญบารมี 10 ประการ 
 แนวคิดเร่ือง “พุทธภูมิ” ถือเป็นหลักการอย่างหนึ่งในค าสอนของ
พระพทุธศาสนาท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางการบ าเพ็ญเพียรบารมีเพ่ือเป็นพระพุทธ
เจ้าในโลกหน้า อีกทัง้เป็นแนวทางปฏิบตัิส าหรับบคุคลท่ีมีความกล้าหาญในการ
ปรารถนาท่ีจะเป็นพระโพธิสัตว์  แล้วได้มีการสั่งสมบารมีเพ่ือจะได้ตรัสรู้เป็น 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า (พระธรรมปิฎก3(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2546) โดยท่ี 
ค าสอนเร่ืองนี ้ ปรากฏอยู่ในพระสูตรช่ือ ขุททกนิกาย อปทาน พุทธวรรคท่ี 1 
พทุธาปทานท่ี 1 ซึง่วา่ด้วยเหตท่ีุจะท าให้ส าเร็จเป็นพระสพัพญัญพูทุธเจ้า โดยมี
ข้อความบางตอนท่ีส าคญัดงันี ้

“...ชนเหล่าใดสร้างสมกุศลสมภารในพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ยงั
ไม่ได้โมกขธรรมในศาสนาของพระชินเจ้า ชนเหล่านั้นเป็น

                                                           
3 ปัจจบุนัด ารงสมณศกัดิ์ท่ี สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ประยทุธ์ ปยตฺุโต) 
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นกัปราชญ์โดยมุข คือ การตรัสรู้นัน้แล แม้มีอธัยาศยั มีก าลงัมาก มี
ปัญญาแก่กล้า ย่อมได้บรรลุความเป็นพระสพัพญัญูด้วยเหตุแห่ง
ปัญญา แม้เราเป็นธรรมราชาผู้สมบูรณ์ด้วยบารมี 30 ทศั ปรารถนา
เป็นพระพทุธเจ้า ในพระพทุธเจ้าองค์ก่อนๆ นบัไม่ถ้วน... เราให้ทาน
ทีค่วรให้แล้ว บ าเพ็ญศีลโดยไม่เหลือ ถึงทีส่ดุเนกขมัมบารมีแล้ว พึง
ได้บรรลุสมัโพธิญาณอันอุดม เราเรียนถามบัณฑิตแล้ว ท าความ
เพียรอย่างสูงสดุ ถึงทีส่ดุขนัติบารมีแล้ว พึงไดบ้รรลสุมัโพธิญาณอนั
อุดม เรากระท าอธิษฐานจิตมั่นคงแล้ว บ าเพ็ญสจัจบารมีถึงที่สุด 
เมตตาบารมีแล้วพึงได้บรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม เราเป็นผู้มีใจ
เสมอในอารมณ์ทั้งปวงคือ ในลาภ ความเสื่อมลาภ สุข ทุกข์ 
สรรเสริญ และนินทา พึงได้บรรลุสมัโพธิญาณอนัอุดม...” (ขุ.อป. 
32/1/1-6) 

 
จากข้อความในพระสูตรข้างต้นแสดงว่า เหตุแห่งการได้ส าเร็จเป็น

พระพุทธเจ้าหรือพุทธภูมินัน้ก็คือ การสร้างหรือการบ าเพ็ญบารมี ซึ่งหมายถึง 
“การมีปฏิปทาอนัยวดยิ่ง” หรือ “การมีคณุธรรมท่ีประพฤติปฏิบตัิอย่างยิ่งยวด” 
กล่าวคือ การมีความดีท่ีผ่านการบ าเพ็ญอย่างพิเศษเพ่ือบรรลซุึ่งจดุหมายอนัสูง 
เช่น การท่ีจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า มี 10 ประการ ซึ่งบารมีทัง้ 10 ประการ
ประกอบด้วยข้อปฏิบตัิดงันี ้(พระธรรมปิฎก (ประยทุธ์ ปยตฺุโต ), 2546)  

 1. ทาน (การให้ การเสียสละ) 
  2. ศีล (การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ความประพฤตดีิงามถกูต้องตาม
ระเบียบวินยั) 

 3. เนกขมัมะ (การออกบวช ความปลีกตวัปลีกใจจากกาม) 
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  4. ปัญญา (ความรอบรู้ ความหยัง่รู้เหตผุล เข้าใจสภาวะของสิ่งทัง้หลาย
ตามความเป็นจริง) 

5. วิริยะ (ความเพียร ความแกล้วกล้า ไม่เกรงกลัวอุปสรรค พยายาม
บากบัน่อตุสาหะ) 
  6. ขันติ (ความอดทน ความทนทานของจิตใจ สามารถใช้สติปัญญา
ควบคมุตนให้อยูใ่นเหตผุล) 
  7. สจัจะ (ความจริง คือ พดูจริง ท าจริง และจริงใจ) 
  8. อธิษฐาน (ความตัง้ใจมั่น การตดัสินใจเด็ดเดี่ยว วางจุดหมายแห่ง
การกระท าของตนไว้แน่นอน) 
  9. เมตตา (ความรักใคร่ ความปรารถนาดี คิดเกือ้กูลให้ผู้ อ่ืนและเพื่อน
ร่วมโลกทัง้ปวงมีความสขุ) 
  10. อเุบกขา (ความวางใจเป็นกลาง เท่ียงธรรม ไมเ่อนเอียงไปด้วยความ
ยินดียินร้าย) 
 

การบ าเพ็ญบารมี 10 ประการนีต้้องกระท าใน 3 ระดับ คือ 1. ระดับ
บารมี ได้แก่ การสร้างความดีในระดบัพืน้ฐาน หรือขัน้ต้น  2. ระดับอุปบารมี 
ได้แก่ การสร้างความดีในระดบักลาง หรือ บารมีขัน้รอง หรือบารมีขัน้จวนสูงสุด 
กล่าวคือ บารมีท่ีบ าเพ็ญยิ่งกว่าระดบับารมีตามปกติ แต่ยงัไม่ถึงท่ีสุดท่ีจะเป็น
ปรมัตถบารมี และ 3. ระดบัปรมัตถบารมี ได้แก่ บารมียอดเย่ียม บารมีระดับ
สูงสุด สูงกว่าอุปบารมี ตวัอย่างเช่น  สละทรัพย์ภายนอกเป็นทานบารมี   สละ
อวัยวะเป็นทานอุปบารมี สละชีวิตเป็นทานปรมัตถบารมี  และหากสามารถ
บ าเพ็ญทัง้ 10 บารมี ครบ 3 ขัน้ข้างต้น ก็จะเรียกกันว่า “บารมี 30 ทัศ” หรือ 
“บารมี 30 ถ้วน”  (ข.ุพทฺุธ. 33/1/414; ข.ุจริยา. 33/36/596)  ซึ่งหลกัการบ าเพ็ญ
บารมีทัง้ 10 ประการดงักล่าวมาได้กลายเป็นแรงผลกัดนัส าคญัท่ีท าให้พระเจ้า
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ไชยเชษฐาธิราชมุ่งมัน่กับการท านบุ ารุงพระพทุธศาสนา ดงัท่ีมีหลกัฐานปรากฏ
ทัง้ทาง โบราณวตัถุ โบราณสถาน และผลงานด้านศิลปกรรมในแถบสองฝ่ังโขง 
ทัง้ท่ีเมืองหลวงพระบาง และเวียงจนัทน์ของลาว รวมถึงในจงัหวดัตา่งๆ ของภาค
อีสานตอนบนของไทย   

ลกัษณะดงักล่าวมาในข้างต้นสอดคล้องกับ “ทฤษฎีทางจิตวิทยาเร่ือง 
แรงจูงใจ” (Motive)  ซึ่ง “แรงจูงใจ” ถือเป็นพลงัผลักดนัท่ีท าให้คนมีพฤติกรรม 
และยังเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรมนัน้ด้วย คนท่ีมี
แรงจงูใจสงูจะใช้ความพยายามในการกระท าไปสู่เปา้หมายโดยไมล่ดละ แตค่นท่ี
มีแรงจงูใจต ่า จะไม่แสดงพฤติกรรมหรือไม่ก็ล้มเลิกการกระท าไปในท่ีสุด เหตนีุ ้
แรงจงูใจจึงถือเป็นสิ่งหนึ่งท่ีควบคมุพฤติกรรมของมนษุย์ โดยท่ี โลเวลล์ (Lovell, 
1980: 109) ได้ให้ความหมายของแรงจงูใจว่า “เป็นกระบวนการที่ชกัน าโน้มน้าว
ให้บคุคลเกิดความมานะพยายามเพือ่ที่จะสนองตอบความต้องการบางประการ
ให้บรรลผุลส าเร็จ” ขณะท่ีดอมแจน (Domjan 1996: 199) อธิบายว่า “การจูงใจ
เป็นภาวะในการเพ่ิมพฤติกรรมการกระท ากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจ
กระท าพฤติกรรมนัน้เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายที่ต้องการ” 

แรงจูงใจดงักล่าวสามารถเกิดขึน้ได้ทัง้จาก แรงจูงใจภายใน (Intrinsic 
Motivation) ได้แก่ การจูงใจท่ีเกิดจากแรงผลักดันภายในตัวบุคคล กล่าวคือ 
ความต้องการ เจตคติ และความสนใจ  และ แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic 
Motivation) ได้แก่ แรงจงูใจท่ีเกิดจากสิ่งเร้าภายนอกมากระตุ้นให้บคุคลอ่ืนท าใน
สิ่งท่ีตนเองต้องการ ดงัแนวคิดของ สกินเนอร์ (Skinner, 1938) ท่ีกล่าวว่า “การ
กระท าใดๆ ถา้ไดร้ับการเสริมแรง ย่อมมีแนวโน้มใหเ้กิดการกระท านัน้ๆ อีก ส่วน
การกระท าใดๆ ที่ไม่มีการเสริมแรงย่อมมีแนวโน้มให้ความถี่ของการกระท านัน้ๆ 
ค่อยๆ สลายไปในทีส่ดุ” (นิธิพฒัน์ เมฆขจร, 2557)    
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3.พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชกับมหาปณิธานพุทธภูมิ 
 จากการท่ีผู้วิจยัได้ศึกษาศิลาจารึกท่ีสร้างขึน้ในรัชสมยัของพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชพบว่า พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเก่ียวกบัการท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนานานัปการ โดยเฉพาะการสร้างพระพุทธรูป การสร้างวัดวา
อาราม การบูรณปฏิสงัขรณ์วดัและพระธาต ุและการอุทิศข้าโอกาสแก่วดั4 เพ่ือ
คอยปรนนิบตัิรับใช้พระสงฆ์ในวดั ผู้ ท่ีเป็นข้าโอกาสนีไ้มต้่องถกูทางการเกณฑ์ไป
ท างานอย่างอ่ืน เว้นแตมี่ศกึสงคราม เชน่ ในศลิาจารึกวดัจอมมณีกล่าวว่า “ถา้มี
ศึกสงครามให้เกณฑ์ทาสโอกาสเข้ากองทพัได้” หรือ ในจารึกวดัศรีเมืองระบุว่า 
“เจ้าบา้นเจ้าเมืองผู้ใดก็ดี อย่าได้บอกเวียกบ้านเวียกเมืองแก่เขานี ้เศิกมนัมายึด
เอาหากจักบอก ผู้ใดม้างพระราชอาชญาเสีย ให้มนัไปตกมหาอเวจีอย่ารู้ออก” 
(ธวชั ปณุโณทก, 2530: 127)  

ขณะท่ีในจารึกวัดมณีเชษฐาราม ได้ระบุไว้อีกว่า “พระเจ้าไชยเชษฐา 
ธิราชไดส้ัง่ใหพ้ระยานครและพระยาทัง้หลายดูแลท านบุ ารุงการพระศาสนาในวดั
มณีเชษฐาตราบเท่าเข้าสู่ 5,000 ปี” (สรุศกัดิ ์ศรีส าอาง, 2545: 115) นอกจากนัน้ 
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชยงัมีการอุทิศถวายนาจงัหนั5  และอุทิศถวายพืชผลอัน
เกิดจากท่ีดินดงักล่าวแก่วัดด้วย ซึ่งจากพระราชกรณียกิจดงักล่าวมาเป็นสิ่งท่ี
แสดงถึงพระราชศรัทธาอย่างแน่นแฟ้นของพระองค์ท่ีมีต่อพระพุทธศาสนา 
โดยเฉพาะในหนังสือประวัติวัดองค์ตือ้มหาวิหารท่ีได้กล่าวถึงความปรารถนา
พทุธภมูิของพระเจ้าไชยเชษฐาไว้วา่ 

                                                           
4 ข้าโอกาส หมายถึง เลกวดั หรือ บคุคลที่พระมหากษัตริย์หรือเจ้านายอทุิศให้แกว่ดั 
5 นาจงัหนั หมายถึง พืน้ที่นารวมทัง้ประชาชนในเขตนาจงัหนัที่พระมหากษัตริย์หรือเจ้านาย 
  อทุิศให้แก่วดั โดยมีสงัฆการี หรือผู้บริหารฝ่ายฆราวาสดแูลเก็บผลประโยชน์เพื่อใช้บ ารุงวดั 
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“พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พระมหากษัตริย์ลาว พระองค์มีศรัทธา
อย่างแรงกล้าปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้า จึงได้ตัง้ความเพียร 
และการเสียสละอย่างสูง  ที่จะสร้างพระพุทธรูปทองหล่อให้ใหญ่
ที่สดุ พระองค์จบัพระขรรค์ด้วยมือเบื้องซ้าย เบื้องขวารับเอาเบ้าต้ม
ทองที่ก าลังแดงและร้อนที่ช่างยื่นให้พระองค์ โดยที่พระองค์ไม่มี
ความรู้สึกร้อนเลยจนทองหมด ส่วนที่เหลือก็หล่อพระพทุธรูปได้อีก 
3 องค์ คือพระสุก พระใส และพระเสริม” (พระมหาผ่อง ปิยะทีโร 
(สะมาเลิก), ม.ป.ป.) 

 
 นอกจากประวตัิวดัองค์ตือ้ข้างต้นแล้ว ผู้วิจยัยงัพบข้อความในจารึกของ 
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชหลายแหง่ท่ีบง่บอกถึงแนวคิดเร่ืองการปรารถนาพุทธภูมิ 
และการยดึมัน่ในหลกัการปกครองแบบ “ธรรมราชา” ของพระองค์ อาทิ  

1.ศิลาจารึกวดัศรีคูณเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย ซึ่งก าหนด
อายุไว้ว่าสร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ.2103 มีข้อความระบุว่า “ศุภมศัดุพระราชอาชญา
ลายจุ้มสมเด็จบรมบพิตรพระเจ้าตน6 เป็นพระชื่อ สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช  
ตนประกอบด้วยปสาทศรัทธาในพุทธศาสนาจึงประสิทธ์ิอาชญาไว้...” (ธวัช  
ปณุโณทก, 2530: 258) 

2.ศิลาจารึกวัดถ า้สุวรรณคูหา 1 อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล าภู ซึ่ง
ก าหนดอายไุว้ว่าสร้างขึน้เม่ือ พ.ศ.2106  มีข้อความระบวุ่า “ศรีศภุมงัคลกถาราช
อาชญา มหาสมมติเทวราชตน เสวยพิภพในศรีสตันาคนหุตมหานครราชธานี 
นามชื่อพระไชยเชษฐาธิราช ตนประกอบด้วยทศราชธรรมสิบประการ มี
ศรัทธาในพทุธศาสนา...” (ธวชั ปณุโณทก, 2530: 254) 
                                                           
6 สรรพนามของ กษัตริย์ พระสงฆ์ พระพทุธรูป  ในที่นีห้มายถงึ สรรพนามของกษัตริย์ 
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3.ศลิาจารึกวดัถ า้คหูา 2 อ.สวุรรณคหูา จ.หนองบวัล าภ ู ซึง่ก าหนดอายุ
ไว้ว่าสร้างขึน้เม่ือ พ.ศ.2115  สมยัพระเจ้าสมุงัคลโพธิสตัว์ มีข้อความระบวุ่า “...
ใหเ้ขตวดักลวมป่าทัง้สี่ด้านแลด้านแลพนัวา  เป็นเขตรัตนตรัยแก้วทัง้สาม ให้นา
ทนั นาแพงเมือง นาไก่เข่ีย กับนาอันพระไชยเชษฐาเจ้าให้แต่ก่อนน้ัน พืชทัง้
มวลมีต้นว่า พร้าว ตาล หวานส้ม หมาก พลู อนัมีในเขตให้เป็นอุปการแก่แก้ว
ทัง้สามในวดัสพุรรณคูหา ข้อย7 กับพระสัพพัญญูเจ้า8  มีส่ีครัว ท้าวขุนผู้ใด
อย่ามาคลุบอย่าชิงเอา ท้าวมาลุนขุนมาใหม่อย่าให้มล้างพระราชอาชญา...” 
(ธวชั ปณุโณทก, 2530: 272)  

4. จารึกพระธาตศุรีสองรัก อ.ดา่นซ้าย จ.เลย ซึ่งก าหนดอายไุว้ว่าสร้าง
ขึน้เม่ือ พ.ศ.2103 มีข้อความระบวุ่า “...ตัง้แต่พระพทุธเจ้าสรเด็จเข้าสู่นิพพานไป
แล้วได้ 2 พนั ร้อย 3 ปี จึงมีมหากษัตราธิราชเจ้า 2 พระองค์ทรงนามกรชื่อว่า 
พระยาธรรมิกราช ตนเป็นอาชญ์ในเมืองจนัทบรีุศรีสตัตนาคนหตุมหานครบวร
ราชธานี...” (ธวชั ปณุโณทก, 2530: 435)  
 จากข้อความในจารึกข้างต้น จะพบว่ามีถ้อยค าจ านวนหนึ่งท่ีสามารถ
บง่บอกถึงแนวคิดเร่ือง “พทุธภมูิ” และ “ธรรมราชา” อนัได้แก่ค าว่า “พระเจ้าตน
เป็นพระ” ซึ่งน่าจะหมายถึง ค าเรียกแทนกษัตริย์ว่าเป็นพระเจ้า หรือ 
พระพุทธเจ้า ข้อความต่อมาคือค าว่า “มหาสมมติเทวราชตนเสวยพิภพ” ใน
ท่ีนีน้่าจะไม่ใช่แนวคิดเร่ืองเทวราชาแบบฮินด ูแตค่งหมายถึงพระโพธิสตัว์ท่ีผ่าน
การบ าเพ็ญบารมีแล้วได้มาเสวยพระชาติในเมืองมนุษย์เป็นกษัตริย์ (ซึ่งในท่ีนี ้
                                                           

7 ข้า, ข้าโอกาส, ข้าพระ, เลกวดั ในที่นีน้า่จะหมายถึง ค าแทนตนเองของผู้สร้างจารึกคือ  
  พระเจ้าสมุงัคลโพธิสตัว์ที่แสดงถึงความนอบน้อมตอ่พระสพัพญัญ ู
8 พระสพัพญั ูหมายถึง พระพทุธเจ้า แตใ่นที่นีน้า่จะหมายถึง พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชซึง่มี 
  ความปรารถนาเป็นพระพทุธเจ้า 
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คืออาณาจกัรล้านช้าง) ต่อมาคือข้อความว่า “ทศราชธรรมสิบประการ” ซึ่งก็
คือหลกัค าสอนเร่ือง “ทศพิธราชธรรม” หรือ “ธรรมะส าหรับพระราชา” นัน่เอง อนั
เป็นหลกัการปกครองของกษัตริย์ท่ียึดมัน่ในพระพทุธศาสนา ข้อความต่อมาคือ 
ค าว่า “พระยาธรรมิกราช” หมายถึง “พระราชาผู้ทรงธรรม”  ซึ่งก็สอดคล้องกับ
แนวคดิเร่ือง “ธรรมราชา” ดงักลา่วมาแล้ว  

และข้อความสุดท้ายคือ “ข้อยกับพระสัพพัญญู” ซึ่งผู้สร้างจารึก คือ 
พระเจ้าสุมังคลโพธิสัตว์ และค าว่าพระสัพพัญญูหมายถึงพระพุทธเจ้า โดย
บริบทของข้อความกล่าวว่า “ข้อยกบัพระสพัพญัญมีูส่ีครัว” ซึ่งผู้วิจยัตีความว่า
คงหมายถึง ข้ากับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชมีส่ีตระกูล ได้ร่วมกันอุทิศถวายท่ีนา
และข้าโอกาส (ไม่น่าใช่ในความหมายว่าข้ากับพระพุทธเจ้ามีส่ีครอบครัวได้
ร่วมกนัอทุิศถวายท่ีนาและข้าโอกาส) เพราะฉะนัน้ ค าว่า “พระสมัพญัญเูจ้า” ใน
จารึกดงักล่าวจึงไม่ได้หมายถึง พระพุทธเจ้า แต่คงหมายถึงค ายกย่องพระเจ้า
ไชยเชษฐาธิราชว่ามีสถานะประดจุดงัพระพทุธเจ้าหรือพระโพธิสตัว์ 
 อนึ่ง จากการศึกษาและตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องผู้ วิจัย
พบวา่ แนวคดิเร่ืองการปรารถนาพทุธภมูินีน้บัว่ามีอิทธิพลตอ่อาณาจกัรตา่งๆ ใน
แถบลุ่มแม่น า้โขง และลุ่มแม่น า้เจ้าพระยามากพอสมควร  กล่าวคือ อาณาจกัร
ในลาวล้านช้างมีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ท่ีมีพระนามอนัแสดงถึงแนวคิด
เร่ืองการเป็นกษัตริย์ผู้ มีสถานะประดจุดงัพระโพธิสตัว์และผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมราชา 
อาทิ พระเจ้าสมุงัคลไอยะโกโพธิสตัว์  พระเจ้าวรวงศาธัมมิกราช และพระเจ้าสริุย 
วงศาธัมมิกราช เป็นต้น  ขณะเดียวกัน  ในประวัติศาสตร์ไทยเองก็ได้กล่าวถึง
พระนามของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ท่ีสะท้อนถึงแนวคิดข้างต้นด้วย
เชน่กนั อาทิค าว่า “หนอ่พทุธางกรู”  ซึง่แปลวา่ “หนอ่เนือ้เชือ้ไขของพระพทุธเจ้า” 
อนัเป็นต าแหน่งปรารกฏอยู่ในกฎมณเทียรบาล ดงัข้อความท่ีกล่าวถึงพระราช
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ประวตัิของสมเด็จพระบรมราชาหน่อพทุธางกูรว่า “สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 
4 มีพระนามเดิมว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระอาทิตยวงศ์ เป็นพระราชโอรสใน
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ด ารงต าแหน่ง "หน่อพทุธางกูร" ซ่ึงกฎมนเทียรบาลว่า 
เป็นต าแหน่งส าหรับพระราชโอรสที่ประสูติจากพระอคัรมเหสี และเป็นต าแหน่ง
พระราชโอรสชั้นสูงสุด” (มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2554: 86) ต่อมา 
พระองค์ทรงได้รับแต่งตัง้เป็นพระมหาอุปราชไปครองเมืองพิษณุโลก จนกระทัง่
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 สวรรคต จึงได้เสวยราชสมบตัิครองกรุงศรีอยุธยาต่อ 
และได้เฉลิมพระนามว่า “สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร” (พระราช
พงศาวดารกรุงศรีอยธุยา, 2553: 60)   

นอกจากนี ้ยังมีพระนามของกษัตริย์อยุธยาหลายพระองค์ท่ีแสดงถึง
แนวคดิเร่ือง “พทุธภมูิ” และ “ธรรมราชา” อาทิ พระมหาธรรมราชาท่ี 1 - 4  สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ (ผู้ เป็นท่ีพึง่ของสามโลก หมายถึง พระพทุธเจ้า) และสมเด็จ
พระสรรเพชญ์ท่ี 1 - 9  (สรรเพชญ์ ตรงกบัค าวา่ สพัพญัญ ูหมายถึง พระพทุธเจ้า) 
ส าหรับในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ก็มีพระนามของพระมหากษัตริย์ท่ีแสดงถึง
แนวคิดเร่ือง “พุทธภูมิ” เช่นกัน อาทิ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  และพระบาทสมเด็จ 
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  ซึ่งนิยมเรียกว่า “สมเด็จพระพทุธเจ้าหลวง”  เป็นต้น 
ทัง้นีใ้นค าว่า “ข้าพระพทุธเจ้า” ท่ีเป็นถ้อยค าส าหรับการพดูกบักษัตริย์นัน้ แม้ใน
ภายหลงัจะลดรูปลงเหลือค าว่า “ข้าพเจ้า” ในภาษาสามญัก็ตาม แตค่วามหมาย
ก็คือ “การเป็นข้าของพระพุทธเจ้า” หรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือ “ข้าพระบาทของ
พระมหากษัตริย์” นัน่เอง  
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4.พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชกับการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาที่สองฝ่ังโขง 
 การท่ีพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงมีพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
และทรงมุง่มัน่ท่ีจะบ าเพ็ญบารมีเพ่ือปรารถนาพทุธภมูิด้วยการสร้างวดัวาอาราม 
พระธาต ุและพระพทุธรูปไว้เป็นจ านวนมาก ได้ส่งผลอย่างส าคญัท่ีท าให้สถานะ
ของพระพุทธศาสนาในตลอดแนวสองฝ่ังโขงตัง้แต่เมืองหลวงพระบาง เมือง
เวียงจนัทน์ และพืน้ท่ีตา่งๆ ในภาคอีสานตอนบนของไทยเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่าง
ยิ่ง ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

4.1 พระราชกรณียกิจในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาในสมัย
ครองเมืองหลวงพระบาง 

เน่ืองจากพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงครองราชสมบตัิท่ีหลวงพระบาง
เพียง 12 ปี แล้วมีการย้ายราชธานีไปท่ีเวียงจนัทน์ ในปี พ.ศ.2103 เหตนีุ ้ผู้วิจยั
จึงพบว่า ท่ีหลวงพระบางและเมืองใกล้เคียงมีหลักฐานท่ีสะท้อนถึงพระราช
กรณียกิจด้านการพระศาสนาของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชน้อยกว่าเมืองอ่ืนๆ 
(โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับเมืองเวียงจันทน์) อย่างไรก็ดี ก็พอมีหลักฐานด้าน
โบราณสถาน  และโบราณวัตถุท่ีสะท้อนถึงการเอาพระทัยใส่ในการท านุบ ารุง 
พระพทุธศาสนาของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชบ้าง ดงันี ้  

ในปี พ.ศ.2094 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงประกาศพระบรมราชโองการ
แรกของพระองค์เท่าท่ีปรากฏหลกัฐาน ในการพระราชทานท่ีดินแก่วดัศรีสุวรรณ 
(อาราม) เมืองห้วยหลวง โดยมีสมเด็จพระมหาสงัฆราชาสุมงัคลโพธิวชิรญาณ
เจ้าเป็นองค์อุปถัมภกฝ่ายคณะสงฆ์  ตามความปรากฏในจารึกวัดผดุงสุข 1  
(วัดถ่ินดุง) ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นับเป็นจารึกในรัชสมัยของ
พระองค์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุเทา่ท่ีมีการค้นพบ (สรุศกัดิ ์ศรีส าอาง, 2545: 97) 
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ต่อมาในปี พ.ศ.2098 ได้ปรากฏจารึกท่ีวัดจอมมณี ต าบลมีชัย อ าเภอเมือง 
จงัหวดัหนองคายมีความว่า เป็นพระบรมราชโองการของสมเด็จพระบรมบพิตร
เป็นเจ้าเหนือหัว (พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช) และพระราชมารดา ให้พระยานคร
และขุนนางผู้ ใหญ่สร้างศิลาจารึกหลักนี ้และช่วยกันท านุบ ารุงศาสนา รวมทัง้
ก าหนดเขตกัลปนาท่ีดิน และอุทิศทาสโอกาสแก่วัด ส่วนการก าหนดอายุจารึก
ระบวุา่ ข้อความจารึกด้านท่ี 1 บรรทดัท่ี 1 ระบ ุจ.ศ.917 ซึง่ตรงกบั พ.ศ.2098 อนั
เป็นสมยัท่ีพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชยงัทรงครองราชสมบตัิท่ีหลวงพระบาง (พ.ศ. 
2093 – 2115) (ธวชั ปณุโณทก, 2530: 247 - 253)  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที ่1 จารึกวดัมณีเชษฐาราม วดัจอมมณี อ.เมือง จ.หนองคาย 
 

ขณะเดียวกัน  ในงานของวรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ (2555)  ระบุว่า วัดท่ี 
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้สร้างไว้ท่ีหลวงพระบางมีดงันี ้ 

1)  วดัมหาธาต ุหรือวดัทาดน้อย เป็นวดัแรกท่ีถูกสร้างขึน้ในสมัยของ
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชในปีท่ีครองราชย์ โดยมีสมเด็จพระอัยยิกามหาเทวีเจ้า
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เป็นผู้ มีบทบาทส าคญัในการสร้างวัด โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นสิริมงคลแห่ง
การขึน้ครองราชย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช (ศภุชยั สิงห์ยะบศุย์, 2553: 43)  

2) วดัเชียงทอง  เป็นวดัท่ีเก่าแก่มากวดัหนึง่ของหลวงพระบาง สร้างราว 
พ.ศ.2102 - 2103 ซึ่งเป็นปีท่ีพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจะย้ายเมืองหลวงจากเมือง
เชียงทองมาอยูท่ี่เวียงจนัทน์  

3) วดัเชียงแมน หรือเดิมช่ือ วดัเชียงยืนไชยเชษฐาราม สร้างขึน้ในสมัย
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และได้รับการอปุถมัภ์ตอ่มาในสมยัของพระวรรัตนธรรม
ประโชต ิ(พระหนอ่เมือง) พระราชโอรสของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช 

4) วดัหอเส่ียง เป็นวดัท่ีพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชใช้เส่ียงทายหาสถานท่ี
สร้างวดัพระศรีมหาธาต ุในปี พ.ศ.2091 ตอ่มาเปล่ียนเป็นวดัหวัเชียง 

5) วดัปากอ ูตามต านานกล่าวว่าสร้างโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชในปี 
พ.ศ.2090 วดันีมี้ความสมัพันธ์กับถ า้ปากอูหรือถ า้ติ่ง ซึ่งได้รับความส าคัญมา
แตส่มยัพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช หลงัจากท่ีได้ทรงสร้างวดัปากอแูล้ว 

ตอ่มาพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ทรงย้ายราชธานีจากเมืองเชียงทองลงมา
ตัง้ท่ีจนัทบุรี (นครเวียงจนัทน์) แล้วทรงสถาปนาเมืองเชียงทองให้เป็นท่ีส าหรับ
ประดิษฐานพระพทุธศาสนา พร้อมเปล่ียนช่ือเมืองนีใ้หม่ว่า “เมืองหลวงพระบาง
ราชธานีศรีสตันาคนหตุล้านช้างร่มขาว” (สรุศกัดิ ์ศรีส าอาง, 2545: 98)    
 
 4.2 พระราชกรณียกิจในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาในสมัย
ครองเวียงจันทน์ 

ในปี พ.ศ.2104 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงประกอบพิธีเถราภิเษกมหา
สิลาเป็นมหาสังฆราชเจ้า วัดเวียงค า เขตเมืองทะลุคม แขวงเวียงจันทน์ และ
ต่อมาในปี พ.ศ.2105 – 2106 ได้ทรงอุปถัมภ์การสร้างพระพุทธรูปไว้ท่ีพระธาตุ
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เจ้าบางควร (บงัพวน) ใกล้เมืองเวียงคุก นอกจากองค์พระธาตุบงัพวนแล้ว ใน
บริเวณโดยรอบยงัมีการก่อสร้างสตัตมหาสถานขึน้ โดยจารึกท่ีฐานพระพุทธรูป
ในวิหารได้กล่าวถึงการมีพระราชศรัทธาอปุถมัภ์ทัง้พระนามของพระเจ้าโพธิสาล
ราช  และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  ซึ่งลกัษณะการสร้างสัตตมหาสถานของวัด
พระธาตบุงัพวนนี ้ สนันิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรล้านนา 
เพราะมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัการสร้างสตัตมหาสถานท่ีวดัเจ็ดยอด หรือ วดัมหา
โพธาราม จ.เชียงใหม่ แต่ท่ีวัดเจ็ดยอดเหลือเพียงเจดีย์ 3 แห่งเท่านัน้ (เชษฐ์ 
ตงิสญัชลี, 2555: 344)  นอกจากนี ้พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชยงัทรงบรูณะพระธาตุ
หลวง เวียงจนัทน์ เม่ือ พ.ศ.2109 และเปล่ียนช่ือพระธาตเุป็น พระธาตเุจดีย์โลก
จฬุามณี พร้อมอทุิศข้าทาสไว้ดแูลพระธาต ุ
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 พระธาตบุงัพวน วดัพระธาตบุงัพวน จ.หนองคาย 
 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2110 ทรงมีพระบรมราชโองการพระราชทานข้าโอกาส
และท่ีนาเมืองเวียงจนัทน์แก่พระมหาธาตเุจ้าเชียงใหม่นาบอน ตามท่ีพระเจ้าโพธิ
สาลราชได้เคยพระราชทานไว้  ตามความในศิลาจารึกวดัมหาธาตเุจ้าเชียงใหม่ 
นาบอน ปัจจุบนัเก็บรักษาไว้ท่ี วัดหนองบอน นครเวียงจันทน์ นอกจากนี ้ใน
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พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสนระบุว่า พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช โปรดให้สร้าง
พระพุทธรูปปางลีลา ไว้ท่ีผาคนัตุง เมืองห้วยซาย แขวงบ่อแก้ว หลงัจากเสด็จ
ถอยทัพกลับเมืองหลวงพระบาง เม่ือราว พ.ศ.2102 ด้วย (สุรศกัดิ์ ศรีส าอาง, 
2545: 101)   

นอกจากวดัข้างต้นยงัมีวัดท่ีทรงสร้างไว้ในนครเวียงจนัทน์รวมถึง 120 
วัด (มหาบุนมี เทบสีเมือง, 2554: 268) อาทิ วัดพระธาตุ  วัดป่ากันทอง วัดป่า
ฤาษีสงัหรณ์ วดัพระแก้ว วดัป่ายาง วดัอบุโมงโล่ม  วดัพะอระหนั  วดัป่ามหาพุด
ทะวง (วดัทาดฝุ่ น)  วดัหนองยางค า  วดัมหาพุทธวงศาป่าหลวง วดัศรีเมือง วดั
พระยา วดัจนัทบรีุศรีสทัธัมไตรโลก วดัเพยวดั วดัจนัทะบี วดัสีพมู  (ประดิษฐาน
พระองค์ตือ้) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 สิมและพระพทุธรูป วดัสีสะเกด นครเวียงจนัทน์ 
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 4.3 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชกับการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาใน
ภาคอีสานตอนบนของไทย 

ในพืน้ท่ีภาคอีสานตอนบนของไทยท่ีครอบคลุมจงัหวัดเลย หนองคาย 
บึงกาฬ นครพนม หนองบัวภู อุดรธานี และสกลนคร คือพืน้ท่ีซึ่งมีหลักฐาน
เก่ียวกับพระราชกรณียกิจในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาของพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชอยู่มากมายหลายแห่ง ทัง้การสร้างวดั และการบรูณะศาสนสถานท่ี
ส าคญัๆ ฯลฯ โดยในหลายแหง่มีการสร้างจารึกเป็นหลกัฐานถึงพระราชกรณียกิจ
ของพระองค์ไว้อย่างเด่นชัด ขณะเดียวกัน แม้ในโบราณสถานบางแห่งไม่มี
ข้อความจารึกไว้เป็นหลักฐาน แต่ก็มีเร่ืองเล่าในหมู่ชาวบ้านและพระสงฆ์ว่า
โบราณสถาน หรือโบราณวตัถุในชุมชนของพวกเขานัน้ถูกสร้างโดยพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราช หรือไม่ก็พระญาติวงศ์ของพระองค์ โดยผู้วิจยัขอแยกออกเป็นพืน้ท่ี
ตามจงัหวดัท่ีพบ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
จังหวัดหนองคาย 

 ในจงัหวดัหนองคายมีโบราณสถานและโบราณวตัถท่ีุมีความเก่ียวข้อง
กับพระราชกรณียกิจในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาของพระเจ้าไชยเชษฐา 
ธิราชอยูห่ลายแหง่ โดยสามแห่งแรกท่ีผู้วิจยัยกมากล่าวถึงคือหลกัฐานด้านจารึก 
ส่วนอีกสองแห่งคือวดัเก่าแก่ซึ่งมีต านานและเร่ืองเล่าท่ีสมัพนัธ์กับพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราช ดงันี ้   
 จารึกวดัศรีคณุเมือง หรือจารึกวดัปะขาว  วดัศรีคณุเมือง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย มีเนือ้หาโดยสงัเขปว่า “พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช 
ได้มาอุทิศที่นาจังหนัให้แก่วัด และตอนท้ายได้มีการสาปแช่งผู้ถือเอาศาสนา
สมบติัเหล่านัน้” การก าหนดอายุตามข้อความจารึกบรรทดัท่ี 1 และ 15 ระบุว่า 
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จ.ศ.922 ซึ่งตรงกับ พ.ศ.2103 อันเป็นสมัยท่ีพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชปกครอง
ราชอาณาจกัรล้านช้าง (พ.ศ.2093 - 2115) (ธวชั ปณุโณทก, 2530: 254-256) 
 ขณะท่ีจารึกวัดคงกระพันชาตรี  วัดคงกระพันชาตรี ต าบลวัดหลวง 
อ าเภอโพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย มีเนือ้หาโดยสงัเขป ข้อความจารึกกล่าวถึง 
“การอุทิศทาสโอกาสแก่พทุธศาสนา และสาปแช่งผู้ที่ท าลายทานวตัถุเหล่านั้น 
อีกทั้งได้กล่าวถึงเขตแดนของวัดที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชถวาย” ไม่ปรากฏ
หลักฐาน การก าหนดอายุ ข้อความจารึกไม่ปรากฏศักราช และกองหอสมุด
แหง่ชาตไิด้ก าหนดอายจุารึกหลกันีอ้ยู่ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 22 (ธวชั ปณุโณทก, 
2530: 132-133) 

ต่อมาในจารึกวัดศรีสุพรรณอาราม  ซึ่งปัจจุบนัคือวัดศรีเมือง ต าบล 
ในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย มีข้อความจารึกท่ีสะท้อนถึงบทบาทของ
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชท่ีมีต่อการท านุบ ารุงพระศาสนาในพืน้ท่ีจังหวัด
หนองคายนีอ้ย่างเด่นชัดอีกแห่งหนึ่ง โดยในจารึกมีข้อความว่า “พระเจ้าไชย
เชษฐาธิราช โปรดเกล้าให้ขุนนางผู้ใหญ่สร้างวดัศรีสพุรรณ และอทิุศที่ดิน ทาส
โอกาสแก่วัด รวมทัง้สาปแช่งผู้ที่มาท าลายทานวัตถุเหล่านั้น” ข้อความจารึก
บรรทดัท่ี 3 ระบ ุจ.ศ.928 ซึ่งตรงกบั พ.ศ.2109  อนัเป็นสมยัท่ีพระเจ้าไชยเชษฐา 
ธิราชปกครองราชอาณาจักรล้านช้าง (พ.ศ.2093 - 2115)  (ธวัช ปุณโณทก,  
2530: 261-264) นอกจากจารึกดงักล่าวแล้ว ท่ีวัดศรีเมืองยังพบหลักฐานด้าน
โบราณวัตถุท่ีส าคญั ได้แก่ พระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง ช่ือ “หลวงพ่อพระไชย
เชษฐา” และ “พระพทุธสทัธาธิกะ” ซึง่ประดษิฐานอยูภ่ายในอโุบสถ  
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ภาพที่ 4 หลวงพ่อพระไชยเชษฐา และพระพทุธสทัธาธิกะ วดัศรีเมือง จ.หนองคาย 
 

ต่อมาคือท่ีวัดช้างเผือก ต าบลพานพร้าว อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด
หนองคาย ซึง่ตามประวตัขิองวดันัน้กล่าวกนัว่า พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชน าขบวน
ทหาร ช้าง ม้า พระไม้แก่นจันทร์ พระพุทธรูปเชียงแสน และทรัพย์สินเงินทอง
มากมาย โดยมีพระนางสองสีตามเสด็จ ทรงเสดจ็ออกจากพระมหานครเชียงใหม่ 
และทรงอพยพครอบครัวพร้อมข้าราชบริพาร พร้อมกองทพั และราษฎรชาวเมือง
เชียงใหม่ส่วนหนึ่งกลับคืนสู่นครล้านช้าง (นครเวียงจันทน์) เมืองมาตุภูมิของ
พระองค์ตามแนวแมน่ า้โขง ใช้เวลาในการเดินทาง 3 เดือนเศษ และได้จดัท่ีท ามา
หากินให้กับชาวเมืองเชียงใหม่ท่ีอพยพติดตามมาอยู่ตามริมแม่น า้โขง ซึ่งอยู่
ตรงกนัข้ามกบักรุงล้านช้าง (นครเวียงจนัทน์) ตอ่มาช้างเผือกคูบ่ารมีเกิดล้มป่วย 
และตายลงก่อนท่ีจะน าไปสู่กรุงล้านช้าง เพ่ือเป็นอนสุรณ์ให้กบัช้างเผือกคู่บารมี 
พระองค์จึงทรงโปรดให้ก่อเจดีย์ครอบเอาไว้  และสร้างวัดขึน้แล้วตัง้ช่ือให้ว่า  
“วดัช้างเผือก”  หนงัสือรับรองสภาพวดั โดยกรมการศาสนา กระทรวงศกึษาธิการ 
รับรองว่า วดัช้างเผือก ได้ก่อตัง้เป็นวดัเม่ือปี พ.ศ.2106 และได้รับพระราชทาน
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วิสงุคามสีมา เม่ือ พ.ศ.2110 อายวุดัช้างเผือก จาก พ.ศ.2106 ถึงปัจจบุนั (พ.ศ. 
2560) มีอายยุาวนานถึง 454 ปี (กระทรวงวฒันธรรม, 2558ข)                     

และหลกัฐานทางด้านโบราณคดีชิน้ตอ่มา คือ ท่ีวดัไชยเชษฐา บ้านกวน
วันใหญ่ ต าบลกวนวัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พบจารึกวัดไชยเชษฐา  
(วัดทุ่งกวนวัน)  มีเนือ้หาโดยสังเขปว่า สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชทรง
พระราชทานท่ีดินในการสร้างวดัและวิหาร ตอนท้ายมีใจความสาปแช่งผู้ ท่ีมายึด
ครองท่ีดินเหล่านัน้ การก าหนดอายุระบุว่า ข้อความจารึกด้านท่ี 1 บรรทดัท่ี 1 
ระบุศกัราช 916 คือ จ.ศ.916 ซึ่งตรงกับ พ.ศ.2097 อนัเป็นสมัยท่ีพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชปกครองราชอาณาจกัรล้านช้าง (พ.ศ.2093 - 2115) (ธวชั ปณุโณทก, 
2530: 244-246) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 หลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช วดัทุ่งกวนวนัใหญ่ จ.หนองคาย 
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จังหวัดบึงกาฬ 
 ในการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมูลภาคสนามของผู้ วิจัยท่ีจังหวัดบึงกาฬ ผู้ วิจัย
พบว่าไม่มีจารึกท่ีเป็นหลกัฐานระบุถึงบทบาทในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา
ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชในพืน้ท่ีดงักล่าวนี ้อย่างไรก็ตาม ผู้ วิจัยพบว่าใน
จังหวัดบึงกาฬมีพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างท่ีมีพุทธศิลป์คล้ายกับพระใสอยู่
หลายองค์  อาทิ “พระพทุธโสภณมงคลใต้”  ท่ี “วดัศรีโสภณธรรมทาน” หรือวดัใต้ 
มีท่ีตัง้อยู่ใกล้ๆ กบัท่ีท าการเทศบาลต าบลบงึกาฬ พระพทุธโสภณมงคลใต้ เป็น
พระพุทธรูปเก่าแก่ศิลปะล้านช้าง ปางมารวิชัย เนือ้ทองส าริด มีพุทธลักษณะ
งดงาม (ลกัษณะเดียวกับหลวงพ่อพระใส วดัโพธ์ิชยั จ.หนองคาย) ชาวบ้านต่าง
เรียกขานท่านว่า “พระสกุ” ท่ีมาจากความผาสกุ ทกุๆ ปีในชว่งสงกรานต์จะมีการ
แห่พระสกุรอบเมืองเพ่ือให้ชาวบ้านสรงน า้ นอกจากพระสุกแล้วในอโุบสถวัดใต้
ยงัมีพระพทุธรูปโลหะศิลปะล้านช้าง อีก 3 องค์ประดิษฐานอยู่ในบุษบก ซึ่งตา่ง
มีพทุธลกัษณะงดงามใกล้เคียงกนั  
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 พระพทุธรูปศิลปะลา้นช้างภายในอโุบสถ วดัศรีโสภณธรรมทาน จ.บึงกาฬ 
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จังหวัดหนองบัวล าภู 
ในจงัหวดัหนองบวัล าภูมีโบราณสถานและโบราณวตัถท่ีุสะท้อนให้เห็น

ถึงบทบาทของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชตอ่การท านบุ ารุงพระพทุธศาสนา ได้แก่ ท่ี
วัดถ า้สุวรรณคูหา อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่งพบจารึกท่ีมี
เนือ้หาโดยสงัเขปว่า “พระไชยเชษฐาธิราชมีพระราชศรัทธากัลปนาที่ดิน สร้าง
พระพทุธรูป ถวายข้าโอกาส และได้กล่าวถึงชื่อบ้านนามเมืองที่อุทิศให้เป็นนา
จังหันเพื่อเก็บผลประโยชน์ถวายพระภิกษุ และบ ารุงวัด ส่วนในตอนท้ายได้
สาปแช่งผูที้ท่ าลายทานวตัถแุละถือประโยชน์สงฆ์มาเป็นของตนเอง” 

การก าหนดอายขุ้อความจารึกด้านท่ี 1 บรรทดัท่ี 1 ระบ ุจ.ศ.924  ซึง่ตรง
กับ พ.ศ.2105 อนัเป็นรัชสมยัท่ีพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชปกครองราชอาณาจักร
ล้านช้าง (พ.ศ.2093 - 2115) และข้อความจารึกด้านท่ี 2 บรรทัดท่ี 1 ระบุ จ.ศ.
934 ซึง่ตรงกบั พ.ศ.2115 ปลายรัชสมยัของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช) - ต้นรัชสมยั
ของพระสมุงัคลไอยโกโพธิสตัว์ (พระยาแสนสริุนทร์ลือไชย) ครัง้ท่ี 1 (พ.ศ.2115 - 
2117) (ธวชั ปณุโณทก, 2530: 270-273) ขณะเดียวกนั ในบริเวณถ า้สวุรรณคหูา
ยังพบจารึกและพระธาตุหลายองค์ ซึ่งมีลักษณะธาตุเป็นบัวเหล่ียม อันเป็น
เอกลกัษณ์ศลิปะล้านช้าง แสดงถึงยคุสมยัของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  
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ภาพที่ 7 กลุ่มเจดีย์ภายในถ ้าสวุรรณคูหา อ.สวุรรณคูหา จ.หนองบวัล าภู 
 
 ท่ีจงัหวดัหนองบวัล าภู นอกจากจะพบหลกัฐานจารึกท่ีถ า้สุวรรณคูหา
แล้ว ยงัพบว่ามีพระพทุธรูปประดิษฐานภายในกู่หรือธาตช่ืุอ “พระไชยเชษฐา” ท่ี
วดัศรีคณูเมืองเป็นพระพทุธรูปศิลปะล้านช้าง ประดิษฐานในพระธาตท่ีุมีศิลปะ
คล้ายกับพระธาตุศรีสองรัก จงัหวดัเลย สนันิษฐานว่าพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
ทรงสร้างไว้ในรุ่นเดียวกันกับพระไชยเชษฐาวัดถ า้สุวรรณคูหา ในปัจจุบนัท่ีวัด 
ศรีคณูเมือง ต าบลล าภู อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภู ได้สร้างศาลาครอบ
พระธาตไุว้อีกชัน้หนึ่ง (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุใน
คณะกรรมการอ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรต ิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั, 
2544)  
 
 
 
 
 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560 

175 
    

   พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช: โพธิกษัตริย์กับการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
   ที่สองฝ่ังโขง  
 

 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพที่ 8 พระไชยเชษฐา วดัศรีคูณเมือง จ.หนองบวัล าภู 
 
 และท่ีวัดศรีสุมังค์หายโศก บ้านล าภู ผู้ วิจัยได้พบว่ามีหลักฐานทาง
โบราณวตัถุท่ีส าคญัและสนันิษฐานว่ามีความเก่ียวข้องกับบทบาทของพระเจ้า
ไชยเชษฐาธิราช  คือ “พระราชศรีสุมังค์”  ซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถวัด 
ศรีสมุงัค์หายโศก พระพทุธรูปองค์นีเ้ป็นพระพทุธรูปศิลปะล้านช้าง พระเกศสวม
มงกฏุเหมือนกษัตริย์ สนันิษฐานกนัว่าสร้างรุ่นเดียวกนักบัวดัศรีคณูเมืองในสมยั
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ชาวหนองบวัล าภูถือว่าเป็นพระพทุธรูปศกัดิ์สิทธ์ิเพราะ
ได้น าเป็นประธานในพิธีถือน า้พระพิพฒัน์สัตยาและด่ืมน า้สาบานของจังหวัด
หนองบัวล าภู (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุใน
คณะกรรมการอ านวยการจดังานเฉลิมพระเกียรต ิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั, 
2544)  
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จังหวัดเลย  
ในจงัหวดัเลยมีหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีส าคญั คือ พระธาตศุรีสองรัก 

ซึ่งจากประวตัิและความเป็นมาของพระธาตแุห่งนี ้ได้สะท้อนให้เห็นบทบาทของ
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชต่อการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาในจงัหวดัเลยไว้อย่าง
เดน่ชดั โดยในปี พ.ศ.2103 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้สถาปนาความสมัพนัธ์ทาง
พระราชไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา โดยสร้างพระธาตศุรีสองรักษ์ขึน้เป็นสกัขีพยาน  
โดยมีข้อความในจารึกระบไุว้ว่า “ในปี พ.ศ. 2103 มีพระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ 
คือ สมเด็จพระมหาจักรพรรด์ิ กษัตริย์แห่งอาณาจักรศรีอยุธยา กับ พระไชย
เชษฐาธิราช กษัตริย์แห่งอาณาจักรศรีสัตนาคนหุต (ล้านช้าง) ได้นิมนต์มหา 
อุบาลี มหาเถรวิริยาธิกมุนี และพระสงฆ์อีก 10 รูป พร้อมเชิญมหาอุปราชและ
เสนาอ ามาตย์ของทั้งสองอาณาจักรมาร่วมพิธีกระท าสัตยาธิษฐาน แล้วทรง
ร่วมกนัสร้างพระเจดีย์ศรีสองรักไว้เป็นสกัขีพยาน” 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 พระธาตศุรีสองรกั อ.ด่านซ้าย จ.เลย 
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 ท่ีจังหวัดเลยนอกจากพระธาตุศรีสองรักแล้ว ยังมีวัดอีกแห่งหนึ่งซึ่ง
พบวา่มีความเก่ียวข้องกบัพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเชน่กนั นัน่คือ “วดัห้วยห้าว” มี
ข้อความจารึกเนือ้หาโดยสังเขปว่า “กษัตริย์ล้านช้างในขณะนั้น คือ พระไชย
เชษฐาธิราช ใหข้นุนางและมหาอปุราชกลัปนาที่ดินและข้าคนแก่วดัห้วยห้าว ทัง้
ยงัพระราชทานเงิน และข้าวแก่วดัห้วยห้าวด้วย” การก าหนดอาย ุข้อความจารึก
บรรทดัท่ี 13 ระบุศกัราชเป็น 924 ตรงกับพุทธศกัราช 2105 เป็นสมยัท่ีพระไชย
เชษฐาธิราชครองล้านช้าง (พ.ศ.2093-2115) ปัจจุบันจารึกเก็บรักษาไว้ท่ี 
พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวิจารณ์สงัฆกิจ วดัศรีจนัทร์ ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จงัหวดั
เลย (สรุศกัดิ ์ศรีส าอาง, 2545: 111 - 122) 
 
 
 
 
 
 
 
   

ภาพที่ 10 โบราณสถานวดัหว้ยหา้ว จ.เลย 
 

จังหวัดสกลนคร  
 ท่ีจังหวัดสกลนครนีผู้้ วิจัยพบว่าไม่มีจารึกท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทของ
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช อยา่งไรก็ดี ในประวตัิและต านานของพระธาตเุชิงชมุ ซึง่
เป็นพระธาตสุ าคญัของจงัหวดัสกลนคร มีสว่นท่ีกลา่วถึงบทบาทของพระเจ้าไชย
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เชษฐาธิราชไว้ว่า พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงเสด็จมาบูรณะพระธาตพุนมถึง 2 
ครัง้ และได้กลายเป็นธรรมเนียมของกษัตริย์เวียงจนัทน์ทุกพระองค์ส าหรับการ
บูรณปฏิสงัขรณ์พระธาตุแห่งนี ้(เช่นเดียวกันกับพระธาตพุนม) สงวน รอดบุญ 
นกัประวตัิศาสตร์ศิลปะซึ่งเคยรับราชการท่ีนครเวียงจนัทน์และเป็นผู้ ท่ีเช่ียวชาญ
เร่ืองศลิปะลาวมีความเห็นว่า “การสร้างพระธาตเุชิงชมุคงจะได้กระท าข้ึนในสมยั
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช โดยการสร้างครอบปรางค์ขอมองค์เล็กไว้ตามคติโบราณ
ที่จะไม่ร้ือส่ิงก่อสร้างเดิมที่ถือว่าศกัด์ิสิทธ์ิ ลกัษณะของพระธาตเุชิงชุมที่สร้างใน
คร้ังนัน้อาจมีส่วนคล้ายกบัพระธาตพุนมเพราะเลียนแบบกนั แต่มีการบูรณะและ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบในสมยัต่อมา” (คณะกรรมการวดัพระธาตเุชิงชมุ, 2527: 18 
- 19) นอกจากนี ้ยังพบ “พระองค์แสน” พระพุทธรูปศิลปะล้านช้างอยู่ภายใน
วิหารหน้าพระธาตดุ้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 พระธาตเุชิงชมุ  และพระองค์แสน จ.สกลนคร 
 
 นอกจากพระธาตุเชิงชุมและพระองค์แสนแล้ว ยังมีโบราณสถานท่ี
สนันิษฐานว่าจะถกูสร้างขึน้ร่วมสมยัพระไชยเชษฐาธิราช คือ “พระธาตศุรีมงคล”  
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วดัพระธาตศุรีมงคล อ าเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร พระธาตศุรีมงคลนัน้สร้าง
ขึน้ในสมยัใดไม่ทราบแน่ชัด ภายในพระธาตนุัน้มีวัตถุโบราณอันล า้ค่ายิ่ง เช่น 
พระพุทธรูปท่ีท าด้วยทองค าบ้าง ทองสมัฤทธ์ิบ้าง และท าด้วยวตัถุอย่างอ่ืนอีก
มากมาย จะเห็นได้จากเม่ือองค์พระธาตุหักพังลงมา ชาวบ้านก็ได้รวบรวม
โบราณวัตถุเหล่านัน้รักษาไว้ในสถานท่ีอันสมควร เพ่ือการสักการบูชา มี
พระพุทธรูปต่างๆ จ านวนมาก ต่อมามีผู้แสวงหาวตัถุโบราณขโมยไปบางอย่าง 
ส่วนท่ีเหลือก็ได้รวบรวมบรรจุไว้ในองค์พระธาตทุัง้หมด ชาวบ้านในชุมชนท่ีอยู่
รอบๆ วดัแหง่นีเ้ช่ือกนัว่า พระธาตศุรีมงคลนีส้ร้างในสมยัพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช 
โดยเป็นการสร้างคู่กับพระธาตุดงเชียงเครือ ซึ่งตัง้อยู่ห่างไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 500 เมตร (วดัพระธาตศุรีมงคล, 2558)   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 “พระธาตศุรีมงคล”  วดัพระธาตศุรีมงคล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 
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จังหวัดอุดรธานี 
 ในการลงพืน้ท่ีส ารวจภาคสนามในจงัหวดัอดุรธานี วิจยัพบข้อมลูใหม่ท่ี
น่าสนใจว่า ในอ าเภอหนองหาน มีโบราณสถานและโบราณวตัถุท่ีส าคญั และมี
เร่ืองเล่าท่ีสัมพันธ์กับพระราชกรณียกิจในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาของ 
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช นัน่คือท่ี “วดัมชัฌิมบรีุ” หรือ “วดัใน” ซึ่งเป็นวดัเก่าแก่
แหง่หนึง่ของ อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี ทัง้นี ้ไมป่รากฏหลกัฐานท่ีแน่ชดั
ว่าสร้างในสมยัใด  ในหนงัสือประวตัิของวัดซึ่งได้ข้อมูลมาจากค าบอกเล่าของ 
ผู้ เฒา่ผู้แก่ในชมุชนกล่าวว่า วดัแหง่นีส้ร้างขึน้ในสมยั “พญาค าแดง”9  ท่ีเสด็จมา
สร้างเมืองหนองหานน้อย พร้อมกับการสร้างพระธาตุพนม (ตามต านานอุรังค
นิทาน) ในประวตัิวดัยงัให้ข้อมูลอีกว่า พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้เสด็จมาสร้าง
วดัวาอารามต่างๆ ในเขตหนองหานน้อย ในคราวท่ีพระองค์ยกทพัมารอรับเสด็จ
พระเทพกษัตรีย์ พระราชธิดาในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งอยุธยา เม่ือ
ประมาณ พ.ศ.2106  (วดัมชัฌิมบรีุ, 2536: 52)   

ส าหรับหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบในวดัมชัฌิมบรีุ ได้แก่ พระพทุธรูป
ช่ือ “พระเจ้าใหญ่ไชยเชษฐามหามงคล” ซึ่งประดิษฐานเป็นพระประธานใน
อโุบสถหลงัใหม ่โดยเป็นพระพทุธรูปเก่าแก่มาแตโ่บราณ ในรูปแบบปางมารวิชยั 
ศิลปะแบบสโุขทยั สร้างขึน้ในสมยัอยธุยา สร้างด้วยอิฐโบกปนูและลงรักปิดทอง 
โดยช่างพืน้เมืองในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  และพระองค์ได้เสด็จมา
บรูณปฏิสงัขรณ์เม่ือราว พ.ศ.2106  โดยท่ีซุ้มประตวูดัแห่งนีย้งัคงระบ ุพ.ศ. ของ
การสร้างไว้ท่ีปี 2106 อยูเ่ชน่เดมิจนถึงปัจจบุนั 

 
                                                           
9 เป็นช่ือที่มาจากค าบอกเลา่ของชาวบ้าน โดยไมป่รากฏวา่เป็นกษัตริย์ของอาณาจกัร  
   ล้านช้างในยคุสมยัใด  
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   ภาพที ่13 “พระเจ้าใหญ่ไชยเชษฐามหามงคล” ก่อนการบูรณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 “พระเจ้าใหญ่ไชยเชษฐามหามงคล” หลงัการบูรณะ 
 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560 

182 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี ้ในเขตอ าเภอหนองหานยังมีวัดโบราณอีกวัดหนึ่ง ช่ือ “วัด
สามคัคีบ าเพ็ญผล” หรือ “วดันอก” ตัง้อยู่ท่ี ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี สร้างเม่ือ พ.ศ.2400 โดยวัดแห่งนีมี้โบราณวัตถุส าคัญคือ 
“พระพทุธรูปโบราณศิลปะอย่างล้านช้าง” และซากพระธาตโุบราณ (อยู่ด้านทิศ
ตะวนัตกของอุโบสถ) ทัง้นี ้เจ้าอาวาสวดัมชัฌิมบรีุ (วดัใน) ให้ข้อมลูว่าชาวบ้าน
และผู้ เฒ่าผู้แก่เช่ือกันว่า “วดันอกนีเ้ป็นวดัท่ีสร้างโดยพระมเหสีของพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชเพ่ือคูก่นักบัวดัใน”  
 
 
 
 

ภาพที่ 15 พระธาตโุบราณวดันอก อ.หนองหาน จ.อดุรธานี 
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บทสรุป  
จากการค้นพบหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์และโบราณคดีในพืน้ท่ีแถบ

สองฝ่ังโขงทัง้ในด้านโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  และจากการค้นพบในเอกสาร
ล้วนแสดงให้เห็นตรงกนัว่า พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของ
อาณาจกัรล้านช้างท่ีทรงใสพ่ระทยัตอ่การฟืน้ฟูและท านบุ ารุงพระพทุธศาสนาใน
พืน้ท่ีแถบสองฝ่ังโขงเป็นอย่างมาก โดยพระราชกรณียกิจของพระองค์ในด้าน
พระพทุธศาสนามีมากมายนานปัการทัง้การสร้างวดั การสร้างพระพุทธรูป และ
การบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุต่างๆ ซึ่งแนวคิดท่ีอยู่เบือ้งหลังพระราชกรณียกิจ
เหล่านีข้องพระองค์ คือ การยึดมัน่ในคติเร่ืองการบ าเพ็ญบารมีทัง้ 10 ประการ 
เพ่ือปรารถนาการเข้าถึงพุทธภูมิในโลกหน้า รวมทัง้ การยึดมั่นในแนวทางการ
ปกครองบ้านเมืองตามหลัก “ธรรมราชา” ของพระพุทธศาสนา ส่งผลให้
วัฒนธรรมพุทธศาสนาเกิดความเข้มแข็งและตัง้มั่นในแถบสองฝ่ังโขงมาจวบ
จนถึงปัจจบุนั 
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