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การปกครอง ตลอดจนสภาพการเมือง เศรษฐกิจและสังคม แม้ สิ่งเหล่านี ้จะไม่ได้
บันทึกไว้ เป็ นลายลักษณ์ อักษรโดยตรง แต่ผ้ ูศึกษาตานานสมัยหลังก็ อาจจะ
ค้ นพบข้ อเท็จจริ ง ซึ่งแฝงเร้ นอยู่ในโครงสร้ างตานานพระธาตุพนมและพระธาตุ
เชิงชุม
พัฒนาการพระพุทธศาสนาผ่ านต านานพระธาตุพนมและพระธาตุ
เชิงชุม เมื่อศึกษาวิเคราะห์ในมิติสังคมวัฒนธรรม จึงทาให้ ทราบได้ ว่า ตานาน
อุรังคธาตุ มิได้ เป็ นแต่เพียงตัวบท ที่เป็ นพุทธตานานเท่านัน้ แต่ยงั มีความหมาย
ของการเป็ นภูมิตานาน หรื อเป็ นของภูมินาม และเป็ นเอกสารทางประวัติศาสตร์
ที่แสดงให้ เห็นพัฒนาการของเครื อข่ายความสัมพันธ์ ของพื น้ ที่ ทางสังคมและ
วัฒนธรรมในลุม่ แม่น ้าโขงตอนล่างมาตังแต่
้ สมัยโบราณ
คาสาคัญ: ตานาน พระธาตุพนม พระธาตุเชิงชุม
Abstract
The main purposes of this research were: 1) to study legends of
Phra That Phanom and Phra That Choeng Chum, and 2) to analyze
Buddhist development through the legends of Phra That Phanom and Phra
That Choeng Chum. This study was designed as qualitative research that
documents and related literatures were assembled to collect the data.
Analyzing these sources was also done to acquire findings.
Results of the legends were shown through structures of Phra That
Phanom and Phra That Choeng Chum. The structures of Phra That Phanom
and Phra That Choeng Chum had reflected history of human’s thoughts
and beliefs since these thoughts and beliefs (known as legends) were
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close to human beings. These legends showed: 1) visions, beliefs, and
social values in different societies, 2) facts about omens, miracle power,
and supernatural power in specific terms, 3) influence of Buddhism on
kingdoms, societies, thoughts, regulations, and livings of people in that
period, and 4) influence of Buddhism that monitored people’s thoughts,
government theories, political condition, economy, and social status.
Although, these were not recorded through printed matters, they were
useful for other generations to discover facts implied in the structures of
Phra That Phanom and Phra That Choeng Chum.
Results of Buddhist development through the legends of Phra That
Phanom and Phra That Choeng Chum, analyzed from dimension of social
and culture analysis, were shown through a legend of Urangathatu, It
indicated that the legend of Urangathatu was not only a Buddhist folklore
but also a historical source which showed development of social and
cultural relationship among ancient people living in the lower part of
Mekong River.
Keywords: Legends, Phra That Phanom, Phra That Choeng Chum
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1. ความเป็ นมาของปั ญหา
พระธาตุเจดีย์ เป็ นสัญลักษณ์ แห่งการเคารพบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ของชาว
พุทธ เพราะสิ่งที่บรรจุอยู่ข้างในพระเจดีย์ เป็ นสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับพระพุทธเจ้ าและ
พระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้ า เช่น พระบรมสารี ริ กธาตุ รอยพระบาท
อัฐบริ ขารของพระพุทธองค์ หรื อพระธาตุของพระอรหันตสาวกของพระพุทธองค์
ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ ชาวพุทธทั่วโลกเคารพบูชา ตานานพระธาตุเจดีย์ อี สานได้ จารึ ก
ประวัติศาสตร์ ของพระพุทธศาสนาไว้ เป็ นอย่างดี ว่าพระพุทธองค์ได้ เสด็จมายัง
ดิ น แดนอี ส านเมื่ อ ครั ง้ สมั ย พุ ท ธกาล และได้ ทรงพยากรณ์ ส ถานที่ ที่ จ ะ
ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุของพระองค์ (อุรังคธาตุ ตานานพระธาตุพนม,
2483: 1)
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของไทย เดิมในต านานสิ งหนวัติ เรี ยกว่ า
อาณาจักรลานช้ าง เพราะเหตุมีช้างอาศัยอยู่มาก แต่มีผ้ ูสันนิษฐานว่าที่เรี ยก
เช่นนันเป็
้ นเพราะคนไทยที่เคยอยู่แถวตอนเหนือของแม่น ้าโขงในมณฑลยูนนาน
ได้ อพยพมาอยู่ในพื ้นที่นี ้ ที่เดิมเรี ยกว่า ลานฉาง หรื อ ลันฉอง ไทยพวกนันจึ
้ งเอา
คานี ้มาใช้ เรี ยกเป็ นลานช้ าง (ส.พลายน้ อย, 2535: 197) แต่ในประชุมพงศาวดาร
ภาคที่ 1 กล่าวว่าได้ มีฤาษี สองตนพี่น้อง มาเทศนาสัง่ สอนธรรมให้ แก่ ฝูงปี ศาจ
ยักษ์ ร้าย และพญานาคทัง้ เจ็ด เมื่อเทศนาสั่งสอนแล้ วได้ สร้ างบ้ านเมืองชื่ อว่า
ลานช้ าง เป็ นปฐมก่อน เพราะเอาภูช้างเป็ นนิมิต (ประชุมพงศาวดารภาคที่ 1
(ตอนพงศาวดารลานช้ าง), 2457: 1) และสร้ างเมื องเชี ยงทอง เมื องเชี ยงดง
ล้ อมรอบเมืองลานช้ าง และเมืองทังสามรวมกั
้
นเรี ยกว่า ศรี สตั นาคนหุต สาเหตุ
เพราะเอานาคทัง้ เจ็ดเป็ นนิมิต เจ้ าผู้ครองนครลานช้ างตังแต่
้ ปลางเชิ
ู่
ง ขุนคาน
ขุนลอ ลูกขุนบรมราชา ยกจากนาน้ อยอ้ อยหนูลงมายังเมืองลาว ลูกขุนลอ ชื่อ
ขุนชวาลาดับมาถึงขุนฮุง ลูกขุนฮุงนันอาจารย์
้
ทงหลายเปลี
ั้
่ยนนามขุนเป็ นท้ าว
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มีทงหมด
ั้
15 ขุน ตังแต่
้ เปลี่ยนขุนเป็ นท้ าว มีท้าวทังหมด
้
9 ท้ าว ต่อจากท้ าวเป็ น
พระยา ตังแต่
้ พระยาลัง ลูกท้ าวหว่าง เป็ น 9 สืบต่อกันมา ลูกพระยาลังชื่อพระยา
คาผง ติดต่อสืบราชวงศ์ยงั ในเชียงทองเชียงดงได้ 37 พระยาจนมาถึงพระไชยลูร
ชื่อว่า เชษฐาวังโส ทรงพระนามว่า พระไชยเชษฐาธิ ราช จึงลงไปตังเวี
้ ยงจั นทร์
เป็ นมหานครราชธานี (เพิ่งอ้ าง: 15 – 16)
ตามตานานกล่าวว่าพระพุทธองค์เสด็จมายังดินแดนลานช้ าง ที่ดอย
กัปปนคิรีอยู่ในเมืองศรี โคตรบอง แล้ วประทับอยู่ที่หนองคันแทเสือ้ น ้าและตรัส
ทานายว่า ดูก่อนอานนท์ เมืองสุวรรณภูมินี ้เป็ นที่อยู่ของ นาค ผีเสื ้อน ้า และยักษ์
ต่อไปในภายหน้ าเมื่ อตถาคตนิ พพานแล้ ว พระยาจันทบุรี เป็ นใหญ่ ในเมื อง
สุวรรณภูมิ นี ้ พระพุทธศาสนาจะเจริ ญรุ่ งเรื อง โดยจะมี พระอรหันต์ 2 องค์ ที่
น าเอาพระธาตุส าวกของตถาคตมาประดิ ษฐาน ณ สถานที่ แคมบึ ง และ
พระอรหันต์อีก 5 องค์ จะนาเอาพระบรมสารี ริกธาตุของตถาคตมาประดิษฐาน
ที่ภูเขาหลวง ในขณะที่ พระอรหันต์ อีก 2 องค์ พร้ อมกับพระยาอโศกจะน าเอา
พระบรมสารี ริกธาตุของตถาคตมาประดิษฐาน ณ สถานที่นี ้ คือ เมืองศรี สตั ตนาค
(อุรังคธาตุ ตานานพระธาตุพนม, 2483: 1 - 2)
ตานานกล่าวว่า พระมหากัสสปะเถระ พร้ อมด้ วยพระอรหันต์ 500 องค์
ได้ นาเอาพระอุรังคธาตุมาประดิษฐานไว้ ณ ภูกาพร้ าตามพระพุทธพจน์ และ
พระยาทัง้ 5 คือ พระยาสุวรรณภิงคาร พระยาคาแดง (เจ้ าเมืองหนองหานน้ อย)
พระยาอินทปั ฐนคร พระยาจุลณีพรหมทัต พระยานันทเสน ก็ได้ ทาการก่อสร้ าง
พระธาตุขึ ้น จึงเป็ นปฐมการเกิดแห่งพระธาตุพนมและการเข้ ามาประดิษฐานแห่ง
พระพุทธศาสนาในดินแดนลานช้ าง (เพิ่งอ้ าง: 17 – 18)
หลักฐานโบราณคดีแสดงว่า พระพุทธศาสนาเข้ ามายังดินแดนลานช้ าง
เมื่ อสมัยที่ ศิลปะคุปตะเจริ ญรุ่ งเรื องในอิ นเดี ยแล้ ว ดินแดนภาคอี สานได้ รั บ
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ศิลปวัฒนธรรมแบบคุปตะ ในรู ปศิลปะร่ วมสมัยกับภาคกลางที่เรี ยกว่ า ศิลปะ
ทวารวดี ตามหลักฐานทางโบราณคดีได้ พบอาณาจักรแบบทวารวดีอนั ใหญ่โตใน
หลายพืน้ ที่ ของภาคอีสานไม่ว่าจะเป็ นที่ เมื องตาดทอง (ยโสธร) เมืองฟ้าแดด
สูงยาง (กาฬสินธุ์) เมืองเก่าที่เกษตรสมบูรณ์ (มหาสารคาม) เมืองหนองหานน้ อย
(อุดรธานี) โดยที่อาณาจักรทวารวดีเหล่านี ้มี ความเก่าแก่นานถึงพุทธศตวรรษที่
11 หรื อเก่าแก่มากกว่านัน้ (น. ณ ปากน ้า, 2537: 185 - 194)
โบราณสถาน โบราณวัตถุที่สาคัญและเก่าแก่ที่สดุ ในอีสาน คือ พระธาตุ
พนม ได้ แฝงความมหัศจรรย์ไว้ หลายอย่าง เช่น คติการก่อสร้ างด้ วยดินดิบแล้ ว
สุมไฟเผาทัง้ องค์ จึงทาให้ อิฐเรี ยงกั นแนบสนิท พระธาตุยาคูที่เมื องฟ้ าแดด
สูงยางถูกสร้ างขึ ้นหลังพระธาตุพนมเล็กน้ อย มี วิธีการก่ออิฐและเรี ยงอิฐหยาบ
กว่าที่ พระธาตุพนม ซึ่งเป็ นศิลปะสมัยทวารวดี และพบศิลปะแบบเดียวกันนี ้
เป็ นจานวนมากที่อุบลราชธานี ศรี สะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ
ยโสธร นครพนม ร้ อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อุดรธานี สกลนคร และขอนแก่น
ตานานพระธาตุภาคอีสาน มีบนั ทึกไว้ เช่นเดียวกันกับพระธาตุล้านนา
เช่ น ต านานอุ รั ง คธาตุพ ระธาตุพ นม (นครพนม) ต านานพระธาตุเ ชิ ง ชุ ม
(สกลนคร) เนื ้อหาในตานานของพระธาตุในอีสานทังสองนี
้
้เป็ นเสมือนนิทานและ
ประวัตศิ าสตร์ ที่ทรงคุณค่าแก่การศึกษาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในด้ านที่ว่าการเขียน
ตานานนี ้แฝงปรัชญาประวัติศาสตร์ อะไรไว้ บ้าง กาลเวลาในสมัยก่อนได้ บอกถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ อย่างไร ตานานได้ สื่อถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนา
และประกาศพระธรรมไว้ อย่างไร รวมทัง้ ได้ บอกถึงขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่
สาคัญๆ ไว้ อย่างไรบ้ าง
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2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาโครงสร้ างของตานานพระธาตุพนมและพระธาตุเชิงชุม
2.2 เพื่ อวิ เคราะห์ พ ระพุ ทธศาสนาผ่ านต านานพระธาตุพ นม และ
พระธาตุเชิงชุม
3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ขอบเขตด้ านเนื ้อหา
1. ศึกษาโครงสร้ างของตานานพระธาตุพนมและพระธาตุเชิงชุม
2. วิเคราะห์พฒ
ั นาการผ่านตานานพระธาตุพนมและพระธาตุ
เชิงชุม
3.2 ขอบเขตด้ านเอกสาร
ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจัยใช้ ข้อมูลชัน้ สอง คือ ตานาน ประวัติพระธาตุ
เจดีย์ที่มีผ้ ปู ริ วรรตมาจากชันต้
้ นและตานานส่วนที่ได้ จดบันทึกเป็ นภาษาไทยที่
จัดเป็ นข้ อมูลชันต้
้ น จานวน 2 ฉบับ คือ
(1) อุรังคธาตุ ตานานพระธาตุพนม (ฉบับเดิม)
(2) ตานานพระธาตุขามแก่น
ข้ อมูลชันสอง
้
จานวน 5 ฉบับ คือ
(1) ตานานพระธาตุเชิงชุม
(2) ตานานพระธาตุนารายณ์เจงเวง
(3) ตานานพระธาตุภเู พ็ก
(4) ตานานพระธาตุบงั พวน
(5) ตานานพระธาตุดมุ

ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560

197

198
3.3 ขันรวบรวมข้
้
อมูล
เพื่อตอบปัญหาที่ต้องการทราบอยู่ 2 ประเด็น คือ 1) เพื่อทราบโครงสร้ าง
ต านานของพระธาตุพ นมและพระธาตุเ ชิ ง ชุ ม 2) เพื่ อทราบการวิ เคราะห์
พระพุทธศาสนาผ่านตานานพระธาตุพนมและพระธาตุเชิงชุม
- ข้ อมูลปฐมภูมิ
- ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ
- ขันวิ
้ เคราะห์ข้อมูล - ขันน
้ าเสนอข้ อมูลในรูปแบบเอกสาร
4. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิเคราะห์นี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาโครงสร้ างของตานาน
พระธาตุพนมและพระธาตุเชิงชุม และเพื่อวิเคราะห์พระพุทธศาสนาผ่านตานาน
พระธาตุพนมและพระธาตุเชิงชุม
4.1. โครงสร้ างของตานานพระธาตุพนมและพระธาตุเชิงชุม
โครงสร้ างต านานเป็ นต านานที่ กล่ าวถึ งการเสด็ จมายังพื น้ ถิ่ นของ
พระพุทธเจ้ า และกล่าวถึงเหตุการณ์สาคัญๆ คือ
(1) พระพุทธเจ้ าทรงเสด็จมาโดยทางอากาศยังสถานที่ในพืน้ ถิ่ นนัน้ ๆ
พร้ อมพระสาวก เช่น ในตานานอุรังคธาตุ พระพุทธองค์ทรงเสด็จโดยทางอากาศ
มาลงที่ ดอนกอนเน่า บริ เวณหนองคันแทเสื ้อน ้าแล้ วจึงเสด็จไปยังภูกาพร้ า เมื่อ
พระองค์เสด็จมาถึงแล้ วได้ เทศนาโปรดเจ้ าเมืองในถิ่นนันๆ
้
(2) พระพุ ทธเจ้ าทรงพยากรณ์ ส ถานที่ ที่ จ ะประดิ ษ ฐานพระบรม
สารี ริกธาตุของพระองค์ให้ กับเจ้ าเมืองในพื ้นถิ่นนันๆ
้ ได้ สดับ เช่น ที่ภูกาพร้ าจะ
เป็ นสถานที่ ประดิษฐานพระอุรั งคธาตุ และที่ หนองหานหลวง พระพุทธองค์
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ตรัสว่า ดูก่อนอานนท์สถานที่นี ้จะเป็ นที่ประดิษฐานของพระบรมสารี ริกธาตุของ
ตถาคตในภายหน้ า
(3) เมื่อพระพุทธเจ้ าเสด็จดับขันธ์ปริ นิพพานแล้ ว พระมหากัสสปะเถระ
พร้ อมด้ วยพระอรหันต์ 500 องค์ ได้ อญ
ั เชิญพระอุรังคธาตุมาประดิษฐานไว้ ณ
ภูกาพร้ า (นครพนม)
(4) เจ้ าเมืองรับสัง่ ให้ ทาการบูชาและก่อสร้ างพระเจดีย์บรรจุพระบรม
สารี ริกธาตุ และทาการสักการะบูชาตลอดรัชสมัยของพระองค์
(5) เจ้ าเมืองในสมัยหลังต่อมาได้ ทาการบูรณะซ่อมแซมและทาพิธีบูชา
พระธาตุเจดีย์มิได้ ขาดมาจนถึงปั จจุบนั นี ้
4.2 วิเคราะห์ พระพุทธศาสนาผ่ านตานานพระธาตุพนมและพระธาตุ
เชิงชุม
เมื่อนาสาระสาคัญจากตานานอุรังคธาตุตามการรับรู้ ของชาวบ้ าน ที่
อธิบายความเป็ นมาของพระธาตุพนม ทาให้ เข้ าใจได้ ถึงวิธีคิดของชาวบ้ านซึ่ง
เป็ นสังคมชาวพุทธ ที่ได้ นาแบบแผนที่เป็ นชุดความรู้ และความเชื่อตามแนวพุทธ
ศาสนามาเป็ นกรอบในการสร้ างตานานเพื่อเล่าเรื่ องประวัติความเป็ นมาของพระ
ธาตุพนม ว่ามีแบบแผนในการสร้ างตานานที่ได้ รับอิทธิพลจากแนวคิดทางพุทธ
ศาสนา นิกายเถรวาท ที่มีต้นแบบมาจากลังกา ตังแต่
้ ชว่ งพุทธศตวรรษที่ 19 เป็ น
ต้ นมา ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาโดยรวมจะเห็นได้ ว่า สาระที่สาคัญที่สุดของตานาน
อุรังคธาตุ คือ การเล่าเรื่ องในลักษณะที่เป็ นศาสนประวัติ โดยมีประเด็นหลักอยู่ที่
การเล่าเรื่ องประวัติการสร้ างพระธาตุพนม ว่าเป็ นพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่า
ที่สดุ ในลุ่มแม่น ้าโขง อีกทังยั
้ งมีลกั ษณะของการเล่าเรื่ องประวัติการประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาเมื่อแรกเริ่มในดินแดนราชอาณาจักรลาว - ล้ านช้ าง ที่ครอบคลุม
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พื ้นที่ทงสองฝั
ั้
่ งแม่นา้ โขง ซึ่งรวมถึงอาณาบริ เวณภูมิภาคอีสานที่อยู่บนฝั่ งขวา
ของแม่น ้าโขงด้ วย
เนื ้อหาของตานานอุรังคธาตุยงั มีลกั ษณะเฉพาะของความเป็ นท้ องถิ่น
อยูค่ อ่ นข้ างมาก เรื่ องเล่าจากตานานอุรังคธาตุ ได้ นาไปสู่การสร้ างความสัมพันธ์
กับเวลาและสถานที่ที่มีอยูจ่ ริง ดังนัน้ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของโครงเรื่ องใน
ต านานอุรั งคธาตุในมิ ติด้ านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม พบได้ ว่า
เรื่ องราวในตานานอุรังคธาตุ มีแก่นเนื ้อหาที่สาคัญใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1) มี
เนื ้อหาอธิบายสภาพทางภูมิศาสตร์ และอาณาบริ เวณสถานที่ โดยเฉพาะสถานที่
ในการรับรู้ของกลุ่มคนที่เป็ นผู้สร้ างตานาน ซึง่ ในที่นี ้คือดินแดนในราชอาณาจักร
ลาวล้ านช้ าง ดินแดนในราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะภาคอีสาน และรวมถึง
อาณาบริ เวณบ้ านเมืองที่อยู่ในลุ่มแม่นา้ โขง 2) มีเนื อ้ เรื่ องในลักษณะของการ
สร้ างบ้ านแปงเมือง หรื อการแสดงเรื่ องราวที่ เกี่ ยวกับความเป็ นมาและการตัง้
หลักแหล่งของผู้คนในแต่ละท้ องถิ่น รวมถึงเรื่ องราวของแหล่งสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์
ตามความเชื่อแบบดังเดิ
้ ม และสถานที่ ศกั ดิ์สิทธิ์ ตามคติในพุทธศาสนา 3) เป็ น
การแสดงเรื่ องราวเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างบ้ านเมื องกับผู้คน และกับ
โบราณวัตถุ โบราณสถานที่ เนื่ องในศาสนา โดยเฉพาะเรื่ องที่ เกี่ ยวกั บ การ
ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ และการสถาปนาพระมหาธาตุเจดี ย์ให้ เป็ น
ศูนย์กลางของบ้ านเมือง ซึ่งในที่นี ้คือการประดิษฐานพระอุรังคธาตุที่พระธาตุ
พนม และ 4) เป็ นการแสดงรายละเอียดเกี่ ยวกับการลาดับเครื อญาติ หรื อการ
ลาดับสกุลวงศ์ของเจ้ าเมือง หรื อที่เรี ยกว่าตานานเมือง ซึ่งในที่นี ้คือการลาดับ
พระราชวงศ์พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรลาวล้ านช้ าง
ความสัมพันธ์ ของผู้คนและบ้ านเมื องจากตานานอุรังคธาตุ พระธาตุ
พนมและพระธาตุเชิ งชุม พบว่าสาระสาคัญของตานานได้ ให้ ความส าคัญกับ
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พระธาตุพนมในสถานะของการเป็ นพระมหาธาตุเจดีย์ที่ประดิษฐานพระอุรังค
ธาตุ ว่ า เป็ นพระมหาธาตุเจดี ย์ ที่ เป็ นศูนย์ รวมจิ ตใจของมหาชน และเป็ น
ศูนย์ กลางของบ้ านเมื องต่างๆ ที่ อยู่ในลุ่มแม่น า้ โขง อุรังคนิทานได้ กล่ าวถึ ง
เส้ นทางเสด็จของพระพุทธเจ้ ามายังดินแดนในบริ เวณสองฟากฝั่ งลุ่มแม่นา้ โขง
โดยเสด็จผ่านมายังแว่นแคว้ นต่างๆ ทาให้ สนั นิษฐานได้ ว่า เส้ นทางดังกล่าวมี
ความหมายแสดงให้ เห็ นถึงเส้ นทางการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา โดยเริ่ มจาก
บริ เวณเมืองเวียงจันทน์ตลอดลงมาสู่เมืองต่างๆ ในลุ่มนา้ โขงและบริ เวณภาค
อีสานของไทย เช่น เมืองศรี โคตรบูรหรื อเมืองมรุ กขนคร เมืองหนองหานหลวง
เมืองพานที่ภกู ่เู วียน เป็ นต้ น
หรื อกล่าวได้ อีกนัยหนึ่งว่า ตานานอุรังคธาตุคือหลักฐานสาคัญที่ทาให้
เห็นปฏิบตั ิการทางวัฒนธรรมที่เกี่ ยวกับความเชื่อ และความสัมพันธ์ ของผู้คน
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ ยวเนื่องในพุทธศาสนาซึ่งเป็ นความเชื่อใหม่ ที่เจ้ าเมือง
ของรัฐโบราณในแถบลุ่มแม่น ้าโขงรับมาประสมประสานเข้ ากับความเชื่อดังเดิ
้ ม
ที่เคยมีอยู่มาก่อน เรื่ องราวในตานานอุรังคธาตุยงั มีประเด็นที่เป็ นการบรรยายให้
เห็นสภาพของพืน้ ที่ ที่เป็ นพืน้ ที่ทางกายภาพบริ เวณภูกาพร้ า หรื อบริ เวณพระ
ธาตุพนม ที่บรรจุพระอุรังคธาตุว่าเป็ นบริ เวณพื ้นที่ศนู ย์กลางบรรจบกันระหว่าง
แม่น ้าหลายสาย คือ แม่น ้าโขงทางทิศเหนือและทิศใต้ ลาน ้าก่าทางทิศตะวันตก
และลาน ้าเซบังไฟทางทิ
้
ศตะวันออก เป็ นพื ้นที่ที่มีความสาคัญที่พญาทังหลายได้
้
มาร่ วมประกอบพิธี กรรม และมี การสร้ างภูก าพร้ าให้ เป็ นพื น้ ที่ ศักดิ์สิทธิ์ คื อ
พระธาตุพนม และเชื่อมโยงกับอานาจของผู้ปกครองที่มี อยู่ในท้ องถิ่น รวมทัง้
ผู้คนในแถบบริ เวณลุ่มแม่นา้ โขงตอนล่าง พญาทัง้ ห้ าพระองค์ จึงเป็ นตัวแทน
อานาจของเมืองทัง้ 5 คือ ศรี โคตรบูร หนองหานหลวง (สกลนคร) หนองหานน้ อย
(กุมภวาปี ) อินทปั ฐ (เมืองพระนคร หรื อกัมพูชา) และเมื องจุลณี (เมืองเว้ ใน
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เวียดนาม) รวมทังยั
้ งแสดงให้ เห็นเครื อข่ายความเชื่อมโยงระหว่างพญาเมืองอื่น
อีกหลายเมือง
จึงกล่าวได้ วา่ ตานานอุรังคธาตุเป็ นตานานสาคัญแสดงให้ เห็นการสร้ าง
พื ้นที่ทางสังคมผ่านพื น้ ที่ทางกายภาพและพืน้ ที่ทางความคิดของคนลุ่มแม่นา้
โขงสมัยโบราณ ผ่านการเชื่อมโยงความเชื่อดังเดิ
้ ม กลุ่มชนดังเดิ
้ ม และเส้ นทาง
การเดินทาง การเล่าเรื่ องการประทับรอยพระพุทธบาทของพระพุทธองค์ คือการ
สร้ างภาพตัวแทนความจริ งของการประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้ เป็ นศาสนา
หลักของแต่ละบ้ านแต่ละเมือง เป็ นส่วนหนึ่งของพื ้นที่ภายในของคนกลุ่มคนใน
ลุม่ แม่น ้าโขงสมัยโบราณ สมัยล้ านช้ าง จนถึงปัจจุบนั
5. สรุป
จากศึกษาตานานอุรังคธาตุตามการรับรู้ ของชาวบ้ าน ที่อธิบายความ
เป็ นมาของพระธาตุพนม ทาให้ เข้ าใจได้ ถึงวิธีคิดของชาวบ้ านซึ่งเป็ นสังคมชาว
พุทธ ที่ได้ นาแบบแผนที่เป็ นชุดความรู้ และความเชื่อตามแนวพุทธศาสนามาเป็ น
กรอบในการสร้ างตานานเพื่อเล่าเรื่ องประวัติความเป็ นมาของพระธาตุพนม ว่ามี
แบบแผนในการสร้ างตานานที่ได้ รับอิทธิพลจากแนวคิดทางพุทธศาสนา นิกาย
เถรวาท การผูกเรื่ องให้ ดินแดนเหล่านีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของชมพูทวีป หรื อย่อส่วน
ของชมพูทวี ปไว้ ในดินแดนของตนนัน้ มิ ใช่เกิ ดขึน้ เพราะความบกพร่ องของ
ความรู้ทางภูมิศาสตร์ ผู้เขียนตานานเข้ าใจดีทีเดียวถึงความแตกต่างของดินแดน
และระยะทางซึ่งห่างไกล ความแตกต่างของเชือ้ ชาติ ภาษาและวัฒนธรรม แต่
เป็ นการตังใจให้
้
เป็ นเช่นนัน้ เพราะถือว่าชมพูทวีปเป็ นบ่อเกิดของประวัติศาสตร์
ของมนุษย์ทงมวลในโลกของพระพุ
ั้
ทธศาสนา ตานานพระธาตุพนมและพระธาตุ
เชิงชุม เป็ นการเสด็จของพระพุทธเจ้ าเมื่อครัง้ ในอดีตกาล ก่อนที่พระพุทธองค์จะ
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การศึกษาวิเคราะห์ พุทธศาสนาผ่ านตานานพระธาตุพนมและพระธาตุเชิงชุม

เสด็จดับขันธ์ ปริ นิพพาน พระพุทธองค์เสด็จโดยทางอากาศ (ทรงเหาะ) มาที่
ภูกาพร้ าก่อน แล้ วพญานาคจึงได้ นิมนต์พระพุทธองค์เสด็จไปยังหนองหานหลวง
(พระธาตุเชิ งชุม) เพื่ อเทศนาโปรดต่อพระยาสุวรรณภิ งคาร ก่อนจะเสด็จไป
หนองหานหลวงพระพุทธเจ้ าได้ ประทับรอยพระพุทธบาทให้ แก่พญาปลาและ
พญานาคก่ อนเพื่ อไว้ ให้ แก่พญาปลาและพญานาคบูชา พระพุทธประวัติใน
ตานานพระธาตุพนมและพระธาตุเชิงชุม ของพระพุทธศาสนาเถรวาท จึงถือเป็ น
ความหลากหลายทางวิชาการอย่างดี
6. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ องนี ้ ผู้วิจยั มีประเด็นข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการศึกษาอยู่
2 ประเด็นหลักดังนี ้
6.1. ข้ อเสนอแนะในเชิงวิชาการ
1) ควรจัดสัมมนาทางวิชาการ โดยเชิญ/นิมนต์และปราชญ์พทุ ธได้ ร่วม
วิเคราะห์การศึกษาพระพุทธศาสนากับตานานพื ้นบ้ านแล้ วตีพิมพ์เผยแพร่
2) ควรปริ วรรตของตานานพื ้นบ้ านที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในแต่ละ
ภาคของไทยออกมาเป็ นภาษาร่วมสมัยแล้ วพิมพ์เผยแพร่
6.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1) ควรศึกษาความเชื่อต่อพระพุทธศาสนาในตานานอุรังคธาตุของลุ่ม
น ้าโขง
2) ควรศึกษาพุทธประวัติในตานานพระธาตุตามฝาผนัง
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