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 บทคัดย่อ      

งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์ เพ่ือศกึษาต านานพระธาตพุนมและพระธาตุ
เชิงชุม และเพ่ือวิเคราะห์พฒันาการพุทธศาสนาผ่านต านานพระธาตพุนมและ
พระธาตเุชิงชมุ เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพประเภทวิเคราะห์เอกสาร   

ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างพระธาตุพนมและพระธาตุเชิงชุมเป็น
ต าราทางประวัติศาสตร์ด้านความคิด ความเช่ือของมนุษย์ เพราะต านานมี
ก าเนิดใกล้ชิดกับมนุษย์มากท่ีสุด ซึ่งให้ความรู้เก่ียวกับโลกทัศน์ ความเช่ือ 
ค่านิยมของสังคมมนุษย์ในแต่ละสังคม ข้อเท็จจริงเก่ียวกับความเช่ือเร่ือง 
โชคลางอิทธิปาฏิหาริย์ เหตุการณ์เหนือธรรมชาติในความหมายท่ีเฉพาะ 
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่ออาณาจักร สงัคม ความคิด 
ตอ่ระเบียบวิถีการด ารงชีวิตของมนษุย์ในยคุสมยันัน้ ต านานจะแสดงถึงอิทธิพล
ของพระพทุธศาสนาท่ีเข้าไปมีส่วนก าหนดแนวความคิดของประชาชนและทฤษฎี
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การปกครอง ตลอดจนสภาพการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม แม้สิ่งเหล่านีจ้ะไม่ได้
บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยตรง แต่ผู้ ศึกษาต านานสมัยหลังก็อาจจะ
ค้นพบข้อเท็จจริง ซึ่งแฝงเร้นอยู่ในโครงสร้างต านานพระธาตพุนมและพระธาต ุ
เชิงชมุ 

พัฒนาการพระพุทธศาสนาผ่านต านานพระธาตุพนมและพระธาต ุ
เชิงชุม เม่ือศึกษาวิเคราะห์ในมิติสังคมวฒันธรรม จึงท าให้ทราบได้ว่า ต านาน 
อรัุงคธาต ุมิได้เป็นแตเ่พียงตวับท ท่ีเป็นพทุธต านานเท่านัน้ แตย่งัมีความหมาย
ของการเป็นภูมิต านาน หรือเป็นของภูมินาม และเป็นเอกสารทางประวตัิศาสตร์ 
ท่ีแสดงให้เห็นพัฒนาการของเครือข่ายความสัมพันธ์ของพืน้ท่ีทางสังคมและ
วฒันธรรมในลุม่แมน่ า้โขงตอนล่างมาตัง้แตส่มยัโบราณ  
ค าส าคัญ: ต านาน  พระธาตพุนม พระธาตเุชิงชมุ  
 
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. ความเป็นมาของปัญหา 
 พระธาตเุจดีย์ เป็นสญัลกัษณ์แห่งการเคารพบูชาอนัศกัดิ์สิทธ์ิของชาว
พทุธ เพราะสิ่งท่ีบรรจอุยู่ข้างในพระเจดีย์ เป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัพระพทุธเจ้าและ
พระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้า เช่น พระบรมสารีริกธาตุ รอยพระบาท 
อฐับริขารของพระพทุธองค์ หรือพระธาตขุองพระอรหนัตสาวกของพระพทุธองค์ 
ซึ่งเป็นสิ่งท่ีชาวพุทธทั่วโลกเคารพบูชา ต านานพระธาตุเจดีย์อีสานได้จารึก
ประวตัิศาสตร์ของพระพุทธศาสนาไว้เป็นอย่างดี ว่าพระพทุธองค์ได้เสด็จมายงั
ดินแดนอีสานเม่ือครั ง้สมัยพุทธกาล และได้ทรงพยากรณ์สถานท่ี ท่ีจะ
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตขุองพระองค์ (อรัุงคธาต ุต านานพระธาตุพนม, 
2483: 1)  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เดิมในต านานสิงหนวัติเรียกว่า 
อาณาจักรลานช้าง เพราะเหตุมีช้างอาศยัอยู่มาก แต่มีผู้ สันนิษฐานว่าท่ีเรียก
เช่นนัน้เป็นเพราะคนไทยท่ีเคยอยู่แถวตอนเหนือของแม่น า้โขงในมณฑลยูนนาน
ได้อพยพมาอยู่ในพืน้ท่ีนี ้ท่ีเดิมเรียกว่า ลานฉาง หรือ ลนัฉอง ไทยพวกนัน้จึงเอา
ค านีม้าใช้เรียกเป็นลานช้าง (ส.พลายน้อย, 2535: 197) แตใ่นประชมุพงศาวดาร
ภาคท่ี 1 กล่าวว่าได้มีฤาษีสองตนพ่ีน้อง มาเทศนาสัง่สอนธรรมให้แก่ ฝูงปีศาจ 
ยกัษ์ร้าย และพญานาคทัง้เจ็ด เม่ือเทศนาสั่งสอนแล้วได้สร้างบ้านเมืองช่ือว่า
ลานช้าง เป็นปฐมก่อน เพราะเอาภูช้างเป็นนิมิต (ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 1 
(ตอนพงศาวดารลานช้าง), 2457: 1) และสร้างเมืองเชียงทอง เมืองเชียงดง 
ล้อมรอบเมืองลานช้าง และเมืองทัง้สามรวมกันเรียกว่า ศรีสตันาคนหุต สาเหตุ
เพราะเอานาคทัง้เจ็ดเป็นนิมิต เจ้าผู้ครองนครลานช้างตัง้แต่ปู่ ลางเชิง ขุนคาน 
ขุนลอ ลูกขุนบรมราชา ยกจากนาน้อยอ้อยหนูลงมายังเมืองลาว ลูกขุนลอ ช่ือ 
ขนุชวาล าดบัมาถึงขุนฮุง  ลกูขนุฮงุนัน้อาจารย์ทัง้หลายเปล่ียนนามขุนเป็นท้าว  
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มีทัง้หมด 15 ขนุ ตัง้แตเ่ปล่ียนขนุเป็นท้าว มีท้าวทัง้หมด 9 ท้าว ตอ่จากท้าวเป็น
พระยา ตัง้แตพ่ระยาลงั ลกูท้าวหวา่ง เป็น 9 สืบตอ่กนัมา ลกูพระยาลงัช่ือพระยา
ค าผง ติดตอ่สืบราชวงศ์ยงัในเชียงทองเชียงดงได้ 37 พระยาจนมาถึงพระไชยลูร 
ช่ือว่า เชษฐาวงัโส ทรงพระนามว่า พระไชยเชษฐาธิราช จึงลงไปตัง้เวียงจันทร์
เป็นมหานครราชธานี (เพิ่งอ้าง: 15 – 16)  
 ตามต านานกล่าวว่าพระพุทธองค์เสด็จมายังดินแดนลานช้าง ท่ีดอย 
กัปปนคิรีอยู่ในเมืองศรีโคตรบอง แล้วประทบัอยู่ท่ีหนองคนัแทเสือ้น า้และตรัส
ท านายว่า ดกู่อนอานนท์ เมืองสวุรรณภมูินีเ้ป็นท่ีอยู่ของ นาค ผีเสือ้น า้ และยกัษ์ 
ต่อไปในภายหน้าเม่ือตถาคตนิพพานแล้ว พระยาจันทบุรีเป็นใหญ่ในเมือง
สุวรรณภูมินี ้พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรือง โดยจะมีพระอรหันต์ 2 องค์ท่ี
น าเอาพระธาตุสาวกของตถาคตมาประดิษฐาน ณ สถานท่ีแคมบึง และ 
พระอรหนัต์อีก 5 องค์ จะน าเอาพระบรมสารีริกธาตขุองตถาคตมาประดิษฐาน 
ท่ีภูเขาหลวง ในขณะท่ีพระอรหันต์อีก 2 องค์ พร้อมกับพระยาอโศกจะน าเอา 
พระบรมสารีริกธาตขุองตถาคตมาประดิษฐาน ณ สถานท่ีนี ้คือ เมืองศรีสตัตนาค 
(อรัุงคธาต ุต านานพระธาตพุนม, 2483: 1 - 2)  
 ต านานกล่าวว่า พระมหากสัสปะเถระ พร้อมด้วยพระอรหนัต์ 500 องค์ 
ได้น าเอาพระอุรังคธาตุมาประดิษฐานไว้ ณ ภูก าพร้าตามพระพุทธพจน์ และ 
พระยาทัง้ 5 คือ พระยาสวุรรณภิงคาร พระยาค าแดง (เจ้าเมืองหนองหานน้อย) 
พระยาอินทปัฐนคร พระยาจุลณีพรหมทตั พระยานนัทเสน ก็ได้ท าการก่อสร้าง
พระธาตขุึน้ จงึเป็นปฐมการเกิดแหง่พระธาตพุนมและการเข้ามาประดิษฐานแห่ง
พระพทุธศาสนาในดนิแดนลานช้าง (เพิ่งอ้าง: 17 – 18)    
 หลกัฐานโบราณคดีแสดงว่า พระพทุธศาสนาเข้ามายงัดินแดนลานช้าง 
เม่ือสมัยท่ีศิลปะคุปตะเจริญรุ่งเรืองในอินเดียแล้ว ดินแดนภาคอีสานได้รับ
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ศิลปวฒันธรรมแบบคุปตะ ในรูปศิลปะร่วมสมัยกับภาคกลางท่ีเรียกว่า ศิลปะ
ทวารวดี ตามหลกัฐานทางโบราณคดีได้พบอาณาจกัรแบบทวารวดีอนัใหญ่โตใน
หลายพืน้ท่ีของภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นท่ีเมืองตาดทอง (ยโสธร) เมืองฟ้าแดด 
สงูยาง (กาฬสินธุ์) เมืองเก่าท่ีเกษตรสมบรูณ์ (มหาสารคาม) เมืองหนองหานน้อย 
(อดุรธานี) โดยท่ีอาณาจกัรทวารวดีเหล่านีมี้ความเก่าแก่นานถึงพุทธศตวรรษท่ี 
11 หรือเก่าแก่มากกว่านัน้ (น. ณ ปากน า้, 2537: 185 - 194) 
 โบราณสถาน โบราณวตัถท่ีุส าคญัและเก่าแก่ท่ีสดุในอีสาน คือ พระธาตุ
พนม ได้แฝงความมหศัจรรย์ไว้หลายอย่าง เช่น คติการก่อสร้างด้วยดินดิบแล้ว
สุมไฟเผาทัง้องค์ จึงท าให้อิฐเรียงกันแนบสนิท  พระธาตุยาคูท่ีเมืองฟ้าแดด 
สูงยางถูกสร้างขึน้หลงัพระธาตพุนมเล็กน้อย มีวิธีการก่ออิฐและเรียงอิฐหยาบ
กว่าท่ี พระธาตุพนม ซึ่งเป็นศิลปะสมัยทวารวดี และพบศิลปะแบบเดียวกันนี ้
เป็นจ านวนมากท่ีอุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา ชยัภูมิ 
ยโสธร นครพนม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อดุรธานี สกลนคร และขอนแก่น  

ต านานพระธาตภุาคอีสาน มีบนัทึกไว้เช่นเดียวกันกับพระธาตลุ้านนา 
เช่น ต านานอุรังคธาตุพระธาตุพนม (นครพนม) ต านานพระธาตุเชิงชุม 
(สกลนคร) เนือ้หาในต านานของพระธาตใุนอีสานทัง้สองนีเ้ป็นเสมือนนิทานและ
ประวตัศิาสตร์ท่ีทรงคณุคา่แก่การศกึษาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในด้านท่ีว่าการเขียน
ต านานนีแ้ฝงปรัชญาประวตัิศาสตร์อะไรไว้บ้าง กาลเวลาในสมยัก่อนได้บอกถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีไว้อย่างไร ต านานได้ส่ือถึงการสืบทอดพระพทุธศาสนา
และประกาศพระธรรมไว้อย่างไร รวมทัง้ได้บอกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีท่ี
ส าคญัๆ ไว้อยา่งไรบ้าง 
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 2.1 เพ่ือศกึษาโครงสร้างของต านานพระธาตพุนมและพระธาตเุชิงชมุ 
 2.2 เพ่ือวิเคราะห์พระพุทธศาสนาผ่านต านานพระธาตุพนม และ 
พระธาตเุชิงชมุ 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
  1. ศกึษาโครงสร้างของต านานพระธาตพุนมและพระธาตเุชิงชมุ 
  2. วิเคราะห์พฒันาการผ่านต านานพระธาตพุนมและพระธาตุ
เชิงชมุ  
 3.2 ขอบเขตด้านเอกสาร 
 ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยใช้ข้อมูลชัน้สอง คือ ต านาน ประวตัิพระธาตุ
เจดีย์ท่ีมีผู้ปริวรรตมาจากชัน้ต้นและต านานส่วนท่ีได้จดบนัทึกเป็นภาษาไทยท่ี
จดัเป็นข้อมลูชัน้ต้น จ านวน 2 ฉบบั คือ 
   (1) อรัุงคธาต ุต านานพระธาตพุนม (ฉบบัเดมิ) 
   (2) ต านานพระธาตขุามแก่น 
  ข้อมลูชัน้สอง จ านวน 5 ฉบบั คือ 
   (1) ต านานพระธาตเุชิงชมุ 
   (2) ต านานพระธาตนุารายณ์เจงเวง 
   (3) ต านานพระธาตภุเูพ็ก 
   (4) ต านานพระธาตบุงัพวน 
   (5) ต านานพระธาตดุมุ 
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3.3 ขัน้รวบรวมข้อมลู                                                                              
เพ่ือตอบปัญหาท่ีต้องการทราบอยู ่2 ประเดน็ คือ 1) เพ่ือทราบโครงสร้าง

ต านานของพระธาตุพนมและพระธาตุเชิงชุม 2) เพ่ือทราบการวิเคราะห์
พระพทุธศาสนาผ่านต านานพระธาตพุนมและพระธาตเุชิงชมุ 

- ข้อมลูปฐมภมูิ          - ข้อมลูทตุยิภมูิ 
  - ขัน้วิเคราะห์ข้อมลู      - ขัน้น าเสนอข้อมลูในรูปแบบเอกสาร 
 

4.  สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิเคราะห์นี ้มีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาโครงสร้างของต านาน

พระธาตพุนมและพระธาตเุชิงชมุ และเพ่ือวิเคราะห์พระพทุธศาสนาผ่านต านาน
พระธาตพุนมและพระธาตเุชิงชมุ 

 
          4.1. โครงสร้างของต านานพระธาตุพนมและพระธาตุเชิงชุม 

โครงสร้างต านานเป็นต านานท่ีกล่าวถึงการเสด็จมายังพืน้ถ่ินของ
พระพทุธเจ้า และกลา่วถึงเหตกุารณ์ส าคญัๆ คือ 
 (1) พระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาโดยทางอากาศยังสถานท่ีในพืน้ถ่ินนัน้ๆ 
พร้อมพระสาวก เช่น ในต านานอรัุงคธาต ุพระพทุธองค์ทรงเสด็จโดยทางอากาศ
มาลงท่ี ดอนกอนเน่า บริเวณหนองคนัแทเสือ้น า้แล้วจึงเสด็จไปยงัภูก าพร้า เม่ือ
พระองค์เสดจ็มาถึงแล้วได้เทศนาโปรดเจ้าเมืองในถ่ินนัน้ๆ   
 (2) พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์สถานท่ีท่ีจะประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตขุองพระองค์ให้กับเจ้าเมืองในพืน้ถ่ินนัน้ๆ ได้สดบั เช่น ท่ีภูก าพร้าจะ
เป็นสถานท่ีประดิษฐานพระอุรังคธาตุ และท่ีหนองหานหลวง พระพุทธองค์ 
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ตรัสว่า ดกู่อนอานนท์สถานท่ีนีจ้ะเป็นท่ีประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตขุอง
ตถาคตในภายหน้า  

(3) เม่ือพระพทุธเจ้าเสด็จดบัขนัธ์ปรินิพพานแล้ว พระมหากสัสปะเถระ
พร้อมด้วยพระอรหนัต์ 500 องค์ ได้อญัเชิญพระอุรังคธาตมุาประดิษฐานไว้ ณ  
ภกู าพร้า (นครพนม) 
 (4) เจ้าเมืองรับสัง่ให้ท าการบูชาและก่อสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรม 
สารีริกธาต ุและท าการสกัการะบชูาตลอดรัชสมยัของพระองค์ 
 (5) เจ้าเมืองในสมยัหลงัต่อมาได้ท าการบรูณะซ่อมแซมและท าพิธีบูชา
พระธาตเุจดีย์มิได้ขาดมาจนถึงปัจจบุนันี ้
 
         4.2 วิเคราะห์พระพุทธศาสนาผ่านต านานพระธาตุพนมและพระธาตุ
เชิงชุม 
 เม่ือน าสาระส าคญัจากต านานอุรังคธาตุตามการรับรู้ของชาวบ้าน ท่ี
อธิบายความเป็นมาของพระธาตุพนม ท าให้เข้าใจได้ถึงวิธีคิดของชาวบ้านซึ่ง
เป็นสงัคมชาวพทุธ ท่ีได้น าแบบแผนท่ีเป็นชดุความรู้ และความเช่ือตามแนวพุทธ
ศาสนามาเป็นกรอบในการสร้างต านานเพ่ือเล่าเร่ืองประวตัิความเป็นมาของพระ
ธาตพุนม ว่ามีแบบแผนในการสร้างต านานท่ีได้รับอิทธิพลจากแนวคิดทางพุทธ
ศาสนา นิกายเถรวาท ท่ีมีต้นแบบมาจากลงักา ตัง้แตช่ว่งพทุธศตวรรษท่ี 19 เป็น
ต้นมา  ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาโดยรวมจะเห็นได้ว่า  สาระท่ีส าคญัท่ีสุดของต านาน 
อรัุงคธาต ุคือ การเลา่เร่ืองในลกัษณะท่ีเป็นศาสนประวตั ิโดยมีประเด็นหลกัอยู่ท่ี
การเล่าเร่ืองประวตัิการสร้างพระธาตพุนม ว่าเป็นพระมหาธาตเุจดีย์ท่ีมีอายุเก่า
ท่ีสดุในลุ่มแม่น า้โขง อีกทัง้ยงัมีลกัษณะของการเล่าเร่ืองประวตัิการประดิษฐาน
พระพทุธศาสนาเม่ือแรกเร่ิมในดินแดนราชอาณาจกัรลาว - ล้านช้าง ท่ีครอบคลมุ
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พืน้ท่ีทัง้สองฝ่ังแม่น า้โขง ซึ่งรวมถึงอาณาบริเวณภูมิภาคอีสานท่ีอยู่บนฝ่ังขวา
ของแมน่ า้โขงด้วย  

เนือ้หาของต านานอุรังคธาตยุงัมีลกัษณะเฉพาะของความเป็นท้องถ่ิน
อยูค่อ่นข้างมาก เร่ืองเลา่จากต านานอรัุงคธาต ุได้น าไปสู่การสร้างความสมัพนัธ์
กบัเวลาและสถานท่ีท่ีมีอยูจ่ริง ดงันัน้ เม่ือพิจารณาองค์ประกอบของโครงเร่ืองใน
ต านานอุรังคธาตุในมิติด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม พบได้ว่า
เร่ืองราวในต านานอรัุงคธาต ุ มีแก่นเนือ้หาท่ีส าคญัใน 4 ประเด็นหลกั คือ 1) มี
เนือ้หาอธิบายสภาพทางภูมิศาสตร์และอาณาบริเวณสถานท่ี โดยเฉพาะสถานท่ี
ในการรับรู้ของกลุ่มคนท่ีเป็นผู้สร้างต านาน ซึง่ในท่ีนีคื้อดินแดนในราชอาณาจกัร
ลาวล้านช้าง ดินแดนในราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะภาคอีสาน และรวมถึง
อาณาบริเวณบ้านเมืองท่ีอยู่ในลุ่มแม่น า้โขง 2) มีเนือ้เร่ืองในลักษณะของการ
สร้างบ้านแปงเมือง หรือการแสดงเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับความเป็นมาและการตัง้
หลกัแหล่งของผู้คนในแต่ละท้องถ่ิน รวมถึงเร่ืองราวของแหล่งสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ
ตามความเช่ือแบบดัง้เดิม และสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิตามคติในพุทธศาสนา 3) เป็น
การแสดงเร่ืองราวเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบ้านเมืองกับผู้ คน และกับ
โบราณวัตถุโบราณสถานท่ีเน่ืองในศาสนา โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกับการ
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และการสถาปนาพระมหาธาตุเจดีย์ให้เป็น
ศนูย์กลางของบ้านเมือง ซึ่งในท่ีนีคื้อการประดิษฐานพระอุรังคธาตุท่ีพระธาตุ
พนม และ 4) เป็นการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการล าดบัเครือญาติ หรือการ
ล าดบัสกุลวงศ์ของเจ้าเมือง หรือท่ีเรียกว่าต านานเมือง ซึ่งในท่ีนีคื้อการล าดับ
พระราชวงศ์พระมหากษัตริย์แหง่ราชอาณาจกัรลาวล้านช้าง   
 ความสัมพันธ์ของผู้ คนและบ้านเมืองจากต านานอุรังคธาตุ พระธาตุ
พนมและพระธาตุเชิงชุม พบว่าสาระส าคญัของต านานได้ให้ความส าคัญกับ 
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พระธาตพุนมในสถานะของการเป็นพระมหาธาตเุจดีย์ท่ีประดิษฐานพระอุรังค
ธาตุ ว่า เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ท่ีเป็นศูนย์รวมจิตใจของมหาชน และเป็น
ศูนย์กลางของบ้านเมืองต่างๆ ท่ีอยู่ในลุ่มแม่น า้โขง อุรังคนิทานได้กล่าวถึง
เส้นทางเสด็จของพระพุทธเจ้ามายงัดินแดนในบริเวณสองฟากฝ่ังลุ่มแม่น า้โขง  
โดยเสด็จผ่านมายังแว่นแคว้นต่างๆ ท าให้สนันิษฐานได้ว่า เส้นทางดงักล่าวมี
ความหมายแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเร่ิมจาก
บริเวณเมืองเวียงจันทน์ตลอดลงมาสู่เมืองต่างๆ ในลุ่มน า้โขงและบริเวณภาค
อีสานของไทย  เช่น  เมืองศรีโคตรบูรหรือเมืองมรุกขนคร  เมืองหนองหานหลวง  
เมืองพานท่ีภกูู่เวียน เป็นต้น  

หรือกล่าวได้อีกนยัหนึ่งว่า ต านานอรัุงคธาตคืุอหลกัฐานส าคญัท่ีท าให้
เห็นปฏิบตัิการทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวกับความเช่ือ และความสมัพันธ์ของผู้ คน 
โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองในพุทธศาสนาซึ่งเป็นความเช่ือใหม่  ท่ีเจ้าเมือง
ของรัฐโบราณในแถบลุ่มแม่น า้โขงรับมาประสมประสานเข้ากับความเช่ือดัง้เดิม
ท่ีเคยมีอยู่มาก่อน เร่ืองราวในต านานอรัุงคธาตยุงัมีประเด็นท่ีเป็นการบรรยายให้
เห็นสภาพของพืน้ท่ี ท่ีเป็นพืน้ท่ีทางกายภาพบริเวณภูก าพร้า หรือบริเวณพระ
ธาตพุนม ท่ีบรรจพุระอรัุงคธาตวุ่าเป็นบริเวณพืน้ท่ีศนูย์กลางบรรจบกนัระหว่าง
แม่น า้หลายสาย คือ แม่น า้โขงทางทิศเหนือและทิศใต้ ล าน า้ก ่าทางทิศตะวนัตก 
และล าน า้เซบัง้ไฟทางทิศตะวนัออก เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความส าคญัท่ีพญาทัง้หลายได้
มาร่วมประกอบพิธีกรรม และมีการสร้างภูก าพร้าให้เป็นพืน้ท่ีศักดิ์สิทธ์ิ คือ  
พระธาตุพนม และเช่ือมโยงกับอ านาจของผู้ ปกครองท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน รวมทัง้
ผู้ คนในแถบบริเวณลุ่มแม่น า้โขงตอนล่าง พญาทัง้ห้าพระองค์จึงเป็นตัวแทน
อ านาจของเมืองทัง้ 5 คือ ศรีโคตรบรู หนองหานหลวง (สกลนคร) หนองหานน้อย 
(กุมภวาปี) อินทปัฐ (เมืองพระนคร หรือกัมพูชา) และเมืองจุลณี (เมืองเว้ใน
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เวียดนาม) รวมทัง้ยงัแสดงให้เห็นเครือข่ายความเช่ือมโยงระหว่างพญาเมืองอ่ืน
อีกหลายเมือง  

จงึกลา่วได้วา่ ต านานอรัุงคธาตเุป็นต านานส าคญัแสดงให้เห็นการสร้าง
พืน้ท่ีทางสงัคมผ่านพืน้ท่ีทางกายภาพและพืน้ท่ีทางความคิดของคนลุ่มแม่น า้
โขงสมยัโบราณ ผ่านการเช่ือมโยงความเช่ือดัง้เดิม กลุ่มชนดัง้เดิม และเส้นทาง
การเดินทาง การเล่าเร่ืองการประทบัรอยพระพทุธบาทของพระพทุธองค์ คือการ
สร้างภาพตวัแทนความจริงของการประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนา
หลกัของแต่ละบ้านแต่ละเมือง เป็นส่วนหนึ่งของพืน้ท่ีภายในของคนกลุ่มคนใน
ลุม่แมน่ า้โขงสมยัโบราณ สมยัล้านช้าง จนถึงปัจจบุนั 
 
5. สรุป 

จากศึกษาต านานอุรังคธาตุตามการรับรู้ของชาวบ้าน ท่ีอธิบายความ
เป็นมาของพระธาตพุนม ท าให้เข้าใจได้ถึงวิธีคิดของชาวบ้านซึ่งเป็นสงัคมชาว
พทุธ ท่ีได้น าแบบแผนท่ีเป็นชดุความรู้ และความเช่ือตามแนวพทุธศาสนามาเป็น
กรอบในการสร้างต านานเพ่ือเล่าเร่ืองประวตัิความเป็นมาของพระธาตพุนม วา่มี
แบบแผนในการสร้างต านานท่ีได้รับอิทธิพลจากแนวคิดทางพุทธศาสนา นิกาย
เถรวาท การผูกเร่ืองให้ดินแดนเหล่านีเ้ป็นส่วนหนึ่งของชมพูทวีป หรือย่อส่วน
ของชมพูทวีปไว้ในดินแดนของตนนัน้ มิใช่เกิดขึน้เพราะความบกพร่องของ
ความรู้ทางภมูิศาสตร์ ผู้ เขียนต านานเข้าใจดีทีเดียวถึงความแตกตา่งของดินแดน
และระยะทางซึ่งห่างไกล ความแตกต่างของเชือ้ชาติ ภาษาและวัฒนธรรม แต่
เป็นการตัง้ใจให้เป็นเช่นนัน้ เพราะถือว่าชมพทูวีปเป็นบ่อเกิดของประวตัิศาสตร์
ของมนษุย์ทัง้มวลในโลกของพระพทุธศาสนา ต านานพระธาตพุนมและพระธาตุ
เชิงชมุ เป็นการเสด็จของพระพทุธเจ้าเม่ือครัง้ในอดีตกาล ก่อนท่ีพระพทุธองค์จะ
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เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน พระพุทธองค์เสด็จโดยทางอากาศ (ทรงเหาะ) มาท่ี 
ภกู าพร้าก่อน แล้วพญานาคจงึได้นิมนต์พระพทุธองค์เสดจ็ไปยงัหนองหานหลวง 
(พระธาตุเชิงชุม)  เพ่ือเทศนาโปรดต่อพระยาสุวรรณภิงคาร ก่อนจะเสด็จไป 
หนองหานหลวงพระพุทธเจ้าได้ประทับรอยพระพุทธบาทให้ แก่พญาปลาและ
พญานาคก่อนเพ่ือไว้ให้แก่พญาปลาและพญานาคบูชา พระพุทธประวัติใน
ต านานพระธาตพุนมและพระธาตเุชิงชมุ  ของพระพทุธศาสนาเถรวาท จงึถือเป็น
ความหลากหลายทางวิชาการอย่างดี 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษาเร่ืองนี ้ผู้วิจยัมีประเดน็ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศกึษาอยู่ 
2 ประเดน็หลกัดงันี ้
           6.1. ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ 
  1) ควรจดัสมัมนาทางวิชาการ โดยเชิญ/นิมนต์และปราชญ์พทุธได้ร่วม
วิเคราะห์การศกึษาพระพทุธศาสนากบัต านานพืน้บ้านแล้วตีพิมพ์เผยแพร่ 
  2) ควรปริวรรตของต านานพืน้บ้านท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนาในแต่ละ
ภาคของไทยออกมาเป็นภาษาร่วมสมยัแล้วพิมพ์เผยแพร่ 
           6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
  1) ควรศกึษาความเช่ือต่อพระพุทธศาสนาในต านานอรัุงคธาตขุองลุ่ม
น า้โขง 
  2) ควรศกึษาพทุธประวตัิในต านานพระธาตตุามฝาผนงั 
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