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ค ำน ำ 
 

  
 สกลนครมีจุด เด่นทำงทรัพยำกรกำรท่องเที่ ยวในด้ำน
ประวัติศำสตร์และศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพำะทำงด้ำนโบรำณสถำน
อยู่ เ ป็ นจ ำนวนมำก ปัญหำที่ เ กิ ดขึ้ น ใน เวลำนี้ มั กพบว่ ำ 
โบรำณสถำนหลำยแห่งถูกปล่อยปละละเลยให้ตกอยู่ในสภำพทรุด
โทรม อันเนื่องมำจำกกำรเสื่อมสภำพตำมธรรมชำติของวัสดุ
ก่อสร้ำง จำกภัยธรรมชำติ ดินฟ้ำอำกำศและจำกกำรท ำลำย
ของมนุษย์จำกภำครัฐและเอกชน บำงแห่งมีควำมส ำคัญยิ่งแต่ไม่
เป็นที่รู้จักทั่วไป เนื่องจำกควำมไม่เหมำะสมในกำรท ำเป็นแหล่ง
ศึกษำและท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เพรำะขำดกำรพัฒนำ
สภำพแวดล้อมในเรื่องที่พัก กำรเดินทำงและกำรบริกำรด้ำนต่ำง 
ๆ  
 ดังนั้น แหล่งศิลปกรรมที่ประสบปัญหำเหล่ำนี้จึงควรได้รับกำร
พัฒนำทำงด้ำนกำยภำพให้ถูกต้อง เพื่ออ ำนวยประโยชน์ในด้ำน
ต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนอนุรักษ์สมบัติทำงวัฒนธรรม
ของชำติและในด้ำนกำรท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั่วไป  
 สกลนครเป็นบริเวณหนึ่งในภำคอีสำนที่พบโบรำณสถำนในสมัย
ต่ำง ๆ เป็นจ ำนวนมำก โดยเฉพำะในวัฒนธรรมทวำรวดีซึ่งมี
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ควำมเก่ำแก่ นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๔ – ๑๖ ปรำกฏ
มำกกว่ำ ๕ แห่ง ประกอบไปด้วยหลักฐำนประเภท ใบเสมำ 
และพระพุทธรูป โดยเฉพำะพระพุทธรูปนอนหรือพระพุทธรูป
แสดงปำงปรินิพพำน ที่พบในเพิงหิน บริเวณเชิงเขำภูพำนบ้ำน
ม่วง ต ำบลห้วยยำง อ ำเภอเมืองสกลนคร เป็นหลักฐำนส ำคัญ
ที่แสดงให้เห็นถึงกำรเข้ำมำของวัฒนธรรมและงำนศิลปกรรมทำง
พระพุทธศำสนำ ในวัฒนธรรมทวำรวดี ที่เคยเจริญรุ่งเรืองใน
แถบนี้เมื่อรำวประมำณพุทธศตวรรษท่ี ๑๔ – ๑๖  

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
จังหวัดสกลนครมีจุดมุ่งหมำยที่ส ำคัญในกำรจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือ
เล่มนีข้ึ้น กล่ำวคือ 

๑. เพื่อเสริมสร้ำงส ำนึกรักท้องถ่ินของชำวสกลนคร 
๒. เพื่อส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์และวิจัย

ผลงำนทำงด้ำนประวัติศำสตร์โบรำณคดีและศิลปกรรมท้องถิ่น
สกลนครให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น 
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หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ หนังสือเล่มนี้ จะอ ำนวยประโยชน์ให้
เกิดควำมรักควำมเข้ำใจและตระหนักในกำรศึกษำประวัติควำม
เป็นมำของสถำนที่ส ำคัญในท้องถิ่นยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนช่วย
เสริมสร้ำงสิ่งที่ท ำให้เกิดส ำนึกรักท้องถิ่นและประเทศชำติอย่ำง
มั่นคงสืบไป 
 

หนว่ยอนรุักษส์ิ่งแวดล้อมธรรมชำติ 
และศิลปกรรมทอ้งถิ่น จังหวดัสกลนคร 

ก.พ. ๖๒
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ค ำน ำผู้เรียบเรียง 
 

  
 วัฒนธรรมทวำรวดี มีรำกฐำนวัฒนธรรมพื้นถิ่นผสมวัฒนธรรม
ภำยนอกจำกอินเดียกลำยเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตน เจริญรุ่งเรือง
มำตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๔ – ๑๖ ก่อนที่จะเลือนหำยไป 
ทิ้งไว้เฉพำะร่องรอยหลักฐำนทำงวัฒนธรรม ในรูปงำนทัศนศิลป์
แบบนำมธรรมปรำกฏทั่วไป สกลนครเป็นจังหวัดหนึ่งที่ปรำกฏ
ร่องรอยทำงวัฒนธรรมสมัยทวำรวดี กระจำยอยู่ทั่วไปหนึ่งในนั้น
คือ “พระนอนเชิงดอย” วัดเชิงดอยเทพรัตน์ บ้ำนม่วง ต ำบล
ห้วยยำง อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นับเป็น
หลักฐำนทำงศิลปกรรมในรูปแบบพระนอนหนึ่งใน ๖ แห่ง ที่พบ
ในภำคอีสำน 
 อย่ำงไรก็ตำมพระนอนเชิงดอยองค์นี้ ถึงแม้จะมีควำมส ำคัญ
ในระดับหนึ่งว่ำ เป็นพระนอนสมัยทวำรดีเพียงองค์เดียวที่พบใน
แอ่งสกลนคร ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักของคนภำยนอกมำกนัก ดังนั้น  
เป็นกำรเพื่อเผยแพร่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับที่ตั้งภูมิหลัง ลักษณะและ
ควำมส ำคั ญทำงด้ ำนศิ ลปกร รม ควำมส ำคั ญทำงด้ ำน
ประวัติศำสตร์โบรำณคดีและ



  จ 
 

ควำมส ำคัญทำงด้ำนศำสนำและคติควำมเชื่อขององค์พระนอน
เชิงดอย จึงเป็นที่มำของหนังสือเล่มนี้ 

นอกจำกนี้แล้วในเล่มยังน ำเสนอข้อมูลสังเขปของพระนอนที่
พบในภำคอีสำนอีกจ ำนวน ๕ องค์ เพื่อให้ผู้อ่ำนเกิดควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่เชื่อมโยงไปสู่กำรศึกษำเป็นข้อมูลอ้ำงอิงทำงวิชำกำร
และน ำไปสู่กำรประชำสัมพันธ์ให้พระนอนเชิงดอยเป็นที่รู้จักของ
บุคคลทั่วไปอย่ำงกว้ำงขวำง 

งำนกำรศึกษำนี้แม้ว่ำผู้ เรียบเรียงจะใช้ข้อมูลหลักฐำนทำง
ประวัติศำสตร์ศิลปะในกำรศึกษำวิเครำะห์ ตลอดจนใช้ข้อมูลจำก
ประสบกำรณ์ในกำรค้นคว้ำรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจำก
เอกสำรที่มีอยู่และจำกกำรลงพื้นที่ส ำรวจและสัมภำษณ์ แต่
เนื้อหำอำจจะมีควำมตื้นเขินและขัดแย้งกับข้อมูลหลำยประกำรที่มี
ผู้น ำเสนอ จึงยังมิใช่เป็นข้อยุติทำงวิชำกำรและจ ำเป็นที่จะต้อง
ศึกษำค้นคว้ำต่อไปและขอให้ผู้อ่ำนได้ใช้วิจำรณญำณพิเครำะห์ตำม
ไปด้วย ผู้เรียบเรียงพร้อมที่จะรับค ำชี้แนะและข้อถกเถียงจำก
ท่ำนผู้รู้ทั้งหลำยเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นในโอกำสต่อไป 

ขอขอบพระคุณคณะที่ปรึกษำและผู้บริหำรสถำบันภำษำ 
ศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนครและ
คณะอนุกรรมกำรหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรม
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ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ที่ให้กำรสนับสนุนกระบวนกำรท ำงำน
ด้วยดีเสมอมำ 

 หำกหนังสือเล่มนี้ จะอ ำนวยประโยชน์ให้เกิดควำมรัก
ควำมเข้ำใจและตระหนักในกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์แหล่ง
ศิลปกรรมพระนอนเชิงดอยให้เป็นที่รู้จัก ผู้เขียนจักมีควำมยินดี
เป็นอย่ำงยิ่ง 
 

พจนวรำภรณ ์เขจรเนตร 
สถำบนัภำษำ ศลิปะและวฒันธรรม  

มหำวทิยำลัยรำชภฏัสกลนคร 
ก.พ. ๖๒
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สำรบำญ 
 

 
ค ำน ำ          ก 
ค ำน ำผูเ้รียบเรียง        ง 
สำรบำญ          ช 
 
บทน ำ          ๑ 
 ที่ตั้งอำณำเขตและภูมิประเทศจังหวัดสกลนคร  ๒ 
 พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ของสกลนคร   ๓ 
สรุป           ๘ 
   

พระนอนศิลปะทวำรวดีในอีสำน      ๙ 
 พระนอนวัดธรรมจักรเสมำรำม     ๑๒ 
 พระนอนภูเวียง        ๑๔  
 พระนอนภูค่ำว         ๑๖ 
 พระนอนภูปอ ๑       ๑๘ 
 พระนอนภูปอ ๒       ๒๐ 
 พระนอนเชิงดอย       ๒๒ 
สรุป           ๒๓ 
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สำรบำญ (ต่อ) 

 
    
พระนอนเชิงดอย        ๒๕ 

ที่ตั้งและภูมิหลัง         ๒๖ 
ลักษณะและควำมส ำคัญทำงด้ำนศิลปกรรม   ๒๙ 
ควำมส ำคัญทำงด้ำนประวัติศำสตร์โบรำณคดี   ๓๓ 
ควำมส ำคัญทำงด้ำนศำสนำและคติควำมเชื่อ  ๓๕ 

สรุป           ๓๖ 
   

บรรณำนุกรม       ๓๗ 

 

 

 

 

 



  ๑ 
 

บทน ำ 

 
 

 สกลนคร ตั้งอยู่ ในบริ เวณพื้นที่ต่ ำสุดของแอ่งสกลนคร 
(Sakon Nakhon Basin) มี ค ว ำ ม อุ ด ม
สมบูรณ์ทำงธรรมชำติของเทือกเขำภูพำน และหนองหำน๑ อีก
ทั้งประกอบด้วยล ำน้ ำสำยต่ำง ๆ ที่ไหลลงสู่แม่น้ ำโขง อำทิ 
ล ำน้ ำสงครำม ล ำน้ ำก่ ำ และธรรมชำติของป่ำบุ่ง ป่ำทำม ที่มี
ควำมหลำกหลำยเหมำะส ำหรับกำรตั้งถิ่นฐำน จึงท ำให้มีจุดเด่น
ทำงทรั พยำกรกำ รท่ อ ง เที่ ย ว ในด้ ำนป ระวั ติ ศ ำ สต ร์ แ ละ
ศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพำะทำงด้ำนโบรำณสถำนอยู่เป็นจ ำนวนมำก 
เก่ำแก่นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศำสตร์ สมัยวัฒนธรรมทวำรวดี 
เขมร ลำว และรัตนโกสินทร์โดยล ำดับ 
  เพื่อควำมเข้ำใจของผู้อ่ำนผู้เขียนจึงใคร่ขอน ำเสนอข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ของจังหวัดสกลนครแต่
ละยุคสมัยโดยสังเขปก่อนน ำเข้ำสู่เนื้อหำต่อไป 
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ทีต่ั้งอำณำเขตและภูมปิระเทศจงัหวัดสกลนคร 
 

จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่ประมำณ ๙,๖๐๕.๗๖๔ ตำรำง
กิโลเมตร เป็นล ำดับที่ ๑๙ ของเนื้อที่ในรำชอำณำจักรไทย 
ตั้งอยู่ ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครโดยทำงรถยนต์เป็นระยะทำง
ประมำณ ๖๔๗ กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง 
ดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดหนองคำยและจังหวัดบึงกำฬ   
ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดกำฬสินธุ์ จังหวัดมุกดำหำร

และจังหวัดนครพนม  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดนครพนม  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดอุดรธำนีและจังหวัด

หนองคำย 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดสกลนคร เป็นที่รำบ

สูงและที่รำบลุ่มสลับพื้นที่ลอนลำด ตั้งอยู่สูงจำกระดับน้ ำทะเล
ปำนกลำง ประมำณ ๑๗๒ เมตร ทำงด้ำนทิศใต้และทิศ
ตะวันตกเป็นเทือกเขำสูงลำดเอียงมำทำงทิศเหนือและทิศ
ตะวันออก สภำพดินบริเวณที่รำบเป็นดินปนทรำย และมีหนอง
หำนเป็นแหล่งน้ ำจืดขนำดใหญ่ นอกจำกนี้ยังมีแหล่งน้ ำธรรมชำติ
ส ำคัญอื่นๆ อีกเช่น แม่น้ ำสงครำม ล ำน้ ำพุง ล ำน้ ำยำม ล ำ
น้ ำห้วยปลำหำง ล ำน้ ำอูนและล ำน้ ำก่ ำ เป็นต้น  
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พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ของสกลนคร  
 

จังหวัดสกลนครมีควำมอุดมสมบูรณ์และเหมำะสมกับกำรตั้ง
ถิ่นฐำนของมนุษย์ และเกิดกำรอพยพเข้ำมำของผู้คนจำก
หลำยหลำกทำงกลุ่มชำติพันธุ์กลำยเป็น “เขตสะสมทำง
วัฒนธรรม” ดังพบหลักฐำนกำรตั้งถิ่นฐำนอำศัยของมนุษย์ในพื้นที่
จังหวัดสกลนครมำตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศำสตร์ และกำรรับเอำ
อิทธิพลทำงควำมเชื่อ ศำสนำ วัฒนธรรม ในสมัยวัฒนธรรม
สมัยทวำรวดี วัฒนธรรมเขมร วัฒนธรรมล้ำนช้ำงและ
รัตนโกสินทร์ตำมล ำดับ(สพสันติ์ เพชรค ำ,๒๕๖๐:๕๗)  

ประวัติศำสตร์ของกำรตั้งชุมชนในลักษณะหมู่บ้ำนในเขต
จังหวัดสกลนคร ตำมหลักฐำนทำงโบรำณคดีพบว่ำมีควำมเก่ำแก่
นับย้อนไปถึงยุคก่อนประวัติศำสตร์ เมื่อรำวประมำณ ๓,๐๐๐ 
- ๑,๕๐๐ ปีมำแล้ว  พบหลักฐำนกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์
อยู่ในบริเวณที่เป็นป่ำเขำและในบริเวณพื้นที่โคกสูงไม่ไกลจำกแหล่ง
น้ ำที่เป็นล ำห้วยต่ำงๆ โดยเฉพำะล ำห้วยสำนจอด ล ำห้วยอูน 
ล ำห้ วยยำม ล ำห้ วยปลำหำง ดั งพบหลักฐำนภำชนะ
เครื่องปั้นดินเผำ เครื่องประดับ เครื่องมือที่ท ำจำกส ำริดและ
เหล็ก ในกลุ่มวัฒนธรรมบ้ำนเชียง จำกแหล่งโบรำณคดีในแถบ
อ ำเภอสว่ำงแดนดิน อ ำเภอพังโคน อ ำเภอวำริชภูมิ และ
อ ำเภอกุสุมำลย์ รวมไปถึงบริเวณพื้นที่ริมหนองหำน อ ำเภอเมือง
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สกลนครและในพื้นที่อ ำเภอเต่ำงอย โดยพบมำกกว่ำ ๕๐ 
แหล่ง (สพสันติ์ เพชรค ำ,๒๕๖๐:๕๘ – ๕๙) แสดงให้
เห็นถึงกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์ในรูปแบบสังคมเกษตรกรรมก่อนที่
จะมีพัฒนำกำรเป็นรูปแบบสังคมเมืองในยุคประวัติศำสตร์ในสมัย
ต่อมำ 

เมื่อรำวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๕ ชุมชนในภำคอีสำน
ได้ขยำยตัวเป็นชุมชนขนำดใหญ่กลำยเป็นชุมชนเมืองที่มีควำม
เจริญ พร้อมกับมีกำรติดต่อกับชุมชนภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง ใน
ระยะนี้เองควำมเชื่อทำงพระพุทธศำสนำในวัฒนธรรม “ทวำรวดี” 
ก็ได้แพร่หลำยเข้ำสู่สกลนคร ดังปรำกฏหลักฐำนทำงโบรำณคดี 
อำทิ ใบเสมำหินจ ำหลักรูปสถูป ณ วัดศรีธำตุกำรำม วัดดอน
กรรม อ ำเภอสว่ำงแดนดิน วัดกลำงศรีเชียงใหม่ อ ำเภอเมือง
สกลนคร และพระพุทธรูปหินทรำย ภำยในคูหำองค์พระธำตุเชิง
ชุม วัดพระธำตุเชิงชุม อ ำเภอเมืองสกลนคร รวมไปถึง
พระพุทธรูปจ ำหลักภำยใต้เพิงหิน วัดเชิงดอยเทพรัตน์ อ ำเภอ
เมืองสกลนคร เป็นต้น                               

ในรำวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เป็นต้นมำ วัฒนธรรม “เขมร” 
ได้แพร่กระจำยเข้ำสู่แอ่งสกลนคร บรรดำชุมชนต่ำงๆ เริ่มรับเอำ
วัฒนธรรมเขมรเข้ำมำแทนที่ควำมเชื่อเดิม ปรำกฏกำรสร้ำงศำสน
สถำนตำมควำมเชื่อในศำสนำพรำหมณ์ - ฮินดู ขึ้น เช่น 
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ปรำสำทหินภำยในองค์พระธำตุเชิงชุม ปรำสำทนำรำยณ์เจงเวง 
ปรำสำทดุม อ ำเภอเมืองสกลนคร และปรำสำทบ้ำนพันนำ 
อ ำเภอสว่ำงแดนดิน เชื่อกันว่ำเป็นศำสนสถำนประจ ำอโรคยศำล
ตำมควำมเชื่อทำงพระพุทธศำสนำ แบบมหำยำน ในวัฒนธรรม
เขมรสมัยบำบน ก่อนที่วัฒนธรรมเขมรที่เคยมีอยู่เริ่มเสื่อมไปจำก
ดินแดนสกลนครเมื่อรำวปลำยพุทธศตวรรษที่ ๑๘   

ต่อมำในรำวปลำยพุทธศตวรรษที่ ๑๙ วัฒนธรรมอันมี
รำกฐำนมำจำกพระพุทธศำสนำแบบเถรวำท หรือที่รู้วัฒนธรรม 
“ล้ำนช้ำง” ได้เจริญขึ้นครอบคลุมดินแดนในแถบลุ่มน้ ำโขง
ตอนกลำง สกลนครเป็นจังหวัดหนึ่งที่ปรำกฏหลักฐำนว่ำเป็น
ดินแดนหนึ่งของวัฒนธรรมล้ำนช้ำงเคยเจริญรุ่งเรืองมำก่อนดัง
หลักฐำนกำรสร้ำงศำสนสถำนในพระพุทธศำสนำกระจำยอยู่หลำย
พื้นที่ของสกลนคร อำทิ พระธำตุศรีมงคล พระธำตุดงเชียง
เครือ อ ำเภอวำริชภูมิ พระธำตุโสภำ พระธำตุทอง พระธำตุ
มีชัย อ ำเภอสว่ำงแดนดิน พระธำตุร้ำงและจำรึกพระธำตุร้ำง  
วัดธำตุศรีบุญเรือง บ้ำนแร่ ต ำบลแร่ อ ำเภอพังโคน และพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์บริเวณริมฝั่งหนองหำนอ ำเภอเมืองสกลนคร และ
ดัดแปลงศำสนสถำนต่ำงๆ ในวัฒนธรรมเขมร เช่น กำร
ก่อสร้ำงสถำปัตยกรรมแบบ “ลำว” ครอบทับปรำสำทหินที่อยู่        
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ภำยในองค์พระธำตุเชิงชุม แสดงให้เห็นว่ำ พระพุทธศำสนำ
ได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำยในอำณำบริเวณจังหวัดสกลนคร  

นอกจำกนี้มีกำรตั้งชุมชนน้อยใหญ่หรือชุมชนเมืองปกครอง
โดยขุนนำงในท้องถิ่นที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกส่วนกลำงขึ้นตรงต่อ
เวียงจันทน์  ต่อมำเมื่อภำยหลังจำกสิ้นรัชสมัยพระเจ้ำสุริยวงศำ
ธรรมิกรำช (พุทธศักรำช ๒๑๘๑ - ๒๒๓๘) อำณำจักร
ล้ำนช้ำงแตกเป็น ๓ อำณำจักร คือ หลวงพระบำง 
เวียงจันทน์และจ ำปำสัก ท ำให้อำณำจักรล้ำนช้ำงอ่อนแอลง
ตำมล ำดับ นอกจำกนี้ยังพบว่ำชุมชนหลำยแห่งที่ตั้งขึ้นสมัย
วัฒนธรรมล้ำนช้ำงในบริเวณสกลนครหลำยแห่งถูกปล่อยทิ้งร้ำง
ด้วย 

รำวปลำยพุทธศตวรรษที่ ๒๓ เมื่ออำณำจักรล้ำนช้ำง
อ่อนแอลง พร้อมกับมีเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในอำณำจักรท ำให้
อิทธิพลวัฒนธรรมล้ำนช้ำงเริ่มเสื่อมคลำยจำกดินแดนภำคอีสำน
และสกลนคร ขณะที่ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำมีกำรสถำปนำกรุงธนบุรีขึ้น
เป็นรำชธำนีแทนกรุงศรีอยุธยำในระยะต่อมำสยำมเกิดควำม
ขัดแย้งกับเวียงจันทน์ด้วยเหตุผลหลำยประกำร นครเวียงจันทน์
ตกเป็นประเทศรำชของสยำมและยังส่งผลท ำให้อำณำจักรล้ำนช้ำง
ที่เคยรุ่งเรืองทั้งหมดตกอยู่ภำยใต้อิทธิพลของสยำมด้วย พร้อมกัน
นี้มีกำรกวำดต้อนผู้คนเป็นจ ำนวนมำกเข้ำ
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มำยังดินแดนฝั่งขวำแม่น้ ำโขง และระยะต่อมำเมื่อเข้ำสู่สมัย
รัตนโกสินทร์ ชุมชนต่ำงๆ เริ่มได้รับกำรยกขึ้นเป็นเมืองภำยใต้
กำรปกครองของสยำม ดังมีกำรยกฐำนะ “บ้ำนธำตุเชิงชุม” 
ขึ้นเป็น “เมืองสกลทวำปี” ก่อนเปลี่ยนมำเป็น “เมืองสกลนคร” 
นอกจำกนี้ยังมีกำรอพยพเข้ำตั้งถิ่นฐำนของผู้คนจำกหลำยกลุ่ม
ชำติพันธุ์มำอำศัยเป็นชุมชนย่อยๆ ในบริเวณใกล้เคียงหลำยต ำบล 
ก่อนที่สกลนครจะเริ่มมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรกำร
ปกครองเศรษฐกิจและสังคมตำมแบบส่วนกลำงในระยะต่อมำจวบ
จนปัจจุบัน 
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สรุป 
 

สกลนคร มีควำมอุดมสมบูรณ์ทำงธรรมชำติที่มีควำม
หลำกหลำยเหมำะส ำหรับกำรตั้งถิ่นฐำน ดังพบหลักฐำนทำง
โบรำณคดีเก่ำแก่นับตั้งแต่ชุมชนยุคก่อนประวัติศำสตร์ มีควำม
เก่ำแก่นับย้อนไปถึงยุคก่อนประวัติศำสตร์ เมื่อรำวประมำณ 
๓,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ ปีมำแล้ว และพัฒนำกำรมำสู่กำรเป็น
ชุมชนเมืองในสมัยวัฒนธรรมทวำรวดี เมื่อรำวพุทธศตวรรษที่ 
๑๑ – ๑๕ และรับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมร ในพุทธศตวรรษที่ 
๑๖ ก่อนที่จะสำบสูญไปในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ นอกจำกนี้ยังพบ
หลักฐำนวัฒนธรรมลำว ที่แพร่เข้ำมำเมื่อรำวพุทธศตวรรษที่ ๑๙ 
- ๒๓ ดังกำรก่อสร้ำงและกำรดัดแปลงศำสนสถำนของ
วัฒนธรรมก่อนหน้ำ จนกระทั่งมีกำรเปลี่ยนแปลงสังคมกำรเมือง
กำรปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์โดยล ำดับ



  ๑๐ 
 

พระนอนศิลปะทวำรวดใีนอีสำน 
 

 

วัฒนธรรมทวำรวดี เกิดขึ้นจำกกำรบูรณกำรของวัฒนธรรม
พื้นถิ่นกับวัฒนธรรมภำยนอกที่รับรูปแบบมำจำกอินเดีย โดย
เริ่มต้นเมื่อรำวพุทธศตวรรษที่ ๑๐ พบหลักฐำนปรำกฏในพื้นที่
ภำคกลำงลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ ภำคตะวันออก ภำคเหนือตอนล่ำง
และภำคใต้บำงส่วน รวมทั้งบริเวณภำคอีสำนและบำงพื้นที่ใน
ประเทศลำว วัฒนธรรมทวำรวดีมีอิทธิพลต่อชุมชนต่ำง ๆ ใน
อีสำนโดยส่งผ่ำนวัฒนธรรมพุทธศำสนำมีควำมหลำกหลำย 
เจริญรุ่ ง เรืองเรื่ อยมำตั้ งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๖ 
(รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง,๒๕๕๘:๕๑) จึงเริ่มเลือนหำยไป 

 เป็นที่ทรำบกันดีว่ำ วัฒนธรรมทวำรวดีที่พบในประเทศไทย
รับอิทธิพลควำมเชื่อทำงพระพุทธศำสนำจำกอินเดีย โดยทั่วไปมัก
แบ่ งพ ระพุ ทธศำสนำออก เป็ น ๒ นิกำยหลั ก ได้ แก่
พระพุทธศำสนำเถรวำทและพระพุทธศำสนำมหำยำน นิกำยทั้ง
สองยังแตกแขนงออกเป็นลัทธิย่อย ๆ อีกเป็นจ ำนวนมำก
(รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง,๒๕๕๘:๕๒) ดังนั้น ลักษณะทำง
ศิลปะแบบทวำรวดีที่พบ จึงแสดงอิทธิพลศิลปะอินเดียโดยมีกำร



  ๑๐ 
 

ผสมผสำนดัดแปลงให้เข้ำกับลักษณะท้องถิ่นจนกลำยเป็นเอกลักษณ์
เฉพำะตนขึ้น 

ศิลปะทวำรวดี ที่พบในอีสำนล้วนแล้วแต่เป็นงำนทัศนศิลป์ที่
รังสรรค์ขึ้นในคติควำมเชื่อทำงพระพุทธศำสนำ อำทิ กลุ่มใบ
เสมำหินจ ำหลักลำยสถูป ลำยแสดงพุทธประวัติหรือชำดก  
พระพุทธรูปหินและส ำริดรวมไปถึงพระพิมพ์ดินเผำ โดยเฉพำะ
พระพุทธรูป นับเป็นหลักฐำนส ำคัญอีกประกำรหนึ่งที่บ่งบอกถึง
ควำมเป็นมำของวัฒนธรรมพระพุทธศำสนำร่วมสมัยกับทวำรวดี
ภำคกลำงและในอีสำน (ชวลิต อธิปัตยกุล,๒๕๕๙:๙๖)  

พระพุทธรูปศิลปะทวำรวดีที่พบในภำคอีสำนนั้น เป็นรูปแบบ
ศิลปะที่พัฒนำจนเป็นแบบท้องถิ่น ถึงแม้รำยละเอียดบำงอย่ำง
ใกล้เคียงกับศิลปะทวำรวดีในภำคกลำง เช่น พระพักตร์แบบ
พื้นเมือง พระขนงต่อเป็นปีกกำ พระเนตรค่อนข้ำงโต ขมวด
พระเกศำใหญ่ รวมถึงพระหัตถ์และพระบำทที่มีขนำดใหญ่เป็น
รูปแบบศิลปะทวำรวดีแบบท้องถิ่นในอีสำนที่มีเอกลักษณ์เฉพำะ
อย่ำงชัดเจน (กรมศิลปำกร,๒๕๓๘:๖๒ – ๖๓) โดยอยู่
ในท่วงท่ำต่ำง ๆ ที่แสดงอำกำรยืน นั่งและนอน อำทิ ปำง
แสดงธรรมเทศนำ ปำงประธำนธรรม ปำงประทำนอภัย ปำง
สมำธิ ปำงนำคปรกและปำงสีหะไสยำสนหรือปำงปรินิพพำน 
เป็นต้น 



  ๑๑ 
 

 พระพุทธรูปปำงสีหะไสยำสนหรือปำงปรินิพพำนเป็นหนึ่งใน
ควำมนิยมทำงวัฒนธรรมพระพุทธศำสนำแบบทวำรวดี คือ 
อิริยำบถในท่ำนอนตะแคง รำบลงไปกับพื้นแขนข้ำงหนึ่งวำงรำบ
รองรับพระเศียร อีกข้ำงวำงแนบล ำตัว พระบำทเหยียดยำววำง
ซ้อนหรือเหลื่อมกัน ส ำหรับในพื้นที่ภำคอีสำนพบจ ำหลักบนผนัง
หินภำยในถ้ ำหรือเพิงหิน มีบำงองค์ตั้งอยู่บนพื้นที่รำบกลำงแจ้ง 
อีกทั้งยังแฝงไปตำมคตินิยมตำมเรื่องรำวของกำรปรินิพพำนของ
พระพุทธเจ้ำ ดังปรำกฏในพระมหำปรินิพพำนสูตร ทีฆนิกำย 
มหำวรรค ฉบับแปลของมหำมกุฏรำชวิทยำลัย ในตอนที่พระ
พุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพำน ได้ทรงรับสั่งกับพระอำนนท์
พุทธสำวก ควำมตอนหนึ่งว่ำ 
 “เธอจงช่วยตั้งเตียงให้เรำ หันศรีษะไปทำงทิศอุดรระหว่ำง
ไม้สำละท้ังคู่ เรำเหนื่อยแล้วจักนอน... พระผู้มีพระภำคเจ้ำ
ทรงส ำเร็จสีหไสยำโดยปรัศว์เบื้องขวำ ทรงซ้อนพระบำทด้วยพระ
บำท มีพระสติสัมปรัญญะ.” 
 ควำมในพระสุตตันตปิฏกตอนนี้แสดงอย่ำงชัดเจนว่ำ เมื่อ
พระพุทธเจ้ำจะเสด็จดับขันธปรินิพพำนนั้น ทรงนอนหันพระเศียร
ไปทำงด้ำนทิศเหนือในท่วงท่ำแบบสีหะไสยำสน คือนอนตะแคง
ข้ำงขวำ ผินพระพักตร์ไปทำงทิศตะวันตก (พิเศษ เจียจันทร์



  ๑๒ 
 

พงษ์,๒๕๔๕:๕๑)ซึ่งอำจเป็นไปได้ว่ำควำมนิยมในกำรสร้ำง
พระพุทธรูปในอิริยำบทนอนในสมัยทวำรวดีมีที่มำจำกคติดังกล่ำว 
 ในส่วนนี้ ผู้ เขียนจะน ำเสนอข้อมูลสังเขปและลักษณะ
องค์ประกอบทำงศิลปะของพระนอนศิลปะทวำรวดีเท่ำที่มีกำร
ส ำรวจพบในพื้นที่ภำคอีสำน จ ำนวน ๖ องค์ ดังจะกล่ำว
ต่อไป

 

พระนอนวัดธรรมจักรเสมำรำม  
 

พระนอนวัดธรรมจักรเสมำรำม ตั้งอยู่ ณ วัดวัดธรรมจักร
เสมำรำม บ้ำนคลองขวำง ต ำบลเสมำ อ ำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครรำชสีมำ เป็นพระพุทธรูปก่อเรียงด้วยหินทรำยจ ำหลัก เป็น
องค์พระ แสดงปำงปรินิพพำน ขนำดควำมยำว ๑๓.๓๐ 
เมตร กว้ำง ๒.๘๐ เมตร(ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร,๒๕๖๐ 
: www.) ลักษณะอยู่ในท่ำนอนตะแคงขวำ หันพระเศียร
ไปทำงทิศเหนือ ผินพระพักตร์ไปทำงทิศตะวันออก ครองจีวรห่ม
เฉียง พระเศียรหนุนแนบกับล ำแขนขวำสอดรองรับไปด้ำนหลัง
พระเศียร แขนซ้ำยทอดไปตำมล ำตัว โดยรอบองค์พระพบกำร
ปักใบเสมำล้อมรอบเพื่อก ำหนดพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ นับเป็นพระนอน
ศิลปะทวำรวดีที่ประดิษฐำนกลำงแจ้งและมีขนำดใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย มีอำยุในรำวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ – ๑๖   



  ๑๓ 
 

 
 
 
 

 
พระนอนวัดธรรมจักรเสมำรำม 

 
 



  ๑๔ 
 

พระนอนผำพระนอนภูเวียง  
 

 พระนอนภูเวียงหรือพระนอนผำพระนอน ตั้งอยู่ ณ ยอด
เขำภูเวียง บ้ำนโนนสะอำด ต ำบลหนองไผ่ อ ำเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น เป็นพระพุทธรูปจ ำหลักนูนบนผนังหิน แสดง
ปำงปรินิพพำน ขนำดควำมยำว ๓.๗๕ เมตร กว้ำง 
๑.๒๐ เมตร ลักษณะองค์พระอยู่ในท่ำนอนตะแคงขวำ หัน
พระเศียรไปทำงทิศเหนือ ผินพระพักตร์ไปทำงทิศตะวันออก 
ครองจีวรห่มเฉียง ปรำกฏขอบสบง หรือรัดประคด ปลำยสบง
ด้ำนล่ำงบำนออก บริเวณเหนือพระเศียร ปรำกฏจำรึกตัวอักษร 
แบบหลั งปั ลวะ ภำษำสั นสกฤต ๒ บรรทั ด (ศูนย์
มำนุษยวิทยำสิรินธร,๒๕๖๐ : www.)  
 

 



  ๑๔ 
 

 
 

 
พระนอนผำพระนอนภูเวียง 

 



  ๑๖ 
 

พระนอนภูค่ำว   
 

 พระนอนภูค่ำว ตั้งอยู่ ณ วัดพุทธนิมิตภูค่ำว บ้ำนนำสี
นวล ต ำบลสหัสขันธ์ อ ำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ เป็น
ภำพพระพุทธรูปจ ำหลักนูนบนผนังหินมีเพิงยื่นปกคลุม แสดงปำง
ปรินิพพำน ขนำดควำมยำว ๒.๒๕ เมตร กว้ำง ๕๐ 
เซนติเมตร (ส ำนักวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยขอนแก่น,๒๕๖๐ 
: www.) ลักษณะองค์พระอยู่ในท่ำนอนตะแคงซ้ำย หัน
พระเศียรไปทำงทิศเหนือ ผินพระพักตร์ไปทำงทิศตะวันออก 
ครองจีวรห่มเฉียง พระเศียรโล้นมีประภำวลีหรืออำจจะเป็นพระ
เขนยรองรับหนุนแนบกับล ำแขนขวำซึ่งสอดรองรับไปด้ำนหลังพระ
เศียร แขนซ้ำยทอดไปตำมล ำตัว พระบำทวำงซ้อนกัน บ้ำง
สันนิษฐำนกันว่ำเป็นรูปพระพุทธสำวกและเป็นพระพุทธรูปนอน
ตะแคงซ้ำยเพียงองค์เดียวเท่ำที่ค้นพบในประเทศไทย 
 
 
 

 
 
 
 
 



  ๑๖ 
 

 
 

 

 

พระนอนภูค่ำว  

 



  ๑๘ 
 

พระนอนภูปอ ๑   
 

 พระนอนภูปอ ๑ ตั้งอยู่ ณ วัดพระอินทร์ประทำนพร 
บ้ำน โพนค ำ ต ำบลภูปอ อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ เป็นภำพ
พระพุทธรูปจ ำหลักนูนบนผนังใต้เพิงหินมีเพิงยื่นปกคลุม แสดง
ปำงปรินิพพำน สลักอยู่ผนังใต้เพิงหินบริเวณเชิงเขำ มีขนำด
ควำมยำว ๓.๓๐ เมตร กว้ำง ๑.๒๗ เมตร(ส ำนัก
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยขอนแก่น,๒๕๖๐ : www.)  
องค์พระอยู่ในท่ำนอนตะแคงขวำ หันพระเศียรไปทำงทิศเหนือ 
ผินพระพักตร์ไปทำงทิศตะวันออก โดยพระเศียรปรำกฏประภำวลี 
หนุนแนบกับล ำแขนขวำซึ่งสอดไปด้ำนหลังพระเศียรรองรับด้วย
พระเขนย แขนซ้ำยทอดไปตำมล ำตัว พระบำทวำงซ้อนเหลื่อม
กันรองรับด้วยพระเขนย องค์พระจ ำหลักลำยผ้ำปูรองรับ  



  ๑๕ 
 

 

 

พระนอนภูปอ ๑ 

 

 



  ๒๐ 
 

พระนอนภูปอ ๒  
   

พระนอนภูปอ ๒ ตั้งอยู่ ณ วัดพระอินทร์ประทำนพร 
บ้ำน โพนค ำ ต ำบลภูปอ อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ เป็นภำพ
พระพุทธรูปจ ำหลักนูนบนผนังใต้เพิงหินมีเพิงยื่นปกคลุม แสดง
ปำงปรินิพพำน สลักอยู่ผนังใต้เพิงหินบนเขำ ห่ำงกันจำกพระ
นอนบริเวณเชิงเขำ ประมำณ ๘๐ เมตร มีขนำดควำมยำว 
๕.๒๐ เมตร กว้ำง ๑.๕๐ เมตร (ส ำนักวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น,๒๕๖๐ : www.) องค์พระอยู่
ในท่ำนอนตะแคงขวำ หันพระเศียรไปทำงทิศเหนือ ผินพระ
พักตร์ไปทำงทิศตะวันออก โดยพระเศียรปรำกฏประภำวลี หนุน
แนบกับล ำแขนขวำซึ่งสอดไปด้ำนหลังพระเศียรรองรับด้วยพระ
เขนย แขนซ้ำยทอดไปตำมล ำตัว พระบำทวำงซ้อนเหลื่อมกัน
รองรับด้วยพระเขนย องค์พระจ ำหลักลำยผ้ำปูรองรับปรำกฏกำร
จ ำหลักลำยคล้ำยขำเตียง 

 

 
 



  ๑๖ 
 

 
  

  

 

พระนอนภูปอ ๒



  ๒๒ 
 

พระนอนเชิงดอย  
   

พระนอนเชิงดอย ตั้งอยู่ ณ วัดเชิงดอยเทพรัตน์ บ้ำน
ม่วง ต ำบลห้วยยำง อ ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
เป็นภำพพระพุทธรูปจ ำหลักนูนบนผนังใต้เพิงหินมีเพิงยื่นปกคลุม 
แสดงปำงปรินิพพำน สลักอยู่บนผนังใต้เพิงหินเชิงเขำ มีขนำด
ควำมยำว ๓.๒๐ เมตร กว้ำง ๑.๕ เมตร องค์พระอยู่
ในท่ำนอนตะแคงขวำ หันพระเศียรไปทำงทิศเหนือ ผินพระ
พักตร์ไปทำงทิศตะวันออก พระเศียรหนุนแนบกับล ำแขนขวำซึ่ง
สอดไปด้ำนหลังพระเศียรรองรับด้วยพระเขนย แขนซ้ำยทอดไป
ตำมล ำตัว ยื่นออกจำกองค์พระพระบำทวำงซ้อนกัน ปรำกฏ
กำรจ ำหลักลำยกลีบบัวรองรับองค์พระ ปรำกฏร่องรอยกำร
ซ่อมแซมด้วยกำรปั้นปูนพอกท ำลำยประดับบริเวณพระนำภีมำหำ
หน้ำแข้ง ปั้นปูนต่อยอดพระเกศเปลวและซ่อมข้อพระบำทขีดลำย
มงคลบริเวณฝ่ำพระบำท 
 
 
 
 
 
 



  ๒๓ 
 

สรุป 
 

วัฒนธรรมทวำรวดี มีอิทธิพลต่อชุมชนต่ำง ๆ โดยส่งผ่ำน
วัฒนธรรมพุทธศำสนำมีควำมหลำกหลำย ลักษณะทำงศิลปะแบบ
ทวำรวดีเกิดกำรผสมผสำนดัดแปลงเข้ำกับลักษณะท้องถิ่นจน
กลำยเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตน งำนทัศนศิลป์แบบศิลปะทวำรวดี
ได้รังสรรค์ขึ้นในคติควำมเชื่อทำงพระพุทธศำสนำ อำทิ กลุ่มใบ
เสมำหินจ ำหลักลำยสถูป ลำยแสดงพุทธประวัติหรือชำดก 
พระพุทธรูปหินและส ำริดรวมไปถึงพระพิมพ์ดินเผำ  

พระพุทธนอนศิลปะทวำรวดี ในอีสำนเป็นงำนทัศนศิลป์ที่
พบน้อยกว่ำพระพุทธรูปในอิริยำบทอื่น ๆ มักพบจ ำหลักบนผนัง
หิน แถบเชิงเขำ ปัจจุบันมีกำรค้นพบจ ำนวน ๖ องค์  
เท่ำนั้น โดยทั่วไปนิยมท ำเป็นปำงปรินิพพำนตำมคตินิยมตำม
เรื่องรำวในคัมภีร์มหำปรินิพพำนสูตร และเป็นที่เคำรพสักกำระมำ
จนถึงปัจจุบัน



  ๑๘ 
 



  ๒๕ 
 

พระนอนเชงิดอย 
 

 

เป็นที่ทรำบกันดีว่ำ วัฒนธรรมทวำรวดีกระจำยอยู่ทั่วไปใน
หลำยพื้นที่ของสกลนคร ปรำกฏในรูปแบบของพื้นที่ศักดิสิทธิ ที่
มีกำรปักใบเสมำจ ำหลักลวดลำยสถูปและหม้อน้ ำล้อมรอบ และ
พระพุทธรูปหินทรำย แสดงให้เห็นถึงควำมเจริญรุ่งเรืองของ
วัฒนธรรมทวำรวดีที่เจริญรุ่งเรืองในพื้นที่ของสกลนครเมื่อรำวพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๔ – ๑๖ อีกทั้งยังเป็นหลักฐำนส ำคัญที่บ่งชี้ว่ำ
ชุมชนสังคมเกษตรกรรมที่ต่อเนื่องมำในสมัยก่อนประวัติศำสตร์รับ
เอำวัฒนธรรมภำยนอกเข้ำมำพัฒนำเป็นชุมชนเมืองขึ้น 

สกลนครเป็นจังหวัดหนึ่งที่พบพระพุทธรูปนอน แสดงปำง
ปรินิพพำน นับเป็นหนึ่งใน ๖ องค์ ที่พบในพื้นที่ภำคอีสำน 
เป็นหลักฐำนส ำคัญที่จะสะท้อนถึงอำรยะธรรมช่วงหนึ่งซึ่งเคยมี
บทบำทต่อชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร เหมำะสมส ำหรับกำร
พัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเชิงประวัติศำสตร์โบรำณคดีและ
นิเวศวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนคร ดังจะกล่ำวต่อไป    
 

 
 



  ๒๖ 
 

ทีต่ั้งและภูมหิลัง   
 

 พระนอนเชิงดอยหรือพระนอนเชิงดอยเทพรัตน์ ตั้งอยู่ 
ณ ส ำนักสงฆ์เชิงดอยเทพรัตน์หรือส ำนักสงฆ์ถ้ ำเขำไกรลำสศรี
สะอำดเจริญธรรม ในท้องทีบ่้ำนม่วง ต ำบลห้วยยำง อ ำเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ห่ำงจำกตัวเมืองสกลนครไป
ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมำณ ๑๘ กิโลเมตร เข้ำสู่
แหล่งโดยเดินทำงจำกเทศบำลนครสกลนคร ตำมถนนสุขเกษม 
ผ่ำนสี่แยกบำยพำสมุ่งตรงไปตำมถนนถีนำนนท์ ประมำณ ๒ 
กิโลเมตร เลี้ยวซ้ำยที่สำมแยกบ้ำนศรีวิชำ มุ่งตรงตมถนน
หมำยเลข ๒๓๓๙ ผ่ำนบ้ำนพะเนำว์ ประมำณ ๓ 
กิโลเมตร เลี้ยวขวำตำมทำงหลวงชนบทผ่ำนบ้ำนบอน บ้ำน
ม่วง มุ่งสู่อ่ำงเก็บน้ ำห้วยเคลิ้มเข้ำสู่แหล่งที่ตั้งพระนอนเชิง
ดอย  
 
 
 
 
 
 



  ๒๗ 
 

ที่ตั้งของพระนอนเชิงดอย เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของแนว
เทือกเขำภูพำน อดีตเป็นเพียงพื้นที่ป่ำโดยชำวบ้ำนในอดีตได้พบ
ภำพจ ำสลักมองว่ำ เป็นรูปสตรีนอนเปลือยเปล่ำ จึงเรียก 
“นำงนอนเปลือย” ตำมควำมเข้ำใจ ภำยหลังได้รับกำรพัฒนำ
บุกเบิกเป็นส ำนักสงฆ์ โดย พระค ำฟอง มิตภำณี เจ้ำ
อำวำสวัดศรีสะอำด บ้ำนดงมะไฟ ต ำบลห้วยยำง อ ำเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และชำวบ้ำนที่เคำรพศรัทธำ 
เมื่อปีพุทธศักรำช ๒๕๑๕ เป็นต้นมำ  

 

 
 
 



  ๒๘ 
 

 
 
 

 

 
อ่ำงเก็บน้ ำห้วยเคลิ้มและเชิงเขำที่ตั้งพระนอนเชิงดอย 

 
 



  ๒๙ 
 

ลักษณะและควำมส ำคัญทำงด้ำนศิลปกรรม 
 

 พระนอนเชิงดอย จัดอยู่ในภำพพระพุทธรูปศิลปะทวำรวดี 
จ ำหลักนูนบนผนังใต้ เพิ งหินมี เพิ งยื่นปกคลุม แสดงปำง
ปรินิพพำน มีขนำดควำมยำว ๓.๓๐ เมตร กว้ำง ๑.๒๗ 
เมตร องค์พระอยู่ในท่ำนอนตะแคงขวำ หันพระเศียรไปทำงทิศ
เหนือ ผินพระพักตร์ไปทำงทิศใต้ โดยพระเศียรหนุนแนบกับล ำ
แขนขวำซึ่งสอดไปด้ำนหลังพระเศียร พระพักตร์ค่อนข้ำงเหลี่ยม 
ขมวดพระเกศำเป็นเม็ดขนำดใหญ่ พระนลำฏแคบพระเนตรโปน 
พระโอษฐ์หนำ พระกรรณยำวถึงพระศอ (กรมศิลปำกร
,๒๕๓๘:๖๒ – ๖๓) แขนซ้ำยวำงทอดไปตำมล ำตัว พระ
บำทวำงซ้อนเสมอกันยื่นปลำยออกมำจำกองค์พระ ในช่วงหนึ่ง
ถูกท ำลำยโดยคนร้ำยในบริเวณพระนำภีลงมำถึงพระบำท ได้มีกำร
ซ่อมแซมด้วยกำรต่อเติมชำยสังฆำฏิ ขอบสบงและรัดประคด 
รวมไปถึงกำรต่อยอดพระเกศ ท ำให้เสียลักษณะศิลปกรรมไปอย่ำง
น่ำเสียดำย (สุรัตน์ วรำงค์รัตน์,๒๕๓๘:๓๕ – ๓๖) 



  ๒๐ 
 

 
 
 

 

 
บริเวณเพิงหินที่ประดิษฐำนพระนอนเชิงดอย



  ๓๐ 
 

 
 
 
 

 
ยอดพระเกศเปลวที่ได้รับกำรต่อเติมขึ้นใหม่ 

 
 



  ๓๐ 
 

 
 
 
 

 
กำรซ่อมแซมด้วยกำรต่อเติมชำยผ้ำสังฆำฏิและขอบสบง 

 
 



  ๓๓ 
 

ควำมส ำคัญทำงด้ำนประวัติศำสตร์โบรำณคดี   
  

พระนอนเชิงดอยมีลักษณะของกำรดัดแปลงเพิงหิน
ธรรมชำติ เป็นสถำนที่ในกำรประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำด้วย
กำรสร้ำงรูปเคำรพโดยใช้เทคนิคกำรจ ำหลักลงบนผนังภำยใต้เพิง
ผำ หำกมองในแนวหนึ่งอำจจะกำรสืบทอดวัฒนธรรมในยุค
ก่อนประวัติศำสตร์ที่ใช้ถ้ ำในกำรประกอบพิธีกรรม (กรม
ศิลปำกร,๒๕๓๘:๖๒ – ๖๓) 

นอกจำกนี้กำรค้นพบภำชนะเครื่องปั้นดินเผำ และ
เครื่องมือส ำริดและโลหะ แบบวัฒนธรรมบ้ำนเชียงสมัยปลำย 
ในบริเวณบ้ำนม่วง อันเป็นหมู่บ้ำนตั้งอยู่บริเวณเชิงเขำ และ
กำรพบแท่นหินและสำกส ำหรับบดยำ ใกล้กับที่ตั้งขององค์พระ
นอนเชิงดอย เป็นหลักฐำนส ำคัญแสดงถึงกำรตั้งถิ่นฐำนชุมชน
ของผู้คนทับซ้อนต่อเนื่องจำกวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศำสตร์
เข้ำสู่วัฒนธรรมทวำรวดี เมื่อรำวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ นับเป็น
ชุมชนทวำรวดีที่มีควำมเก่ำแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร  

กำรที่พระนอนเชิงดอย ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลถึงในบริเวณ
เชิงเขำภูพำนแสดงให้ เห็นถึงกำรเป็น “อรัญวำสี ” ใน
วัฒนธรรมทวำรวดี อย่ำงไรก็ตำมไม่พบกำรปักใบเสมำเพื่อ
ก ำหนดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยพระนอนเชิงดอยมีลักษณะของพื้นที่



  ๓๔ 
 

คล้ำยกันกับพระนอนองค์อื่น ๆ ที่พบในภำคอีสำน คือตั้งอยู่
บริเวณส่วนหนึ่งของภูเขำยกเว้นพระนอนวัดธรรมจักรเสมำรำม 
จังหวัดนครรำชสีมำที่ประดิษฐำนในพื้นที่รำบกลำงแจ้ง 

พระนอนเชิงดอยนับเป็นหลักฐำนทำงด้ำนศิลปกรรมที่มี
ควำมส ำคัญ เทียบจำกลักษณะทำงศิลปะทั้งจำกพระนอนอื่น 
ๆ สำมำรถก ำหนดอำยุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ ๑๔ – ๑๖ 
อีกทั้งยังเป็นพระพุทธรูปนอนสมัยทวำรวดีเพียงองค์เดียวที่
ค้นพบในแอ่งสกลนครด้วย นับเป็นหลักฐำนที่สะท้อนให้เห็นถึง
ควำมส ำคัญทำงด้ำนประวัติศำสตร์วัฒนธรรม โดยเฉพำะใน
ส่วนที่แสดงถึงควำมสัมพันธ์กับชุมชนพื้นถิ่นเดิม ที่ รับ
วัฒนธรรมทวำรวดีจำกภำยนอกด้วย



  ๓๕ 
 

ควำมส ำคัญทำงด้ำนศำสนำและคติควำมเชื่อ  
  

พระนอนเชิงดอย เป็นที่เคำรพสักกำระของชำวบ้ำนใน
ละแวกใกล้เคียง นอกจำกนี้ยังปรำกฏเรื่องเล่มในลักษณะของมุข
ปำฐะ กล่ำวถึง กำรวบรวมข้ำวของมีค่ำของชำวบ้ำน โดยกำร
น ำพญำเจตรำช ขุนเทพรัตน์และพระภิกษุร้ำง เพื่อไปบรรจุยัง
องค์พระธำตุพนม แต่เนื่องจำกกำรฉลองสมโภชองค์พระธำตุ
พนมเสร็จสิ้น จึงตกลงฝังสิ่งของมีค่ำเหล่ำนั้นไว้ในบริเวณเชิงเขำ
ที่ตั้งองค์พระนอน พร้อมกับสร้ำงพระนอนและพระพุทธรูปอีก ๗ 
องค์ (ไพรัช ญำณธโร,ม.ป.พ.:๙-๑๐) เพื่อไว้เป็นที่
สักกำระ ภำยหลังบริเวณแถบนีไ้ด้ถูกทิ้งร้ำงไป 

นอกจำกนี้พระนอนเชิงดอยยังแฝงไปด้วยคติชน กล่ำวคือ 
พระนอนเชิงดอยเป็นพระพุทธรูปปำงปรินิพพำน ในเหตุกำรณ์ที่
พระพุทธเจ้ำทรงปรินิพพำนนั้น ได้ทรงแสดงปัจฉิมโอวำทดัง
ปรำกฏในพระมหำปรินิพพำนสูตร ทีฆนิกำย มหำวรรค ฉบับ
แปลของมหำมกุฏรำชวิทยำลัย ใจควำมว่ำ “สังขำรทั้งหลำยมี
ควำมเสื่อมไปเป็นธรรมดำ เธอทั้งหลำยจงท ำหน้ำที่ให้ส ำเร็จด้วย
ควำมไม่ประมำทเถิด ” ดังนั้น องค์พระนอนเชิงดอยจึง
เปรียบเสมือนสิ่งที่เป็นพุทธนุสติ คือ ให้ระลึกถึงพระธรรมค ำสอน
ของพระพุทธเจ้ำนั้นเอง โดยในช่วงเดือน ๖  ทำงจันทรคติ
ยังได้จัดให้มีประเพณีสรงน้ ำพระนอนเชิงดอยเป็นประจ ำทุกปี



  ๓๖ 
 

สรุป 
 

 พระนอนเชิงดอย เป็นพระพุทธรูปศิลปะทวำรวดี แสดง
ปำงปรินิพพำน แกะสลักบนผนังหินเชิงเขำภูพำน นับเป็นพระ
นอนศิลปะทวำรวดีจ ำนวนหนึ่งใน ๖ องค์ที่พบในภำคอีสำน 
นอกจำกนี้พระนอนเชิงดอยยังเป็นพระนอนศิลปะทวำรวดีหนึ่ง
เดียวที่พบในแอ่งสกลนคร แสดงให้เห็นถึงซึ่งควำมส ำคัญ
ทำงด้ำนประวัติศำสตร์วัฒนธรรม โดยเฉพำะในส่วนที่แสดงถึง
ควำมสัมพันธ์กับชุมชนพื้นถิ่นเดิม ที่รับวัฒนธรรมทวำรวดีจำก
ภำยนอกในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๖  ในพื้นที่เชิงเขำ
ภูพำน 
 นอกจำกนี้ยังเป็นที่เคำรพสักกำระของชำวบ้ำนใกล้เคียงโดย
จัดพิธีสรงน้ ำประจ ำปีในช่วงเดือน ๖ ตำมปฏิทินจันทรคติ ของ
ทุกปี
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บรรณำนกุรม 
 

 
หนังสือและบทควำมในหนังสือ 
กรมศิลปำกร.ส ำนักศิลปำกรที่ ๑๐ ร้อยเอ็ด.   
 ร้อยรอยเก่ำสกลนคร. กรุงเทพฯ : บริษัท รุ่งศิลป์ 

กำรพิมพ์ (๑๙๗๗) จ ำกัด.๒๕๕๕. 
ชวลิต อธิปัตยกุล. งำนศิลปกรรม เมื่อแรกครั้งพระพุทธ 

ศำสนำเข้ำมำในอีสำน.สกลนคร : บ้ำนเหล่ำกำรพิมพ์  
๓๓๓,๒๕๕๙.  

ผำสุก อินทรำวุธ. ทวำรดีกำรศึกษำเชิงวิเครำะห์จำกหลักฐำน 
  ทำงโบรำณคดี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย. 
 ๒๕๔๒. 
พิเศษ เจียจันทร์พงษ์. หำพระหำเจ้ำ.    
 กรุงเทพฯ : ส ำนักพิมพ์มติชน .๒๕๔๕. 
ไพรัช ญำณธโร. ประวัติวัดเชิงดอยเทพรัตน์. 
 ม.ป.ท. : ม.ป.พ..ม.ป.ป. 
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง. ทวำรวดีในอีสำน. 
 กรุงเทพฯ : ส ำนักพิมพ์มติชน .๒๕๔๘. 
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สุรัตน์ วรำงค์รัตน์. (บรรณำธิกำร).สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
จังหวัดสกลนคร. สกลนคร:สกลนครกำรพิมพ์, 
๒๕๓๘. 

________. (บรรณำธิกำร).ประวัติศำสตร ์
สกลนคร. สกลนคร : สกลนครกำรพิมพ์, ๒๕๔๔. 

สพสันติ์ เพชรค ำ. (บรรณำธิกำร).ประวัติศำสตร์ 
สกลนคร. เชียงใหม่ : หจก.วนิดำกำรพิมพ์,  
๒๕๖๐. 
 

สัมภำษณบ์คุคล 
พระไพรัช ญำณธโร.เจ้ำส ำนักสงฆ์เชิงดอยเทพรัตน์.   

๒๕๖๐.สัมภำษณ์.๘ มิถุนำยน. 
นำยสุริยำ บุญนิเวศ.ผู้ใหญ่บ้ำนม่วง หมู่ ๙. 
 ๒๕๖๐.สัมภำษณ์.๘ มิถุนำยน. 
นำยปรีชำ สวัสด.ีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบอนสหรำษฎร์ 

บ ำรุง.๒๕๖๐.สัมภำษณ์.๘ มิถุนำยน. 
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ข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน).  

“วัดพระนอน,วัดธรรมจักรเสมำรำม,   
 พระพุทธไสยำสน์วัดธรรมจักรเสมำรำม.” [ออนไลน์].  

เข้ำถึงเมื่อ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๑.  
เข้ำถึงได้จำก http://www.sac.or.th/. 

ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน).  
“จำรึกพระพุทธไสยำสน์ภูเวียง” [ออนไลน์].  
เข้ำถึงเมื่อ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๑.  
เข้ำถึงได้จำก http://www.sac.or.th/. 

ส ำนักวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยขอนแก่น.  
“พระพุทธไสยำสน์ภูปอ ๒ องค์” [ออนไลน์].  
เข้ำถึงเมื่อ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๑.  
เข้ำถึงได้จำก http:// cackku.wixsite.com 
/phratrairat1/blank-28. 

ส ำนักวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยขอนแก่น.  
“พระพุทธไสยำสน์ภูค่ำว” [ออนไลน์].  
เข้ำถึงเมื่อ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๑.  
เข้ำถึงได้จำก http:// cackku.wixsite.com 
/phratrairat1/blank-28. 

http://www.sac.or.th/
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