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ที่ปรึกษา 

พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร

พระครูสิริรัตโนภาส รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร

พระครูพิมลธรรมนิเทศ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดทุ่ง

พระครูศรีเจติยาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร

พระครูสกลวรานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร

นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

นายธวัช ศิริวัชนนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

นายพัณณ์เดช ศรีจันทร์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

รศ. ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บรรณาธิการ	 กองบรรณาธิการ	 	 	

ดร.สพสันติ์ เพชรค�า นายพจนวราภรณ์ เขจรเนตร

  นายจักรพงษ์ ฤดีเกษม 

ภาพ ่าย	

ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ส�านักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

ส�านักศิลปากรที่ ๑๐ ร้อยเอ็ด

ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร

นายธนินทร์รัฐ โทอาษา

นายสมศักดิ์ ทวีศักดิ์

จัดพิมพ์โดย			 จังหวัดสกลนคร

พิมพ์ครั้งแรก  จ�านวน ๒,๐๐๐ เล่ม พุทธศักราช ๒๕๕๙

ออกแบบ พิมพ์ที่ 

หจก.วนิดาการพิมพ์ ๑๔/๒ หมู่ ๕ ต�าบลสันผีเสื้อ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๐๕๐๓-๔, ๐๘ ๑๗๘๓ ๘๕๖๙ 

พระพุทธองค์แสน
ส ส สส นุสร ์

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�านักหอสมุดแห่งชาติ
จังหวัดสกลนคร.  
พระพุทธองค์แสน : สตสหัสสปฏิมานุสรณ์.-- สกลนคร : จังหวัดสกลนคร 
กระทรวงมหาดไทย, . .  
. พระพุทธรูป--สกลนคร. . สกลนคร--ประวัติศาสตร์.   
. ชื่อเรื่อง.
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คา รารภ

วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร เป ็นวัดเก ่าแก่ประดิษฐานปูชนียสถานส�าคัญจังหวัดสกลนคร คือ  

“พระธาตุเชิงชุม” รวมทั้ง “พระพุทธองค์แสน” หรือชาวสกลนครทั่วไปเรียกกันว่า “หลวงพ่อองค์แสน” พระพุทธรูป

ศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจของชาวสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง พระพุทธองค์แสนประดิษฐานเป็นพระประธาน  

อยู่ภายในพระวิหาร ก่อด้วยอิฐถือปูนลงรักปิดทอง มีความสูงรวมพระแท่นที่ประทับประมาณ ๔.๕๕ เมตร  

สร้างขึน้ในราวประมาณพทุธศตวรรษที ่๒๓-๒๔ ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา มกีารบรูณปฏสิงัขรณ์มาแล้วหลายครัง้ 

และล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ หลวงพ่อองค์แสนเกิดรอยร้าวข้ึนหลายจุดบริเวณพระศอ (คอ) พระพาหา 

(แขน) และพระอังสา (บ่า) ดังนั้นทางวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แจ้งต่อ 

กรมศิลปากรถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อองค์พระ เพื่อให้มีการด�าเนินงานวางแผนบูรณปฏิสังขรณ์อย่างเร่งด่วน 

จังหวัดสกลนครจึงมีประกาศแต่งตั้งคณะท�างานการอนุรักษ์พระองค์แสน เพื่อก�าหนดแนวทางการอนุรักษ์

พระองค์แสนตามกรมศิลปากรก�าหนด รวมท้ังการประสานงาน ก�ากับ ติดตาม ดูแลและพิจารณากล่ันกรอง  

ค่าใช้จ่ายให้การด�าเนินการบูรณะหลวงพ่อองค์แสนให้เรียบร้อย นอกจากนี้ยังแต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการ 

และคณะท�างานจัดท�าหนังสือการบูรณะหลวงพ่อองค์แสน เพ่ือท�าการบันทึกหลักฐาน เหตุการณ์ส�าคัญ 

ทางประวัติศาสตร์ในการบูรณะหลวงพ่อองค์แสน อีกทั้งยังเป็นข้อมูลส�าคัญในการศึกษาค้นคว้าวิจัย 

ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คติความเชื่อ ที่มากับความส�าคัญ เก่ียวกับการสร้างพระพุทธรูปในดินแดนลาว  

และไทยอีกด้วย 

จังหวัดสกลนคร ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มีส ่วนร่วมในการอนุรักษ์หลวงพ่อองค์แสน คร้ังนี้ และ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ “พระพุทธองค์แสน สตสหัสสปฏิมานุสรณ์” เล่มนี้ คงอ�านวยประโยชน์แก่นักเรียน 

นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เพื่อการศึกษา สืบค้น อ้างอิง ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจ จนเกิดความตระหนัก

ถึงคุณค่าส�าคัญของพระพุทธองค์แสน หรือหลวงพ่อองค์แสน อันเป็นพระพุทธรูปเคารพคู่บ้านคู่เมืองสกลนคร 

และคงรักษาไว้เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบไป

(นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
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คานา
หนังสือ “พระพุทธองค์แสน สตสหัสสปฏิมานุสรณ์” เล่มนี้ เกิดจากจังหวัดสกลนคร มีโครงการอนุรักษ์พระองค์แสน 

หรือ “หลวงพ่อองค์แสน” วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร เนื่องจากช�ารุดเสียหาย เกิดรอยร้าวบริเวณองค์พระพุทธรูป 
อยู่หลายจุด และเพื่อให้โครงการอนุรักษ์มีความสมบูรณ์ จึงให้มีการบันทึกหลักฐานเหตุการณ์ส�าคัญในการบูรณะ ด้วยการ
จดัตัง้คณะกรรมการอ�านวยการ และคณะท�างานจดัท�าหนงัสอืการบรูณะหลวงพ่อพระองค์แสนขึน้ เพือ่ศกึษาค้นคว้า รวบรวม
เอกสาร และลงภาคสนามในการเกบ็ข้อมลูส�าคญั อนัเกีย่วเนือ่งทางประวตัศิาสตร์ และความเป็นมาของหลวงพ่อองค์แสน 

“สตสหสัสปฏมิานสุรณ์” หมายถงึ หนังสืออนสุรณ์ของพระปฏมิา ส่วนนามว่า “แสน” โดยทัว่ไปแล้วอาจเกดิความสงสยัว่า 
ท�าไม? พระพุทธรูปเคารพแทน “พระพุทธเจ้า” จึงได้ชื่อว่า “พระพุทธองค์แสน” หรือ “พระองค์แสน” และชาวบ้านเรียกกัน
จนติดปากว่า “หลวงพ่อองค์แสน” มาจากไหน? เพื่อตอบข้อสงสัย และสร้างความรู้ความเข้าใจในคติความเชื่อของการสร้าง
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว หนังสือเล่มนี้จึงพยายามอธิบายให้เห็นถึง “องค์รวม” ทั้งหมดของหลวงพ่อองค์แสน  
จังหวัดสกลนคร และอาณาบริเวณอื่นของวัฒนธรรมล้านช้าง ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงตอนกลาง

หนงัสอื “พระพทุธองค์แสน สตสหสัสปฏมิานสุรณ์” ประกอบด้วยเนือ้หาส�าคญัหลายบท ประกอบด้วย โบราณคดแีละ
ประวัติศาสตร์เมืองสกลนคร, ประวัติวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร, ความหมาย ที่มาและคติการสร้างพระองค์แสน 
ในพื้นที่วัฒนธรรมล้านช้าง, พระพุทธองค์แสน (หลวงพ่อองค์แสน) วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร รวมทั้งเร่ืองราวของ 
การบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธองค์แสน พุทธศักราช ๒๕๕๘

ขอขอบคุณคณะกรรมการอ�านวยการ และคณะท�างานจัดท�าหนังสือเล่มนี้ทุกท่าน ที่ช่วยกันเสียสละท�างานกันอย่าง 
เต็มความสามารถ โดยเฉพาะท่านพัณณ์เดช ศรีจันทร์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานคณะกรรมการ 
อ�านวยการจัดท�าหนังสือ ซึ่งท่านเพิ่งเกษียณอายุราชการ ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ เอาใจใส่ ติดตาม และอ�านวยการ 
ให้ความช่วยเหลือแก่คณะท�างานเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณท่านอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ขอกราบขอบคุณพระคุณเจ้า  
พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระราชโมลี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร พระเทพญาณวิศิษฏ์  
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม และพระเดชพระคุณเจ้าอาวาส 
วัดอื่นๆ ที่ไม่ได้เอ่ยนาม ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลส�าคัญ รวมทั้งอ�านวยความสะดวกแก่คณะท�างานตลอดระยะเวลา 
ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม 

ท้ายสุดนี้คณะท�างานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ “พระพุทธองค์แสน สตสหัสสปฏิมานุสรณ์” คงเกิดคุณประโยชน์ 
ทางวิชาการ แก่ท่านผู ้ที่สนใจศึกษาเรื่องราวส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสกลนคร อันเป็น “รากเหง้า 
ทางวัฒนธรรม” ที่ส�าคัญในการก่อให้เกิด “ส�านึกร่วมของท้องถ่ิน” และการสร้าง “ความรักสามัคคี” ในชุมชนท้องถิ่น 
อย่างยั่งยืนต่อไป 

ดร.สพสันติ์ เพชรค�า
ผู้อ�านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
บรรณาธิการ
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ค�าปรารภ		 	 	 ก

ค�าน�า		 	 	 	 ค

บทที่		๑	 โบราณคดีและประวัติศาสตร์เมืองสกลนครกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์	 ๑	

	 ๑. สกลนครสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ๔

 ๒. สกลนครสมัยประวัติศาสตร์ ๗ 

  ๒.๑ ยุควัฒนธรรมทวารวดี ๗

  ๒.๒ ยุควัฒนธรรมขอม ๙

  ๒.๓ ยุควัฒนธรรมล้านช้าง ๑๓

  ๒.๔ ยุคธนบุรี-ต้นรัตนโกสินทร์ ๑๔

 ๓. สกลนครในต�านานอุรังคนิทาน ๑๗

 ๔. ชื่อบ้านนามเมืองสกลนคร ๑๙

  ๔.๑ เมืองหนองหานหลวง ๑๙

  ๔.๒ เมืองเชียงใหม่หนองหาน ๑๙

  ๔.๓ เมืองสกลทวาปี ๑๙

  ๔.๔ เมืองสกลนคร ๑๙

 ๕. ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของสกลนคร ๒๐

  ๕.๑ กลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว ๒๐

  ๕.๒ กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท ๒๐

  ๕.๓ กลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อ ๒๒

  ๕.๔ กลุ่มชาติพันธุ์ไทโส้ ๒๒

  ๕.๕ กลุ่มชาติพันธุ์ไทโย้ย ๒๔

  ๕.๖ กลุ่มชาติพันธุ์ไทกะเลิง ๒๔

  ๕.๗ กลุ่มชาวไทจีน หรือชาวไทยเชื้อสายจีน ๒๔

  ๕.๘ กลุ่มชาวไทญวน หรือชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ๒๕

 สรุป   ๒๗

ารบ
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บทที่		๒	 ประวัติวัดพระธาตุเชิงชุม	วรวิหาร	 ๒๙

 ๑. สถานะและที่ตั้งของวัด ๓๒

 ๒. อาณาเขตของวัด ๓๒

 ๓. ประวัติและความเป็นมา ๓๒

  ๓.๑ วัดพระธาตุเชิงชุม สมัยพระธานี (อุปฮาดเมืองกาฬสินธุ์)  ๓๒ 

   เจ้าเมืองสกลทวาปี (พุทธศักราช ๒๓๒๙-ประมาณพุทธศักราช ๒๓๗๐) 

  ๓.๒ วัดพระธาตุเชิงชุม สมัยพระยาประเทศธานี (ค�า)  ๓๓ 

   (พุทธศักราช ๒๓๘๑-๒๔๑๙) 

  ๓.๓ วัดพระธาตุเชิงชุม สมัยพระยาประเทศธานี (ปิด)  ๓๓ 

   (พุทธศักราช ๒๔๒๑-๒๔๒๗) 

  ๓.๔ วัดพระธาตุเชิงชุม สมัยพระยาประจันตประเทศธานี (โง่นค�า)  ๓๓ 

   (พุทธศักราช ๒๔๓๐-๒๔๖๖) 

 ๔. นามและสร้อยนามของวัดพระธาตุเชิงชุม ๓๕

 ๕. ล�าดับเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร ๓๖

  ๕.๑ พระครูหลักค�า (ราวพุทธศักราช ๒๓๒๙-ไม่ปรากฏ) ๓๖

  ๕.๒ พระครูชิน ๓๖

  ๕.๓ พระครูเห็ม ๓๖

  ๕.๔ พระครูเสือ ๓๖

  ๕.๕ พระครูสอน ๓๖

  ๕.๖ พระครูพรหมมา ๓๖

  ๕.๗ พระครูแพง ๓๖

  ๕.๘ พระครูหลักค�า (พน) (พุทธศักราช ๒๔๓๐-๒๔๕๓) ๓๖

  ๕.๙ พระครูสกลสมณกิจ สังฆปาโมกข์ (บุดดี ป ฺญาวุฑฺโฒ)  ๓๗ 

   (พุทธศักราช ๒๔๕๓-๒๔๖๖) 

  ๕.๑๐  พระครูสกลสมณกิจ สังฆวาห (ธรรม ธมฺมโชโต)  ๓๗ 

    (พุทธศักราช ๒๔๖๖-๒๔๗๙) 

  ๕.๑๑  พระเทพวิมลเมธี (วันดี สิริวณฺโณ) (พุทธศักราช ๒๔๗๙-๒๕๒๙) ๓๘

  ๕.๑๒  พระราชวิมลมุนี (ศรีค�า อภิสทฺโธ) (พุทธศักราช ๒๕๓๐-๒๕๓๖) ๓๙

  ๕.๑๓  พระเทพวิสุทธาจารย์ (กง โฆสโก) (พุทธศักราช ๒๕๓๖-๒๕๕๒) ๔๑

  ๕.๑๔  พระเทพสิทธิโสภณ (สุรสีห์ กิตติโสภณ) (พุทธศักราช ๒๕๕๒-ปัจจุบัน) ๔๒
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 ๖. ปูชนียสถานและเสนาสนะส�าคัญ ๔๕

  ๖.๑ พระธาตุเชิงชุม ๔๖

  ๖.๒ พระวิหาร ๕๕

  ๖.๓ อุโบสถหลังเก่า (สิม) ๖๐

  ๖.๔ พระอุโบสถหลังปัจจุบัน ๖๒

  ๖.๕ วิหารคด ๖๕

  ๖.๖ ศาลาอเนกประสงค์ หรือศาลาการเปรียญ (หอแจก) ๖๖

  ๖.๗ หอพระไตรปิฎกปราสาทยอด (หอสมุดพุทธศาสนิกชน) ๖๙

  ๖.๘ หอระฆัง (หอระฆังเวียดนามอนุสรณ์) ๗๓

  ๖.๙ หอระฆังบูรพาจารย์ ๗๕

  ๖.๑๐  โรงเรียนพระปริยัติธรรม ๗๖

  ๖.๑๑  บ่อน�้าโบราณ ๗๘

 สรุป   ๗๙

บทที่		๓	 พระองค์แสน	:	ความหมาย	ที่มา	และคติการสร้างในพื้นที่วั นธรรมล้านช้าง	 ๘๑

 ๑. ความหมาย ที่มา และคติการสร้างพระพุทธรูปในพื้นที่วัฒนธรรมล้านช้าง ๘๔

 ๒. พระองค์ตื้อ พระองค์แสน พระองค์หมื่น ๘๗

 ๓. ความส�าคัญ และคติการสร้าง “พระองค์แสน” ในพื้นที่วัฒนธรรมล้านช้าง ๘๘

 ๔. พระองค์แสน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๙๐

  ๔.๑ พระองค์แสนเมืองเซะ วัดแสนไซ เมืองมะหาไซ แขวงค�าม่วน ๙๐

  ๔.๒ พระแสน (พระองค์แสน) วัดเมืองแสน บ้านเมืองแสน เมืองจ�าปาสัก แขวงจ�าปาสัก ๙๔

  ๔.๓ พระองค์แสน (วัดธาตุฝุ่น) วัดธาตุฝุ่นสันติธรรมวนาราม บ้านวัดธาตุ เมืองจ�าปาสัก แขวงจ�าปาสัก ๑๐๓

  ๔.๔ พระองค์แสน (บ้านสะแคะ) วัดองค์แสนสุขาราม บ้านสะแคะ เมืองไซเสดถา แขวงอัตตะปือ ๑๐๖

 ๕. พระองค์แสน ในราชอาณาจักรไทย ๑๐๘

  ๕.๑ พระองค์แสนวัดพระธาตุพนม (พระองค์แสนศาสดา) วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ๑๐๘ 

   อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

  ๕.๒ พระองค์แสนวัดปทุมวนาราม วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร แขวงปทุมวัน ๑๑๒ 

   เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
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  ๕.๓ พระองค์แสนวัดหงส์รัตนาราม วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ  ๑๑๗ 

   เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

  ๕.๔ พระองค์แสนวัดพระธาตุเรณู (พระองค์แสนวัดกลาง) วัดพระธาตุเรณู อ�าเภอเรณูนคร ๑๒๒ 

   จังหวัดนครพนม 

  ๕.๕ พระองค์แสนบ้านพิมาน วัดศรีชมชื่น บ้านพิมาน ต�าบลพิมาน อ�าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ๑๒๕

  ๕.๖ พระองค์แสนวัดบ้านพะเนาว์ วัดบ้านพะเนาว์ บ้านพะเนาว์ ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมืองสกลนคร ๑๒๗ 

   จังหวัดสกลนคร 

  ๕.๗ พระองค์แสนน้อยบ้านนายอ วัดบ้านนายอ บ้านนายอ ต�าบลงิ้วด่อน อ�าเภอเมืองสกลนคร ๑๓๐

   จังหวัดสกลนคร 

  ๕.๘ พระองค์แสนวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง อ�าเภอเมืองสกลนคร ๑๓๒ 

   จังหวัดสกลนคร 

 สรุป   ๑๓๓

บทที่		๔	 พระพุทธองค์แสน	(หลวงพ่อองค์แสน)	วัดพระธาตุเชิงชุม	วรวิหาร	 ๑๓๕

 ๑. พระพุทธองค์แสน (พระองค์แสน) ๑๓๗

 ๒.  พระองค์แสน (วัดธาตุเชิงชุม) ๑๕๗

 ๓. พระองค์แสน (พุทธศักราช ๒๓๖๐) ๑๖๐

 ๔. พระองค์แสน (พุทธศักราช ๒๓๘๑) ๑๖๓ 

สรุป     ๑๖๗

บทที่		๕	 การบูรณะพระพุทธองค์แสน	พุทธศักราช	๒๕๕๘	 ๑๖๙

 ๑. การบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธองค์แสน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ๑๗๑

  ๑.๑ การเตรียมการก่อนการด�าเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธองค์แสน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ๑๗๒

  ๑.๒ การด�าเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธองค์แสน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ๑๗๙

 สรุป   ๑๘๙

บรรณานุกรม	 	 	 ๑๙๐

ภาค นวก	 	 	 ๑๙๓
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ทท

ร ค แ ะ ระ ส ร์

เมอืงสกลนคร
ค ท ง พนธุ์





สกลนคร เป็นจังหวัดหน่ึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรือบริเวณ “แอ่งสกลนคร” ( akon 

akhon Basin) ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติของเทือกเขาภูพาน และหนองหาน๑ อีกทั้งยังมี 

ล�าน�้าหลายสายไหลลงสู่แม่น�้าโขง อาทิ ล�าน�้าสงครามและล�าน�้าก�่า จนเกิดระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน�้าธรรมชาติ  

“ป่าบุ่งป่าทาม” ท�าให้สกลนครมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ จนเกิดการอพยพ

เข้ามาของผู้คนจากหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์ กลายเป็น “เขตสะสมทางวัฒนธรรม”๒ ดังปรากฏร่องรอย 

หลักฐานการตัง้ถิน่ฐานอาศยัของมนุษยม์าตัง้แต่สมยักอ่นประวตัศิาสตร์ และการรบัเอาอทิธพิลทางความเชือ่ 

ศาสนา และวัฒนธรรม ในยุคทวารวดี ขอม ล้านช้างและรัตนโกสินทร์ตามล�าดับ นอกจากนี้ยังประกอบด้วย 

กลุ่มชาติพันธุ ์ท้องถิ่นเดิมถึง ๖ กลุ่ม ได้แก่ ไทลาว ไทญ้อ ไทโย้ย ไทโส้ ไทกะเลิง และผู้ไทหรือ 

ภูไท กระจายตัวตั้งถิ่นฐานอยู่ปะปนกับชาวจีนและชาวเวียดนามที่อพยพมาภายหลัง สกลนครจึงมีความ 

หลากหลายทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีในปัจจุบัน

๑	 มีข้อถกเถียงเกี่ยวกับการเขียนคำาว่า	“หนองหาร”	หรือ	“หนองหาน”	ว่าที่ถูกต้องควรสะกดด้วย	“ร”	หรือ	“น”	ในพจนานุกรม บับ
บัณฑิตยสถาน	พ.ศ.๒๕๕๔	พิมพ์คร้ังท่ี	๒	ให้ความหมายของคำาว่า	“หาร”	หมายถึง	แบ่งส่วนเท่า 	กัน	และหมายถึง	ส่ิงท่ีเอาไปได้,	
การนำาไป,	 การถือเอา	 มักใช้เป็นส่วนท้ายสมาส	 เช่น	 บริหาร,	 อวหาร	 เป็นต้น	 ส่วนคำาว่า	 “หาน”	 พบในคำาว่า	 “ละหาน”		
(เทียบเขมร)	 หมายถึง	 ห้วงน้ำา	 ส่วนคำาว่า	 “ละหาร”	 (เทียบมลายูว่า	 )	 หมายถึง	 ห้วงน้ำาเช่นกัน	 ในหนังสือเล่มนี้ใช้คำาว่า	
“หนองหาน”	 เนื่องจากตรงกับความหมายหนองน้ำา	 และตรงกับข้อความในศิลาจารึกพระมหาพรหมเทโวโพธิสัตว	์ บ้านท่าวัด	
อำาเภอเมืองสกลนคร	โดยเรียกชื่อเดิมของเมืองสกลนครว่า	“เมืองเชียงใหม่หนองหาน”

๒	 สพสันติ์	 เพชรคำา.	 “หนองหานหลวง	 จากเมืองขอม...เชียงใหม่หนองหาน	 สู่เมืองสกลนคร”	 ทางอีศาน,	 ปีที่	 ๒	 บับที่	 ๑๙	
(พฤศจิกายน	๒๕๕๖),	หน้า	๒๔	

ร ค แ ะ ระ ส ร์

เมืองสก นคร
ค ท ง พนธุ์



๑. สกลนครสมั ก่อนประวัติศาสตร์

จากหลักฐานแหล่งโบราณคดีในเขตจังหวัดสกลนคร

พบว่า บริเวณเทือกเขาภูพานมีหลักฐานการตั้งถ่ินฐาน 

ของมนษุย์มาตัง้แต่สมยัก่อนประวตัศิาสตร์ กระจายอยูต่าม

บริเวณใกล้ๆ กับล�าน�้าสงครามกับล�าน�้ายาม ในเขตพื้นที่

อ�าเภอสว่างแดนดนิ อ�าเภอพงัโคน อ�าเภอวานรนวิาส อ�าเภอ

วารชิภมูแิละอ�าเภอกสุมุาลย์ และพบว่า ๕๐ กว่าแห่งมกีาร 

ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในรูปแบบของ “สังคมเกษตรกรรม”  

๓	 กรมศิลปากร.	สำานักศิลปากรที่	๑๐	ร้อยเอ็ด.	ร้อยรอยเก่าสกลนคร.	กรุงเทพ 	 	๒๕๕๕,	หน้า	๘

พบภาชนะเคร่ืองปั ้นดินเผาเขียนสีและเคร่ืองมือโลหะ  

เรียกร่วมยุคสมัยเดียวกันกับ “วัฒนธรรมบ้านเชียง”๓  

อีกทั้งยังพบแหล่งศิลปะถ�้ าในบริเวณเทือกเขาภูพาน 

แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและพิธีกรรมของคนในสมัยก่อน

ประวัติศาสตร์ เช่น ภาพเขียนสีผาผักหวาน บ้านภูตะคาม 

ต�าบลท่าศิลา อ�าเภอส่องดาว ภาพสลักถ�้ าภูผายนต์  

ต�าบลกกปลาซิว อ�าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เป็นต้น

แ นทแสดงบริเวณ แอ่งสกลนคร  ในภาคอีสานตอนบน

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ภา นะ ครอง นดิน าและเครื่องมือโลหะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ลักษณะต่าง  พบตามแหล่งโบราณคด ีในพืน้ทีจ่งัหวดัสกลนคร

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพ ขยนสสมัยกอน ระวัติศาสตร์ ณ ผาผักหวาน บ้านภูตะคาม ต�าบลท่าศิลา  

อ�าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เขียนภาพกลุ่มบุคคลร่ายร�าคล้ายก�าลังประกอบพธีิกรรม

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพส ักหินสมัยกอน ระวัติศาสตร์ ณ ภูผายนต์ ต�าบลกกปลาซิว  

อ�าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จ�าหลักรูปคน สัตว์และลายเรขาคณิต

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

I 5 I



พระพุทธรูปหินทราย ปางสมาธิ ศิลปะทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๖ พบที่ วัดมหาพรหมโพธิราช บ้านท่าวัด ต�าบลเหล่าปอแดง อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



๒. สกลนครสมั ประวัติศาสตร์

๒.๑	ยุควั นธรรมทวารวดี

เมื่อเข้าสู่ยุคสมัยประวัติศาสตร์ ดินแดนในจังหวัด

สกลนครมีพัฒนาการต่อเนื่อง ด้วยการรับเอาอิทธิพลของ

พุทธศาสนาสมัย “วัฒนธรรมทวารวดี” เมื่อประมาณ 

ปลายพทุธศตวรรษที ่๑๔-๑๖ พบการก่อสร้างสถาปัตยกรรม

และรูปเคารพ ได้แก่ ใบเสมาหิน พระพุทธรูป อาทิเช่น  

ใบเสมาหินที่วัดพระธาตุเชิงชุม หรือเนินใบเสมาหินทราย

กลุ่มใหญ่ที่สุดอยู่ในวัดกลางศรีเชียงใหม่ บ้านท่าวัด ต�าบล

เหล่าปอแดง อ�าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร ลกัษณะ

ของการปักใบเสมาหินเป็นคู่ล้อมรอบ ๘ ทิศ จ�านวน ๘ คู่ 

อีกทั้งยังพบพระพุทธรูปหินทรายปางสมาธิ ศลิปะทวารวดี 

ปัจจุบันประดิษฐานไว้ที่วัดมหาพรหมโพธิราช บ้านท่าวัด  

และภายในคูหาองค์พระธาตุเชิงชุม

ก ุม บ สมาหินทราย ศิลปะทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๖ 

พบที่ วัดกลางศรีเชียงใหม่ บ้านท่าวัด ต�าบลเหล่าปอแดง  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พระพุทธร หินทราย ปางสมาธิ ศิลปะทวารวดี  

อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๖ พบภายในคูหาองค์พระธาตุเชิงชุม  

วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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๒.๒	ยุควั นธรรมขอม

ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘ อิทธิพลวัฒนธรรม

ขอมเริ่มแพร่กระจายเข้ามาในภาคอีสาน โดยเฉพาะบริเวณ

อีสานตอนล่างหรือบริเวณ “แอ่งโคราช” ( horat Basin) 

ทางด้านทิศใต้ของเทือกเขาภูพานและแพร่กระจายมาสู่ 

พื้นที่เมืองสกลนครผ่านทางล�าน�้าโขง นับว่าเป็นช่วงเวลา 

ที่วัฒนธรรมขอมเจริญรุ ่งเรืองเป็นอย่างมาก มีการพบ 

โบราณสถาน “ปราสาทหิน” อันเป็นลักษณะสถาปัตยกรรม

ส�าคัญของวัฒนธรรมขอมจ�านวนมากถึง ๕ แห่ง และ 

พบมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน 

ตอนบน ประกอบด้วย ปราสาทองค์ในพระธาตุเชิงชุม  

พระธาตุ งิ มุ  

ตัง้อยู ่ณ วดัพระธาตุเชิงชมุ วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

เป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดศิลปะล้านช้าง 

ก่ออฐิถอืปนู สร้างครอบทบั 

ปราสาทขอมองค์เดมิ ภายในมีวัสดุ

โครงสร้างหลกัเป็นศลิาแลง เสากรอบประตู

เป็นหินทราย พบจารึกอักษรขอมโบราณ 

ภาษาเขมร ที่กรอบประตูทางเข้าสู่อุโมงค ์

ด้านทิศตะวันออกกล่าวถึง การแบ่งเขต

การปกครองที่ดินแก่หัวหน้าหมู่บ้าน 

แต่ละหมู่บ้าน และการกัลปนา ทาส  

สัตว์เลี้ยง พืช ที่นา

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พระธาตุ๔ ปราสาท ดุม ปราสาทภูเพ็ก ปราสาทหิน 

บ้านพันนา และปราสาทนารายณ์เจงเวง ซึ่งเป็นปราสาทหิน

ที่มีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมขอมค่อนข้างสมบูรณ์ 

โดยองค์ปราสาทมฐีานล่างสดุก่อด้วยหนิศลิาแลง ( aterite) 

ส่วนองค์ปราสาทก่อด้วยหินทราย และมีการสลักลวดลาย

ตามหน้าบันกับทับหลัง นอกจากนี้ยังพบ “สะพานขอม”  

เป็นสะพานโบราณเพียงแห่งเดียวที่ค้นพบในประเทศไทย 

ในปัจจบุนั สะพานขอมก่อด้วยหนิศลิาแลง ด้านบนท�าเป็น 

พื้นเ รียบ ยกขอบศิลาแลงเป ็นคันข้ึนมาทั้ งสองข ้าง  

สะพานแห่งนี้คงใช้ประโยชน์ส�าหรับข้ามล�าน�้าสาขาห้วยโมง 

ที่ไหลลงหนองหาน

๔	 ภายหลังจากการรับเอาอิทธิพลลักษณะศิลปะสถาปัตยกรรมของ
อาณาจักร	 “ล้านช้าง”	 ทำาให้บุคคลท่ัวไปเรียกช่ือโบราณสถานในแบบ
วัฒนธรรมขอมจาก	“ปราสาท”	ว่า	“พระธาตุ”
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พระธาตุดุมหรือปราสาทดุม ตั้งอยู่ ณ วัดธาตุดุม อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  

สร้างขึ้นในศาสนาพราหมณ์- ินดู ลักษณะเป็นปราสาทอิฐ ๓ หลัง แต่ปจจุบันเหลืออยู่

เพียงหลังเดียว ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง ในแนวทิศเหนือ-ใต้ มีคูน�้าล้อมรอบ (บาราย)  

ตามต�านานพื้นถิ่นเชื่อว่า เป็นสถานที่สร้างครอบลูกดุมจีวรของพระพุทธเจ้า

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พระธาตุภ พก หรือปราสาทภูเพ็ก ตั้งอยู่ ณ วัดธาตุภูเพ็ก ต�าบลนาหัวบ่อ  

อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สร้างขึ้นในศาสนาพราหมณ์- ินดู  

ตัวปราสาทตั้งอยู่บนภูเพ็ก ลักษณะเป็นปราสาทก่อด้วยหินทรายขนาดใหญ ่

หันหน้าทางทิศตะวันออก ตามต�านานพื้นถิ่นกล่าวว่า สร้างขึ้นพร้อมกับ 

ปราสาทนารายณ์เจงเวง เพื่อประดิษฐานพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า  

โดยฝายชายชาวเมืองหนองหานหลวง มีพญาสุวรรณภิงคาร  

เจ้าเมืองหนองหานหลวง เป็นผู้น�าแต่สร้างไม่ส�าเร็จ

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พระธาตุนาราย ์ จง วง หรือปราสาทนารายณ์เจงเวง ตั้งอยู่ ณ วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  

สร้างขึ้นในศาสนาพราหมณ์- ินดู ลักษณะเป็นปราสาทก่อด้วยหินทราย ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง หันหน้าทางทิศตะวันออก

ตามต�านานพื้นถิ่นกล่าวว่า สร้างขึ้นพร้อมกับพระธาตุภูเพ็ก โดยฝายหญิงชาวเมืองหนองหานหลวง มีนางนารายณ์เจงเวง  

ชายาของพญาสุวรรณภิงคาร เป็นผู้น�า

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ราสาทหินบานพันนา ตั้งอยู่ ณ บ้านพันนา ต�าบลพันนา อ�าเภอสว่างแดนดิน  

จังหวัดสกลนคร สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาสนสถานประจ�าอโรคยศาล (โรงพยาบาล)  

ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ตัวปราสาทก่อด้วยหินศิลาแลงเป็นวัสดุหลัก  

หันหน้าทางทิศตะวันออก

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพ ายสะพานหินหรือสะพานขอม เมื่อคราวพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

กรมพระก�าแพงเพชรอัครโยธิน เสด็จส�ารวจเส้นทางที่จะท�าทางรถไฟในมณ ลอุดร  

เมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๕

ภาพ : ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

สะพานหิน หรือสะพานขอม มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗  

ตั้งอยู่นอกเมืองทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ภาพ ายทางอากาศ มองสก นคร เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๘ แสดงคูน�้าคันดินล้อมรอบเมืองสกลนคร

ภาพ : กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
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ดังนั้นสกลนครจึงได้ชื่อว่า “เมืองขอม” มาแต่อดีต 

และที่ส�าคัญอีกประการคือ “เมืองโบราณสกลนคร” ม ี

คูน�้าคันดินล้อมรอบ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในเรื่อง 

การจัดการระบบน�้าในอดีตเพื่อหล ่อเลี้ยงชุมชนและ 

การป้องกันเมือง เมืองโบราณแห่งนี้มีก�าแพงคูเมืองที่ม ี

รูปแบบเป็นเส้นตรงมมุเหลีย่มแนวตัง้ฉาก ขนาดใกล้เคยีงกนั

คล้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล้อมรอบบริเวณภายในเมืองขนาด 

๑,๓๕๐x๑,๕๐๐ เมตร๕ มีระยะก�าแพงคูเมืองกว้างกว่า  

๑๐๐ เมตร แตกต่างกนัตามสภาพภูมิประเทศใช้ประโยชน์ 

ในการป้องกันเมืองและมีช่องทางน�้าเชื่อมต่อกับหนองหาน 

แสดงถึงการใช้ประโยชน์ในการคมนาคม รวมทั้งเรื่อง 

ระบบชลประทานเพื่อหล่อเลี้ยงชุมชน การแสดงขอบเขต

เมืองและการป้องกันเมืองจากการรุกรานภายนอก ภายใน

ก�าแพงคูเมืองโบราณมี “บาราย” หรือสระน�้าโบราณ 

ขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปัจจุบันชาวบ้านเรียกว่า  

“สระพังทอง” มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่ใช้เพ่ือ 

การสาธารณูปโภคแก่ชุมชนที่อาศัยอยู่ในตัวเมือง

๒.๓	ยุควั นธรรมล้านช้าง

ภายหลังอาณาจักรขอมเสื่อมอ�านาจลงในช่วงปลาย

พุทธศตวรรษท่ี ๑๘ ท�าให ้อิทธิพลวัฒนธรรมขอม 

ถกูวฒันธรรมล้านช้างเจรญิข้ึนมาสวมทบัแทน ด้วยการขยาย

ดินแดนเข้ามาครอบคลุมภาคอีสานในแถบแม่น�้ าโขง  

โดยเฉพาะช่วงสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ย้าย 

เมืองหลวงจากเมืองหลวงพระบางมายังกรุงเวียงจันทน์  

พร้อมกับโปรดเกล้าฯ ให้มีการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา 

และเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก หลักฐานส�าคัญที่แสดง 

ให้เหน็ถงึอทิธพิลของวฒันธรรมล้านช้างในเมอืงสกลนครคอื 

“ศิลาจารึกบ้านท่าวัด” หรือจารึก “พระมหาพรหมโพธิสัตว์” 

กล่าวถึง การอุทิศที่ดิน ไร่นา ผู้คน และการก�าหนดเขต

อภัยทานของสมเด็จบรมบพิตร พระมหาธรรมิกราชตนช่ือ

พระมหาพรหมเทโวโพธิสัตว์ ให้กับ “วัดกลางเชียงใหม่

หนองหาน” เมือ่จลุศกัราช ๙๙๘ ตรงกบัพทุธศกัราช ๒๑๗๙ 

เป็นการพระราชทาน “เขตวิสุงคามสีมา” สร้างวัดขึ้นใน

พระพทุธศาสนาเพือ่อทิุศผลบญุแด่สมเดจ็พระโพธสิารราชเจ้า 

รวมทั้งสมเด็จปู่ ย่า ตา ยาย และวงศาคณาญาติ จารึกชิ้นนี้

ยังกล่าวถึงชื่อเมืองว่า “เมืองเชียงใหม่หนองหาน”

๕	 กรมศิลปากร.	สำานักศิลปากรที่	๑๐	ร้อยเอ็ด.	ร้อยรอยเก่าสกลนคร.	กรุงเทพ 	 	๒๕๕๕,	หน้า	๑๐๑

จารึกพระมหาพรหม พธิสัตว์ กล่าวถึงพระมหาพรหมโพธิสัตว์แห่งอาณาจักรล้านช้าง 

ได้ก�าหนดเขตที่ให้อภัยชีวิตแก่สรรพสัตว์ทั้งปวง จารึกมีอยู่ ๒ ด้าน ท่อนล่างหักหายไป 

พบที่วัดมหาพรหมโพธิราช บ้านท่าวัด ต�าบลเหล่าปอแดง อ�าเภอเมืองสกลนคร  

จังหวัดสกลนคร

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จากจารึกบ้านท่าวัดนี้ เองจึงมีปรากฏชื่อเมืองว ่า  

“เมืองเชียงใหม่หนองหาน” ขึ้นมา พร้อมกับการสร้างบ้าน

แปงเมืองและดัดแปลงศาสนสถานต่างๆ จากวัฒนธรรม 

ของขอมเป็นวฒันธรรมตามแบบ “ศลิปะล้านช้าง” หลายแห่ง 

เช่น การก่อสร้างสถาปัตยกรรมทรง “ธาตุเจดีย์” ครอบทับ

ปราสาทหินที่องค์พระธาตุเชิงชุม รวมทั้งการปรับเปล่ียน

เรียกช่ือปราสาทต่างๆ เป็นพระธาตุ เช่น พระธาตุดุม  

พระธาตนุารายณ์เจงเวง หรอืบางครัง้อาจเรยีกผสมปนเปกนั 

เช่น พระธาตุปราสาทนารายณ์เจงเวงหรือปราสาทพระธาตุ 

ภูเพ็ก ปรากฏเป็นหลักฐานสืบมาจนถึงปัจจุบัน
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๒.๔	ยุคธนบุรี-ต้นรัตนโกสินทร์

ราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ เมื่ออ�านาจอาณาจักร

ล้านช้างเริ่มอ่อนแอลง โดยเฉพาะในสมัยธนบุรี สยาม 

เกิดความขัดแย้งกับเวียงจันทน์ด้วยเหตุผลหลายประการ  

จึงส่งกองทัพขึ้นมาปราบได้ส�าเร็จในปีพุทธศักราช ๒๓๒๒ 

ท�าให ้นครเวียงจันทน์ตกเป ็นประเทศราชของสยาม 

และมีการกวาดต้อนผู้คนเป็นจ�านวนมากเข้ามายังดินแดน

ฝังขวาแม่น�้าโขง ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ- 

ยอดฟ้าจฬุาโลกฯ ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้อปุฮาดเมอืง

กาฬสินธุ ์ พร้อมด้วยครอบครัวไพร่พลตัวเลกมาเป็น  

“ข้าพระธาตุ” ตั้งรักษาพระธาตุเชิงชุม ณ ต�าบลธาตุเชิงชุม 

และหมู่บ้านอื่นๆ บริเวณใกล้เคียงอยู่หลายต�าบล ต่อมา 

ทรงพระด�าริเห็นว่า ต�าบลธาตุเชิงชุมและต�าบลอื่นๆ มีผู้คน

หนาแน่นพอรวมตั้งเป็นเมืองใหญ่และเพื่อสะดวกแก่การ

ปกครองได้แล้วจึงโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านธาตุเชิงชุมเป็น

เมืองสกลทวาปี เมื่อพุทธศักราช ๒๓๒๙ จึงต้ังให้อุปฮาด

เมืองกาฬสินธุ์ เป็นพระธานีเจ้าเมืองสกลทวาปีคนแรก๖

ครั้นล่วงมาในแผ่นดินรัชกาลที่ ๓ พุทธศักราช  

๒๓๖๙ เ กิดสงครามระหว ่ างสยามกับเวียงจันทน ์  

เจ้าเมืองสกลทวาปีไม่ได้เตรียมก�าลังป้องกันบ้านเมือง 

เจ้าพระยาบดินทร์เดชานุชิต (สิงห์ สิงหเสนี) คร้ังเป็น 

พระยาราชสุภาวดีแม่ทัพมาตรวจราชการเห็นว่า เจ้าเมือง 

กรมการไม่เอาใจใส่ต่อราชการบ้านเมืองปล่อยให้ข้าศึก 

ล่วงล�้าเข้าไปได้โดยง่ายดาย เป็นการขดัขนือ�านาจอาญาศกึ 

จงึสัง่ให้เอาตวัพระธานีเจ้าเมืองสกลทวาปี ไปประหารชีวิตที่

หนองทรายขาว แล้วกวาดต้อนครอบครัวรี้พลเมือง 

สกลทวาปีไปอยู่ทีเ่มอืงกบนิทร์บรุบ้ีาง เมอืงประจนัตคามบ้าง

เป็นอนัมากสบืต่อลกูหลานมาจนทกุวนันี ้ยงัให้คงเหลอืผูค้น

เพื่อรักษาพระธาตุเชิงชุม แต่พวกเพี้ยศรีคอนชุม ต�าบล 

ธาตุเชิงชุมต�าบลหนึ่งกับบ้านหนองเหียน บ้านจานเพ็ญ  

๖	 เติม	วิภาคย์พจนกิจ.	“บทที่	๑๐	เมืองสกลนคร”,	“ประวัติเมืองสกลนครยุคที่	๒”,	ประวัติศาสตร์อีสาน,	 บับพิมพ์ครั้งที่	๕,	๒๕๕๗,	หน้า	๒๕๐
๗	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๒๕๐

บ้านอ้อมแก้ว บ้านธาตนุาเวง บ้านพาน บ้านนาด ีบ้านวังยาง 

บ้านผ้าขาว และบ้านพรรณา รวม ๑๐ ต�าบล พอให้เป็น 

ข้าปฏิบัติพระธาตุเชิงชุมเท่านั้น แล้วสั่งให้ราชวงศ์เมือง

กาฬสินธุ ์ (ไม่ปรากฏนามเดิม) มาเป็นผู ้รักษาราชการ 

เมอืงสกลทวาปี ในระหว่างทีย่งัไม่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

ให้ผู้ใดเป็นเจ้าเมือง๗

ครั้นต่อมาพุทธศักราช ๒๓๗๘ อุปฮาด (ค�าสาย) 

ราชวงศ์ (ค�า) ท้าวอิน เมืองมะหาไซ ได้พาบ่าวไพร่เข้ามา 

พ่ึงพระบรมโพธิสมภาร โปรดเกล้าฯ ให้ราชวงศ์ (ค�า)  

ท้าวอิน ตั้งบ้านเรือนอยู ่ที่ เมืองสกลทวาปีสืบไป และ 

ภายหลังได ้ข ้ามแม ่น�้ า โขงไปเกลี้ยกล ่อมกวาดต ้อน 

ครอบครัวเมืองมะหาไซ มารวมอยู ่ที่ เมืองสกลทวาป ี

เป็นอันมาก ครั้นเมื่อพุทธศักราช ๒๓๘๑ ได้มีใบบอกตั้งให้

ราชวงศ์ (ค�า) เป็นพระยาประเทศธานี เจ้าเมือง ราชวงศ์ 

เมืองกาฬสินธุ์ (ลาว) เป็นอุปฮาด ท้าวอิน เป็นราชวงศ์  

และราชบุตร (ด่าง) เมืองกาฬสินธุ์เป็นราชบุตร พร้อมกับ

เปลีย่นนามเมอืงจาก “เมอืงสกลทวาปี” เป็น “เมอืงสกลนคร” 

ต่อมาอุปฮาด (ลาว) รับราชการได้ ๑๓ ปี ก็ถึงแก่กรรม 

ราชบุตร (ด่าง) พาครอบครัวกลับไปอยู่เมืองกาฬสินธุ ์  

ในรัชสมัยแผ่นดินล้นเกล้ารัชกาลที่ ๓ มีการอพยพผู้คน

หลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์จากฝังซ้ายแม่น�้าโขงมาอยู่ฝังขวา

เป็นจ�านวนมาก อาทิ กลุ่มของชาวผู้ไทหรือภูไท น�าโดย 

ท้าวโฮงกลาง บุตรเจ้าเมืองวัง และชาวข่ากระโซ่ (ไทโส้)  

น�าโดยเพี้ยเมืองสูง ได้พาครอบครัวบ่าวไพร่เข้ามาพึ่ง

พระบรมโพธิสมภารเป็นอันมาก ต่อมาพุทธศักราช ๒๓๘๗ 

ได้โปรดเกล้าฯ ให้ท้าวโฮงกลางเป็น “พระเสนานรงค์”  

ยกบ้านพานพร้าวเป็น “เมืองพรรณานิคม” และโปรดเกล้าฯ 

ให้เพี้ยเมืองสูงเป็น “หลวงอรัญอาสา” ยกบ้านกุดขมาน  

เป็น “เมืองกุสุมาลย์มณฑล”
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นอกจากนี้ในรัชสมัยแผ่นดินของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๔ 

ยังมีการจัดตั้งเมืองต่างๆ ขึ้น ในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช 

๒๔๐๐ ถึงปีพุทธศักราช ๒๔๐๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ยก “บ้านกุดลิง” เป็น “เมืองวานรนิวาส” ให้นายจารย์ค�า 

เป ็น “หลวงประชาราษฎร์รักษา” ขึ้นต่อเมืองยโสธร  

ภายหลังกลับมาขึ้นเมืองสกลนคร โปรดเกล้าฯ ยก  

“บ้านม่วงริมยาม” เป็น “อากาศอ�านวย” ให้เพี้ยติวซ้อย  

เป็น “หลวงผลานุกุล” ขึ้นต่อเมืองนครพนม ภายหลัง 

กลับมาขึ้นเมืองสกลนคร โปรดเกล้าฯ ยก “บ้านโพวา”  

ริมน�้าเซบั้งไฟเป็น “เมืองภูวดลสวาง” ให้ราชบุตร (เหม็น) 

เป็น “พระภูวดลบริรักษ์” เพื่อให้เป็นหน้าด่านป้องกัน 

ทัพญวน (เวียดนาม) รุกล�้าเข้ามาในราชอาณาจักร ในปี

เดียวกันนี้โปรดเกล้าฯ ให้ท้าวเทพกัลยา หัวหน้าไทโย้ย 

เป็น “พระสิทธิศักดิ์ประสิทธิ์” ยก “บ้านโพนสว่างหาดยาว”  

รมิน�า้ปลาหาง แขวงเมอืงสกลนครเป็น “เมอืงสว่างแดนดนิ”

ในรัชสมัยแผ่นดินล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ หลังจาก 

พระยาประเทศธานี (ค�า) ถึงแก่กรรม จึงโปรดเกล้าฯ  

ให้ราชวงศ์ (ปิด) เป็นพระยาประเทศธาน ี(ปิด) ด�ารงต�าแหน่ง

เจ้าเมืองที่ว่างลง จนมาถึงสมัยพระยาประจันตประเทศธานี 

(โง่นค�า) เป็นเจ้าเมืองต่อจากพระยาประเทศธานี (ปิด)  

และในปีพุทธศักราช ๒๔๓๓ เป็นต้นมา เมืองสกลนคร 

และหัวเมืองต ่างๆ เริ่มมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 

ด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างมาก อาทิ  

มีการยกเลิกต�าแหน่งการปกครองแบบอาญา ๔ และ 

ทรงโปรดเกล้าฯ จัดระบอบการปกครองเทศาภิบาลขึ้น  

โดยจัดให้มีข้าหลวงก�ากับการปกครองประจ�าหวัเมอืงนัน้ๆ 

และในพทุธศกัราช ๒๔๓๕ โปรดเกล้าฯ ให้พระยาสุริยเดช-

วิเศษฤทธิ์ (จาบ สุวรรณทัต) มาเป็นข้าหลวงเมืองสกลนคร

พระยาประจันตประเทศธานี (โง่นค�า พรหมสาขา ณ สกลนคร)  

ผู้ว่าราชการเมืองสกลนคร

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คนแรก ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าในระเบียบแบบแผนในการ

ปกครองหัวเมืองให้พระยาประจันตประเทศธานี (โง่นค�า)  

เจ้าเมือง และด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าราชการเมือง ตั้งแต่นั้นมา

เมอืงสกลนครจงึมผีูว่้าราชการเมอืง และผูว่้าราชการจงัหวดั

ท�าการปกครองสืบต่อมา
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“หอขวาง” ส่วนหนึ่งของจวนพระยาประจันตประเทศธานี (โง่นค�า พรหมสาขา ณ สกลนคร) ผู้ว่าราชการเมืองสกลนคร ใช้เป็นสถานที่ปรึกษาราชการเมือง  

และจัดกิจกรรมต่างๆ ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๔๔๙

ภาพ : ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร



๓. สกลนครในต�านานอุรังคนิทาน

การเกิดขึ้นของเมืองสกลนครยังปรากฏในต�านาน

พงศาวดาร เมอืงสกลนคร ฉบบัพระยาประจนัตประเทศธานี 

(โง่นค�า)๘ ตอนที่ ๑ แยกวงศ์ตระกูลมาจากเมืองอินทปัฐ 

ที่น�ามาจากต�านานอุรังคนิทานหรือต�านานพระธาตุพนม  

ได้กล่าวว่า ขนุขอมซึง่เป็นราชนดัดา แห่งเจ้าเมอืงอนิทปัฐนคร 

ได้อพยพพาบ่าวไพร่ราษฎรของตนมาสร้างบ้านเมือง 

ริมหนองหานหลวง บริเวณท่านางอาบ๙ ขนานนามว่า  

“เมืองหนองหานหลวง” ขุนขอมได้เป็นเจ้าเมืองขึ้นกับ 

เมืองอินทปัฐนคร มีราชบุตรชื่อ “สุรอุทกกุมาร” เมื่อ 

สุรอุทกกุมารประสูติมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดพร้อมในวันนั้น  

๒ ประการ คือ ถือพระขรรค์ก�าเนิดออกมาด้วยและเกิด 

น�้าพุขึ้น

เมื่อพระชนมายุ ๑๕ พรรษา ขุนขอมผู ้เป็นบิดา 

ก็ถึงแก่ทิวงคต เหล่าข้าราชการเสนาอ�ามาตย์ จึงพร้อมกัน

อัญเชิญขึ้นบ้านเมืองแทนบิดาเป็น “พญาสุรอุทก” ต่อมา 

พญาสุรอุทกมีโอรส ๒ องค ์คือ “เจ ้าภิงคาร” และ  

“เจ้าค�าแดง” วันหนึ่งพญาสุรอุทกได้พาไพร่พลออกตรวจ

เขตแดนจนถงึปากน�า้มลูนท ีซึง่ต่อแดนกบัเมอืงอนิทปัฐนคร  

เสนาข้าราชการได้ทูลว่า ดินแดนนี้ขุนขอมผู้เป็นบิดาและ 

เจ้าเมืองอินทปัฐนครได้มอบให้ “ธนมูลนาค” เป็นผู้ปกปัก

รักษาไว้ พญาสุรอุทกทราบดังนั้นก็กริ้วว่า เหตุใดจึงมอบให้

เดรัจฉานดูแล จึงประสงค์แสดงอ�านาจและอิทธิฤทธิ์ 

โดยชักพระขรรค์ไต่ไปบนผืนน�้า ธนมูลนาคเห็นดังนั้น 

ก็โกรธเป็นก�าลังจึงแสดงฤทธิ์บ้าง เมื่อแสดงฤทธิ์ต่างๆ แล้ว

ก็แยกจากไป แต่ธนมูลนาคผูกใจเจ็บ จึงพาบริวาร 

ออกติดตามพญาสุรอุทกไปจนถึงเมืองหนองหานหลวง 

เนรมิตตนและเหล่าบริวารเป็นฟานด่อน (อีเก้งเผือก)  

ขาวบริสุทธิ์เดินผ่านเมืองไปทางทุ่งโพธิ์สามต้น ชาวเมือง 

ทั้งหลายจึงกราบทูลให้ทรงทราบ พญาสุรอุทกจึงมีรับสั่ง 

ให้นายพรานทั้งหลายล้อมจับมาถวาย ถ้าจับเป็นไม่ได ้

ให้จับตาย นายพรานรับสั่งแล้วออกติดตาม บริวารของ 

ธนมูลนาคจึงกลับร่างหายไปเหลือเพียงธนมูลนาคตัวเดียว

ท�าทหีลอกล่อนายพรานไปจนถงึบ้านหนองบวัสร้าง ธนมลูนาค

ถูกยิงแต่เห็นว่าสู้กับมนุษย์ไม่มีฤทธิ์รู้สึกเสียเกียรติจึงถอด

ดวงจิตออกจากร่างฟานด่อน (อีเก้งเผือก) ที่ตนเนรมิตแล้ว

ใช้อิทธิฤทธิ์ท�าให้ฟานด่อน (อีเก้งเผือก) ตัวโตเท่าช้างสาร 

นายพรานไม่สามารถแบกหามไปได้จึงน�าความไปกราบทูล 

พญาสุรอุทกจึงป่าวประกาศให้ราษฎรไปแล่เนื้อฟานด่อน 

(อีเก้งเผือก) มาบริโภค ฝ่ายธนมูลนาคยังไม่หายโกรธจึง 

รวมพลท�าฤทธิ์มุดลงไปใต้น�้าหนองหานหลวงในช่วงตกดึก 

ธนมูลนาคกับเหล่าบริวารได้ขุดแผ่นดินเมืองให้ถล่มลงเป็น

น�้าอันเดียวกับหนองหานหลวงแล้วตรงเข้าจับพญาสุรอุทก 

แล้วผกูบ่วงบาศลากลงแม่น�า้โขง เมือ่พญาสรุอทุกสิน้ใจแล้ว 

ธนมูลนาคน�าศพไปถวายเจ้าเมืองอินทปัฐซึ่งเป็นเชื้อสาย 

วงศ์เดิม

๘	 อำามาตย์โท	พระยาประจันตประเทศธานี	 (โง่นคำา	พรหมสาขา	ณ	สกลนคร).	 ตำานานพงศาวดารเมืองสกลนคร,	 สกลนคร	 	 สกลนครการพิมพ์,	
๒๕๒๓,	หน้า	๔-๑๐

๙	 ปัจจุบันตั้งอยู่ริมหนองหาน	บ้านท่าศาลา	ตำาบลบ้านแปน	อำาเภอโพนนาแก้ว	จังหวัดสกลนคร

นาพุธรรม าติ พบภายในบริเวณดอนปูตา บ้านน�้าพุ ต�าบลบ้านแปน  

อ�าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เชื่อกันว่า เป็นน�้าพุที่เกิดขึ้น 

ในวันประสูติของเจ้าสุรอุทก ตามต�านานอุรังคนิทาน

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ส่วนเมืองหนองหานหลวง เจ้าภิงคารและเจ้าค�าแดง

และชาวเมืองที่รู้สึกตัวก่อน จึงพาบริวารมาสร้างเมืองใหม่ 

ที่บริเวณ “ภูน�้าลอดเชิงชุม” เพราะเป็นชัยภูมิที่ดีและ 

ยังเป็นสถานที่ชุมนุมรอยพระพุทธบาท เจ้าภิงคารผู้เป็นพี ่

ขึ้นครองเมืองได้นามว่า “พญาสุวรรณภิงคาร” ต่อมา 

อภิเษกกับ “นางนารายณ์เจงเวง” ธิดาเจ้ากรุงอินทปัฐนคร 

ส่วนเจ้าค�าแดงเป็นผู ้น้องไปครองเมืองหนองหานน้อย  

ได้นามว่า “พญาค�าแดง” เมื่อสิ้นพญาสุวรรณภิงคาร  

อยู่มาปีหนึ่งเกิดทุพภิกขภัยฝนแล้งต่อกันถึง ๗ ปี ราษฎร 

ระติมากรรมหนองหานห วง (ประตูเมืองสกลนคร) ภาพนูนต�่า แสดงภาพพญาสุรอุทก เจ้าเมืองหนองหานหลวง 

ถูกธนมูลนาคผูกบ่วงบาศลากลงน�้าโขงเกิดเป็นร่องน�้า เรียก น�้ากรรม  หรือ น�้าก�่า  ในเวลาต่อมา

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ไม่ได้ท�านาจนเกดิความอดอยากอตัคดัขดัสนข้าวปลาอาหาร 

ราษฎรมารวมกันท�านาปีนาแซงตามริมหนองหานไม่สู้ได้ผล

พอแก่การเล้ียงชีพโดยทั่วกัน อาศัยขุดเผือกมัน ขุดกลอย 

กห็มดไปเกดิไม่ทนั เหลอืทีจ่ะทนทานอยูไ่ด้ เจ้ากรมการเมอืง 

ชาติขอมที่อยู ่ในเมืองหนองหานหลวงจึงพากันอพยพ

ครอบครัวกลับไปยังเมืองอินทปัฐเสียหมด ชาวขอม 

ไม่เหลอือยูส่กัหมูบ้่าน ท�าให้เมอืงหนองหานหลวงกลายเป็น

เมืองร้าง๑๐ 

๑๐	 อำามาตย์โท	พระยาประจันตประเทศธานี	 (โง่นคำา	พรหมสาขา	ณ	สกลนคร).	 ตำานานพงศาวดารเมืองสกลนคร,	 สกลนคร	 	 สกลนครการพิมพ์,	
๒๕๒๓,	หน้า	๑๑
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๔. ชื่อบ้านนามเมืองสกลนคร

เรื่องราวความเป็นมาของท้องถิ่นสกลนคร ตั้งแต่ 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน แสดง 

ให้เห็นว่า ดินแดนแถบนี้มีความเหมาะสมในการตั้งถ่ินฐาน 

อยู่อาศัย เกิดเป็นชุมชนและเจริญเติบโตเป็นบ้านเมือง

รุ่งเรืองตามล�าดับ เรียกได้ว่า เป็นเขตสะสมทางวัฒนธรรม 

ที่มีความโดดเด่นและหลากหลาย โดยมีลักษณะของ 

สภาพพื้นที่และประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่หมุนเวียน

เปลี่ยนผ่านแต่ละยุคสมัย เป็นเงื่อนไขส�าคัญของการ

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ส่งผลให้ชุมชนบริเวณนี ้

มีความส�าคัญทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค

สกลนครจึงมีพัฒนาการของ “ชื่อบ้านนามเมือง” 

ปรากฏอยู่ในต�านานและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็น 

ลายลักษณ์อักษรสมัยต่างๆ ชื่อบ้านนามเมืองสกลนคร 

ในแต่ละสมัยจึงมีความสัมพันธ์กับน�้าหนองหาน อันเป็น

แหล่งน�้าส�าคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวสกลนครมาตั้งแต่ 

ครั้งโบราณกาล พัฒนาการของชื่อบ้านนามเมืองมีอยู ่  

๔ ชื่อด้วยกัน ประกอบด้วย

๔.๑	 เมืองหนองหานหลวง

เมอืงหนองหานหลวง ปรากฏอยูใ่นต�านานอรุงัคนทิาน 

ว ่าเป ็นเมืองขอม ที่ตั้งเดิมจมอยู ่ใต ้ผืนน�้าหนองหาน  

ด้วยฤทธิ์ของธนมูลนาค ต่อมาได้มาตั้งขึ้นใหม่ในบริเวณ 

ที่ตั้งเมืองสกลนครในปัจจุบัน นามเมือง “หนองหานหลวง” 

หมายถึง “เมอืงแห่งหนองน�า้ใหญ่อนัอดุมสมบรูณ์” ประกอบ

ด้วยค�าว่า

“หนอง” อันแปลว่า ที่ลุ่มต�่าหรือแอ่งน�้า 

“หาน” (กร่อนมาจากค�าว่า “ละหาน” ในภาษาเขมร)  

อันแปลว่า น�้า

“หลวง” อันแปลว่า ใหญ่

๔.๒	เมืองเชียงใหม่หนองหาน

เมืองเชียงใหม่หนองหาน ปรากฏอยู่ในศิลาจารึก 

พระมหาพรหมเทโวโพธิสัตว์ สมัยอาณาจักรล้านช้าง  

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓ มีการค้นพบในบริเวณ 

บ้านท่าวัด ต�าบลเหล่าปอแดง อ�าเภอเมืองสกลนคร  

จังหวัดสกลนคร นามเมือง “เ ชียงใหม ่หนองหาน”  

หมายถึง “เมืองใหม่อันเป็นอาณาเขตแห่งเมืองหนองหาน” 

ประกอบด้วยค�าว่า 

“เชียงใหม่” อันแปลว่า อาณาเขตแห่งเมือง 

“หนองหาน” อันมาจาก ชื่อแหล่งน�้าหนองหาน

๔.๓	 เมืองสกลทวาปี	

เมอืงสกลทวาปี ปรากฏอยูใ่นหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์

ยุครัตนโกสินทร์ เมื่อสมัยรัชกาลท่ี ๑ ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ยกบ้านธาตุเชิงชุมขึ้นเป็น “เมืองสกลทวาปี”  

เมื่อพุทธศักราช ๒๓๒๙ นามเมือง “สกลทวาปี” หมายถึง 

“เมืองแห ่งหนองน�้ าอันหล ่อเลี้ยงสรรพชีวิตทั้ งมวล”  

ประกอบด้วยค�าว่า 

“สกล” อันแปลว่า ใหญ่, ทั้งหมดทั้งมวล

“ท” (ทะ) อันแปลว่า ผู้คน

“วาปี” อันแปลว่า หนองน�้าหรือบึง

๔.๔	 เมืองสกลนคร

สกลนคร ปรากฏอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

ยุครัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ เปลีย่นนามเมอืงใหม่จากเมอืงสกลทวาปีมาเป็น 

“เมืองสกลนคร” เมื่อพุทธศักราช ๒๓๘๑ และเป็นชื่อบ้าน

นามเมอืงทีใ่ช้มาจนถงึปัจจบุนั ด้วยในยคุนัน้มกีารกวาดต้อน

ผู้คนทางฝังขวาเข้ามาตั้งถ่ินฐานอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก 

และมกีารยกชมุชนเป็นเมอืงในสมยัต่อมาหลายเมอืงด้วยกนั

โดยให้ขึ้นกับเมืองสกลนคร นามเมือง “สกลนคร” หมายถึง 

“เมืองแห่งเมืองทั้งมวล” ประกอบด้วยค�าว่า

“สกล” อันแปลว่า ใหญ่, ทั้งหมดทั้งมวล

“นคร” อันแปลว่า เมือง
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๕. ความหลากหลา ทางชาติพันธุ์ 
ของสกลนคร

ค�าว่า “ชาติพันธุ์” ( thnics) เป็นค�าที่ใช้เรียกกลุ่มคน

ทั่วไป ค�าที่มีความหมายคล้ายๆ กันคือ เชื้อชาติ ชนชาติ  

เผ่าพันธุ ์ เป็นค�าที่ใช้กันทั่วไปในความหมายกว้างๆ ว่า 

หมายถึง กลุ่มคนที่มีชีวิตอยู่ในพื้นที่บริเวณหนึ่ง มีภาษา  

วิถีชีวิต จารีตประเพณีคล้ายคลึงกัน รวมทั้งอาจมีความ

ส�านึกว่า เป็นคนที่มีสายโลหิตเดียวกัน และมีความเป็น 

อันหนึ่งอันเดียวกันในทางวัฒนธรรม จังหวัดสกลนคร 

มีกลุ่มชาติพันธุ์ท้องถิ่นเดิมอยู่ ๖ กลุ่ม คือ กลุ่มชาติพันธุ์ 

ไทลาว, ภูไท, ไทญ้อ, ไทโส้, ไทโย้ย และไทกะเลิง  

นอกจากนี้ยังมีกลุ ่มชาติพันธุ ์ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู ่ 

ปะปนกนัอกี ๒ กลุม่คอื กลุม่ชาวไทจนี และกลุม่ชาวไทญวน 

ตามรายละเอียดดังนี้

๕.๑	 กลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว๑๑

กลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว หรือ “ไทอีสาน”๑๒ โครงสร้าง 

ทางนิรุกตศิาสตร์จัดอยู่ในกลุ่มภาษาไท-กะได ( ai- a ai) 

กลุ่มชาติพันธุ ์ไทลาวพบว่า มีการตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ใน 

พ้ืนที่แอ่งสกลนครมาก่อนพุทธศตวรรษที่ ๒๒ อาศัย 

กระจายกันอยู ่ในบริเวณที่ เรียกว ่า “เขตสะสม” คือ  

แถวริมฝังแม่น�้าโขง ตั้งแต่จังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี 

สกลนคร จนถึงนครพนม ขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ 

อาณาจักรล้านช้าง ส่วนใหญ่มีบรรพบุรุษอพยพมาจาก 

ฝังซ้ายของแม่น�า้โขง หรอืในประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาวในปัจจุบัน ส�าหรับจังหวัดสกลนครพบว่า  

กลุ่มไทลาวตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่กระจายทั่วไปในพื้นที่ของ

อ�าเภอสว่างแดนดิน อ�าเภอส่องดาว อ�าเภอเจริญศิลป์และ

อ�าเภอพงัโคน เป็นต้น อกีทัง้ยงัมบีางส่วนอพยพจากจงัหวดั

อุบลราชธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด

มหาสารคาม ท�าให้กลุ่มชาติพันธุ ์ไทลาวนับได้ว่า เป็น 

กลุม่ใหญ่ทีส่ดุในบรรดากลุม่ชาตพินัธุท์ีอ่าศยัอยูใ่นสกลนคร

ปัจจบุนักลุม่ชาตพัินธุไ์ทลาวส่วนใหญ่นบัถอืพทุธศาสนา 

ปรากฏหลักฐานว่า มีการสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของ

ชุมชน และนอกจากนี้ยังนับถือผีบรรพบุรุษหรือ “ผีปู่ตา”  

โดยแต่ละชมุชนมกัม ี“ดอนปูต่า” อยูใ่นบรเิวณใดบรเิวณหนึง่

ภายในหมูบ้่านหรอืใกล้กบัหมูบ้่าน มกัเป็นบรเิวณทีแ่ยกจาก

เขตบ้านเรือนและมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม แสดงเป็นอาณาเขต

เฉพาะใครครอบครองไม่ได้ การติดต่อกับปู่ตามี “จ�้า” หรือ 

“ขะจ�้า” เป็นตัวกลางในการติดต่อส่ือสาร นอกจากนี้ยังมี  

“ฮีต ๑๒ คอง ๑๔” อันเป็นประเพณีประจ�าทั้ง ๑๒ เดือน 

และข้อปฏิบัติของแต่ละบุคคลอีกด้วย 

๕.๒	กลุ่มชาติพันธุ์ภูไท

กลุ่มชาติพันธุ ์ภูไทหรือ “ผู ้ไท” มีโครงสร้างทาง

นิรุกติศาสตร์จัดอยู่ในกลุ่มภาษาไท-กะได ( ai- a ai)  

กลุม่ชาตพินัธุภ์ไูทในสกลนครเดมิมถีิน่ฐานอาศยัอยูบ่รเิวณ

แคว้นสิบสองจุไททางตอนเหนือของลาวและเวียดนาม  

ซึ่งติดกับภาคใต้ของจีน โดยเฉพาะแถบบริเวณลุ่มแม่น�้าด�า

กับแม่น�้าแดง และอาศัยอยู่รวมกับเผ่าอ่ืนๆ เนื่องจาก 

ความอุดมสมบูรณ์ของลุ ่มน�้าดังกล่าว ชาวภูไทแห่งนี้ 

แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ

๑. กลุ่มภูไทบริเวณเมืองไล (ไลเจา) ประกอบด้วย  

ชาวภูไทที่อาศัยอยู่ใน ๔ เมือง คือ เมืองเจียน เมืองมุน  

เมืองบาง และเมืองไล หรือเรียกว่า กลุ ่มภูไทขาวและ 

ภูไทแดง

๑๑	 คำาว่า	 “ไท”	 นอกจากหมายถึง	 กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่พูดภาษาตระกูลไท-กะได	 ( - )	 แล้ว	 โดยทั่วไปยังมีความหมายถึง	 “คน”	 เช่น	
ไทสกล	 หมายถึง	 คนที่อยู่ในบริเวณจังหวัดสกลนคร	 หรือ	 ไทอุดร	 ไทนคร	 ไทมุก	 หมายถึง	 คนจากจังหวัดอุดรธานี	 คนจากจังหวัดนครพนม		
และคนจากจังหวัดมุกดาหาร	เป็นต้น

๑๒	 ไทอีสาน	หมายถึง	ผู้คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเ ียงเหนือ	หรือ	“ภาคอีสาน”
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๒. กลุ ่มภูไทบริ เวณเมืองแถน (เดียนเบียนฟู )  

ประกอบด้วย ชาวภไูททีอ่าศยัอยูใ่น ๘ เมอืง คอื เมอืงควาย 

เมืองคุง เมืองม่วย เมืองโม เมืองหวัด เมืองซา หรือ 

เรยีกว่า กลุม่ภไูทด�า นอกจากนีย้งัมบีางกลุม่อพยพเข้ามาตัง้

บ้านเรือนในพื้นที่ตอนกลางของลาวขึ้นต่อเวียงจันทน์  

เรียกว่า ภูไทวัง ภูไทกะปอง ภูไทกะตาก ก่อนอพยพเข้ามา

ตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย

กลุ่มชาติพันธุ์ภูไทหรือผู้ไทอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน 

อยู่ในแอ่งสกลนครหลายครั้งด้วยกัน จากหลักฐานทาง

ประวตัศิาสตร์ท�าให้ทราบว่า ชาวภไูทอพยพเข้ามาตัง้ถิน่ฐาน

ในสกลนครตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

โดยมีท้าวโฮงกลางเป็นผู้น�าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร 

นอกจากนี้ยังมีกลุ ่มอื่นเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณต่างๆ  

ของแอ่งสกลนคร อาทิ นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ 

เป็นต้น

กลุ่มชาติพันธุ์ภูไทต้ังถิ่นฐานอาศัยอยู่ในเขตจังหวัด

สกลนคร ประกอบด้วย ๓ กลุ่มหลัก ดังนี้

 ภูไทวัง ตั้งถิ่นฐานอยู่ในแถบอ�าเภอพรรณานิคม 

 ภูไทกะปอง ตั้งถิ่นฐานอยู่ในแถบอ�าเภอวาริชภูมิ

 ภไูทกะตาก ตัง้ถิน่ฐานในเขตต�าบลโนนหอม อ�าเภอ

เมืองสกลนคร และทิศใต้ของหนองหาน เป็นต้น 

ปัจจุบันชาวภูไทสกลนครส่วนใหญ่นับถือพระพุทธ-

ศาสนาเป็นหลักควบคู่กับการนับถือ “มเหศักดิ์หลักเมือง” 

หรือบางกลุ่มเรียกว่า “หอถลา” และมีความเชื่อเกี่ยวกับ 

การรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยวิธีการเหยา

ผู้หญิงกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทหรือผู้ไท ถ่ายเมื่อปพุทธศักราช ๒๔๔๙

ภาพ : ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
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๕.๓	 กลุ่มชาติพันธุ์ไท ้อ

กลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อ มีโครงสร้างทางนิรุกติศาสตร์ 

จัดอยู่ในกลุ่มภาษาไท-กะได ( ai- a ai) มีรูปร่างสันทัด  

ผิวสองสีค่อนข้างขาว ชาวญ้อในสกลนครเดิมส่วนใหญ ่

ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ที่ริมน�้าเซบั้งไฟ เมืองมะหาไซกองแก้ว 

แขวงค�าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

กลุม่ชาตพินัธุไ์ทญ้อกลุม่ใหญ่ทีอ่พยพเข้ามาตัง้ถิน่ฐาน

ในตัวเมืองสกลนคร เป็นกลุ่มอพยพมาจากเมืองมะหาไซ

กองแก้ว เมอืงโพวา (ภวูดลสอางค์) เมอืงค�าเกดิ เมอืงค�าม่วน 

ซ่ึงอยู ่ทางฝั งซ้ายของแม่น�้าโขง เมื่อครั้งสมัยแผ่นดิน 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๓ 

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันชาวไทญ้อส่วนใหญ่อาศัย 

อยู่ในพื้นที่ของอ�าเภอเมืองสกลนคร อ�าเภอโพนนาแก้ว 

อ�าเภอโคกศรสีพุรรณ อ�าเภอเต่างอย และบรเิวณชมุชนต่างๆ 

รอบหนองหาน เป็นต้น

ไทญ้อในสกลนครส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา 

เป็นหลัก ควบคู่กับการนับถือผีบรรพบุรุษ มีความเช่ือ 

เกี่ยวกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยวิธีการเหยาคล้ายกลุ่ม 

ผู้ไท ไทโส้ และกะเลิง

๕.๔	กลุ่มชาติพันธุ์ไทโส้

กลุ ่มชาติพันธุ ์ไทโส้ หรือ “กะโส้” จัดอยู ่ในกลุ่ม 

ชาติพันธุ ์ออสโตร-เอเชียติค ( stro siatic) หรือ

โครงสร้างทางนิรุกติศาสตร์จัดอยู่ในกลุ่มภาษามอญ-เขมร 

( on- hmer) ส่วนใหญ่มีผิวคล�้า อาศัยอยู่ในบริเวณ 

ตอนกลางของลาวแถบเมืองมะหาไซกองแก้ว นอกจากนี้ 

ยังอาศัยแถบเมืองพิณ เมืองนอง เมืองวังอ่างค�า และ 

เมืองตะโปน อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย  

ในบริเวณจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร เป็นต้น

ไทโส ้สกลนครส่วนใหญ่อพยพมาจากเขตเมือง 

มะหาไซกองแก้ว แขวงค�าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว หลักฐานการเข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยของไทโส้

ในสกลนคร เกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๓๖๒ ในแผ่นดิน 

ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยการน�าพา 

ของเพี้ยเมืองสูง เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ “บ้านกุดขมาน” 

ก่อนที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกขึ้นเป็น “เมือง

กุสุมาลย์มณฑล” กลุ่มชาติพันธุ์ไทโส้หลักๆ อาศัยอยู่ใน 

พื้นที่ของอ�าเภอกุสุมาลย์และมีบางกลุ ่มเรียกตนเองว่า  

“โส้ทะวืง” ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ ณ บ้านปทุมวาปี อ�าเภอ

ส่องดาวอีกด้วย

ปัจจบุนัไทโส้ส่วนใหญ่นบัถอืพระพทุธศาสนาเป็นหลกั

ควบคูก่บัการนบัถอืผบีรรพบรุษุ มคีวามเชือ่เกีย่วกบัการรกัษา

โรคภยัไข้เจบ็ด้วยวธิกีารเหยา และการเลีย้งผปีระจ�าปีคล้าย

ชาวภูไทและไทญ้อ ในระหว่างเดือน ๔-๕ (เดือนมีนาคม-

เมษายน) ของทุกปี ชาวไทโส้มีประเพณี “แซงสนัมประจ�า 

กะมอ” หรือเรียกทั่วไปว่า “โส้ทั่งบั้ง” เป็นประเพณีพื้นบ้าน

ในกลุ่มคนที่เชื่อว่า ผีเป็นวิญญาณที่มีอ�านาจลึกลับสามารถ

ท�าให้คนเจบ็ป่วยได้ การบ�าบดัรกัษามใิห้ร่างกายเจบ็ป่วยคอื 

การป้องกันมิให้วิญญาณผีเข้าสิงในร่างกายได้อีก หลังจาก

ท�าพิธีปัดเป่าให้ผีออกไปจากร่างกายโดยแม่ครูหรือแม่หมอ

ท�าพิธีเหยา คุมผีให้ออกไปแล้ว เพื่อเป็นการซ่อมเสริม 

สุขภาพของตนผูห้ญงิไทญ้อ เมอืงสกลนครกบัอปุกรณ์จับปลาในหนองหาน ถ่ายเม่ือปพทุธศกัราช ๒๔๔๙

ภาพ : ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
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การ ะ น สะโลอ๊อ  หรือ สะลา  ของผู้ชายไทโส้  

เมืองกุสุมาลย์มณ ล และการแต่งกายของผู้ชายไทโส้แบบดั้งเดิม  

ถ่ายเมื่อปพุทธศักราช ๒๔๔๙

ภาพ : ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ภาพ าย าวไท ส เมืองกุสุมาลย์มณ ล เมื่อคราวพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก�าแพงเพชรอัครโยธิน เสด็จส�ารวจเส้นทางท�าทางรถไฟในมณ ลอุดร เมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๕

ภาพ : ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
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๕.๕	กลุ่มชาติพันธุ์ไทโย้ย

กลุ่มชาติพันธุ์ไทโย้ย มีโครงสร้างทางนิรุกติศาสตร์ 

จัดอยู่ในกลุ่มภาษาไท-กะได ( ai- a ai) ไทโย้ยส่วนใหญ่

มีรูปร่างสันทัด ผิวสองสีค่อนข้างขาวกว่าเผ่าไทลาว ส�าเนียง

ภาษาพูดคล้ายกับชาวญ้อค่อนข้างมาก ชาวโย้ยในสกลนคร 

เดิมตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในเขตตอนกลางของประเทศลาว  

ต่อมาได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย บริเวณ

จังหวัดสกลนคร

โดยเข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อครั้งแผ่นดินล้นเกล้ารัชกาล 

ที ่๒ แห่งกรงุรตันโกสนิทร์ ส่วนมากมกัต้ังถิน่ฐานอยูใ่นพืน้ที่

ของอ�าเภออากาศอ�านวย อ�าเภอวานรนิวาส และอ�าเภอ

สว่างแดนดิน เป็นต้น

กลุ ่มชาติพันธุ ์ไทโย้ยนับถือพุทธศาสนาเป็นหลัก 

ควบคู่กับการนับถือผีบรรพบุรุษ คล้ายกับกลุ่มชาติพันธุ์

ทั่วไปในจังหวัดสกลนคร

๕.๖	 กลุ่มชาติพันธุ์ไทกะเลิง

กลุ่มชาติพันธุ์ไทกะเลิง เป็นอีกกลุ่มที่ปัจจุบันมีภาษา

ในกลุ่มไท-กะได ( ai- a ai) โดยทั่วไปมักเข้าใจกันว่า  

“กะเลิง” มาจากค�าว่า “ขะเลิง” หรือ “ข่าเลิง” จึงเชื่อมโยง 

จัดให้กลุ่มชาติพันธุ์กะเลิงอยู่ในกลุ่มตระกูลมอญ-เขมร 

( on- hmer) แต่จากการศกึษาพบว่า กลุม่ชาตพินัธุก์ะเลงิ

ที่อาศัยอยู ่ในจังหวัดสกลนคร และอยู ่ในประเทศลาว 

ในปัจจุบัน ต่างมีภาษาพูดในตระกูลไท-กะได แทบทั้งสิ้น 

ไทกะเลิงแต่เดิมตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู ่ในเขตแขวง 

เมืองค�าเกิด แขวงเมืองค�าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว แล้วอพยพเข้ามาอาศัยในจังหวัดสกลนคร 

ในสมัยรัตนโกสินทร์ ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่บริเวณ 

ริมหนองหานและเทือกเขาภูพาน มีวิถีชีวิตผูกพันกับ

ธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ไทกะเลิงส่วนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่

ของบ้านนายอ บ้านโพนงาม อ�าเภอเมืองสกลนคร และ 

บางกลุ่มอพยพขึ้นไปตั้งถ่ินฐานในเขตอ�าเภอกุดบาก และ

อ�าเภอภูพาน เป็นต้น 

ปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์กะเลิงนับถือพระพุทธศาสนา 

เป็นหลัก ควบคู่กับการนับถือผีบรรพบุรุษ และมีความเชื่อ

เกี่ยวกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยวิธีการเหยาเช่นกัน

๕.๗	กลุ่มชาวไทจีน	หรือชาวไทยเชื้อสายจีน

ชาวไทจีน หรือชาวไทยเชื้อสายจีน ส่วนใหญ่อพยพ 

มาจากจงัหวดันครราชสมีา ระยะแรกเข้ามาตดิต่อค้าขายตาม

เส้นทางรถไฟสายอีสาน ก่อนตั้งบ้านเรือนตามจังหวัดต่างๆ 

ในภาคอีสาน ประกอบด้วยชาวจีนแต้จิว ชาวจีนกวางตุ้ง  

ชาวจีนไหหล�า และชาวจีนแคะ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ค้าขายและบางส่วนเคยรับจ้างเป็นแรงงานในการสร้าง

ทางรถไฟ สร้างถนน และค้าขาย ความเจริญจากการพัฒนา

เส้นทางรถไฟสู ่ภาคอีสานเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ชาวจีน 

ส่วนหนึง่เข้ามาอาศยัในประเทศไทย โดยแพร่กระจายจาก

จงัหวดันครราชสมีาไปตามจงัหวดัต่างๆ ในภาคอสีาน ท�าให้

ชาวจีนมักนิยมตั้งถิ่นฐานตามชุมชนใหญ่ที่เป็นศูนย์กลาง 

ทางเศรษฐกิจ

ปัจจุบันชาวไทยเช้ือสายจีนในสกลนครส่วนใหญ่ 

นับถือพุทธศาสนาเป็นหลัก ควบคู่กับการนับถือบรรพบุรุษ  

และยงันยิมท�าพธิกีรรมต่างๆ ตามความเชือ่ในลทัธขิงจอืกนั 

เป็นจ�านวนมาก พธิกีรรมทีน่ยิมท�ากนัในแต่ละปีประกอบด้วย 

เทศกาลตรุษจีน เทศกาลเช็งเม้ง เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง  

เทศกาลสารทจีน เทศกาลไหว้พระจันทร์ เทศกาลกินเจ 

เทศกาลตังโจ่ย เป็นต้น

นอกจากนี้ชาวไทจีนหรือชาวไทยเชื้อสายจีนใน

สกลนครยังมีงานฉลองสมโภช “ปึงเถ่ากง-ปึงเถ่าม่า”  

หรือ “เจ้าปู่-ย่า” ณ ศาลเจ้าปู่-ย่า (ศาลเจ้าพ่อเสือ) ถนน 

ต.พัฒนา ต� าบลธาตุ เชิ งชุม อ� า เภอเมืองสกลนคร  

จังหวัดสกลนคร โดยจัดเป็นงานประจ�าปีในช่วงเดือน

ธันวาคมของทุกปี
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๕.๘	 กลุ่มชาวไท วน	หรอืชาวไทยเชือ้สายเวยีดนาม

ชาวไทญวน หรือชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม อพยพ 

เข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดสกลนครหลายระลอกด้วยกัน 

สามารถแบ่งได้ ๓ กลุ่มคือ 

กลุ่มแรก จากหลักฐานที่ปรากฏในเอกสารพื้นเวียง 

กล่าวถึง การกวาดต้อนกลุ ่มเผ่าพันธุ ์ต่างๆ แถบเมือง 

มะหาไซกองแก้ว ใกล้กับภูเขาอาก ชายแดนระหว่าง 

เขตลาว-เวยีดนาม ในครัง้นัน้ได้เรียกชาวเวยีดนามกลุม่นีว่้า 

“แกว” และข้ามแม่น�้าโขงเข้ามาในภาคอีสานด้วยแต่ยังมี

จ�านวนไม่มากนัก

กลุ่มที่สอง สมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้งเกิดศึกฮ่อตีทุ่ง

เชียงค�า เมืองเวียงจันทน์ ชาวเวียดนามและกลุ่มชาติพันธุ์

กิมซิ้น ปงเถ่ากง-ปงเถ่าม่า  หรือ เจ้าปู-ย่า  ภายในศาลเจ้าปู-ย่า (ศาลเจ้าพ่อเสือ) ต�าบลธาตุเชิงชุม อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ภาพ : คุณประสาท ตงศิริ

ต่างๆ ในแถบเมืองภูวดลสอาง ได้อพยพเข้ามาในสกลนคร

อีกครั้งหนึ่ง และท�าให้ชาวเวียดนามอพยพเข้ามามาก 

เป็นกลุ่มใหญ่และนับถือคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก 

ต่อมาจึงย้ายไปตั้งชุมชนใหม่ที่บ้านท่าแร่ ด้านทิศเหนือ 

ของหนองหาน เมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๗ จนถึงปัจจุบัน

กลุ ่มที่สาม เมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๘ ช่วงปลาย

สงครามโลกครั้งที่ ๒ ฝรั่งเศสเข ้ายึดครองอินโดจีน 

อีกคร้ังหนึ่ง ชาวเวียดนามจึงอพยพหนีสงครามเข้าสู ่ 

ภาคอีสานโดยเฉพาะเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนคร 

เป็นจ�านวนมาก

จากการอพยพเข้ามาหลายครั้งด้วยกัน ระยะแรก 

จึงมักรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่ม ปลูกพืชเล้ียงสัตว์และรับจ้าง 
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ภาพถ่ายชายหญิงชาวญวน (เวียดนาม) เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๔๙

ภาพ : ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร



เป็นกรรมกรทั่วไป บางคนอาศัยเช่าบ้านเป็นที่อยู่อาศัยและ

ประกอบอาชีพเย็บปักถักร ้อย และรับเหมาก่อสร ้าง  

โดยเฉพาะธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างของชาวญวนหรือ

เวียดนาม ปรากฏหลักฐานอยู่ตามวัดต่างๆ ในสกลนคร  

อาทิ พัทธสีมาหลังเก่าและหอระฆังวัดพระธาตุเชิงชุม 

วรวิหาร พัทธสีมาวัดศรีสะเกษ และพัทธสีมาวัดสะพานค�า 

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นต้น นอกจากนี้

ชาวไทญวนหรือชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ยังกระจาย 

ตั้งถิ่นฐานในหลายอ�าเภอของสกลนคร อาทิ อ�าเภอเมือง

สกลนคร อ�าเภอพังโคน และอ�าเภอสว่างแดนดิน เป็นต้น

ปัจจุบันชาวเวียดนามในสกลนครส่วนใหญ่ต่าง 

ได้รับสัญชาติไทยกันแทบทั้งหมด รวมทั้งมีบางคนนับถือ

พระพุทธศาสนาเป็นหลักควบคู่กับการนับถือบรรพบุรุษ  

และนิยมท�าพิธีกรรมต่างๆ คล้ายกับชาวจีน

สรุป

จากสภาพที่ต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัด

สกลนคร ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติของเทือกเขา 

ภูพานและหนองหาน ท�าให้มคีวามอดุมสมบรูณ์เหมาะสมกบั

การตัง้ถิน่ฐานของมนษุย์ เหน็ได้จากหลกัฐานทางโบราณคด ี

ในการตัง้ถ่ินฐานของมนษุย์มาตัง้แต่สมยัก่อนประวตัศิาสตร์ 

เช่น โครงกระดูกมนุษย์ เศษภาชนะเครื่องปั ้นดินเผา  

รวมทั้งเครื่องมือโลหะและเครื่องประดับต่างๆ ร่วมสมัย

เดียวกันกับ “วัฒนธรรมบ้านเชียง” และเมื่อต่อเนื่องเข้าสู่ 

ยุคสมัยประวัติศาสตร์ ได้รับเอาอิทธิพลของพุทธศาสนา 

ในสมัย “วัฒนธรรมทวารวดี” เช่น หลักฐานทางด้าน

สถาปัตยกรรมและรูปเคารพจากกลุ ่มใบเสมาหิน และ

พระพุทธรูปหินทรายปางสมาธิ ศิลปะสมัยทวารวดี  

ที่วัดมหาพรหมโพธิราช บ้านท่าวัด และภายในคูหา 

องค์พระธาตุ วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร 

จนกระทั่งต่อมาเมืองสกลนคร ยังได้ชื่อว่า “เมืองขอม 

๑,๐๐๐ ปี” เนื่องจากพบคูเมืองโบราณล้อมรอบตัวเมือง 

ที่มีลักษณะเป็นคูน�้าคันดินรูปสี่เหลี่ยม ล้อมรอบตัวเมืองถึง 

๒ ชั้น ตามแบบลักษณะสถาปัตยกรรมส�าคัญ ในการ 

สร้างบ้านแปงเมืองในยุควัฒนธรรมขอม รวมทั้งสกลนคร 

ยังพบโบราณสถานที่เป็น “ปราสาทหิน” ถึง ๕ แห่ง ซึ่งมี

มากกว่าจังหวัดใดๆ ในเขตภาคอีสานตอนบน ได้แก่  

ปราสาทองค์ในวดัพระธาตเุชงิชมุ ปราสาทดมุ ปราสาทภเูพก็ 

ปราสาทหินบ้านพันนา และปราสาทนารายณ์เจงเวง 

นอกจากนี้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเมืองสกลนคร 

โดยเฉพาะในช่วงตอนต้นของยุครัตนโกสินทร์ ที่มีความ

ส�าคัญและเป็นส่วนหนึ่งของ “ประวัติศาสตร์ชาติ” เห็นได้ 

จากเหตุการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักร “สยาม” 

กับราชอาณาจักร “ล้านช้าง” อันส่งผลต่อการก่อก�าเนิด 

เมืองสกลนครขึ้น และสามารถมองประวัติศาสตร ์  

ผ่านการเปลี่ยนแปลงและความเป็นมาของชื่อบ้านนามเมือง 

“สกลนคร” ทีแ่ต่เดมิมพีฒันาการจาก “เมอืงหนองหานหลวง” 

กลายเป็น “เมอืงสกลทวาปี” และ “เมอืงสกลนคร” ตามล�าดบั 

อีกทั้งเหตุการณ์อันเกิดจากการอพยพเคลื่อนย้ายเข้ามา 

ตัง้ถิน่ฐานของผูค้น หลายกลุม่หลากชาติพันธุใ์นอาณาบรเิวณ

พื้นที่ของเมืองสกลนคร ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว ภูไท 

(ผู้ไท) ไทญ้อ ไทโส้ ไทโย้ย ไทกะเลิง รวมทั้งชาวไทจีนกับ

ชาวไทเวยีดนาม ทีอ่พยพเข้ามาตัง้ถิน่ฐานในภายหลงั ดงันัน้

เมืองสกลนครจึงกลายเป็น “เขตสะสมทางวัฒนธรรม”  

ที่มีผู้คนอาศัยอยู่ปะปนกันบนบริเวณผืนแผ่นดินอันอุดม

สมบูรณ์ ที่มีความเหมาะสมทางสภาพธรรมชาติร่วมกัน 

ทั้งเทือกเขาภูพาน หนองหาน และลุ่มน�้าสงคราม ส่งผลให้

เมอืง “สกลนคร” มคีวามยิง่ใหญ่และเจรญิรุง่เรอืงมาแต่อดตี

จนถึงปัจจุบัน จนได้ช่ือว่าเป็น “เมือง (นคร) ของเมือง 

ทั้งมวล” 
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ทท

ระ วัดพระธาตุ
เชงิชมุ วรวหิาร





วดัพระธาตเุชงิชมุ วรวหิาร เป็นวดัเก่าแก่คูบ้่านคูเ่มอืง

ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าสกลนคร ประวัติความเป็นมาของ 

วัดพระธาตุเชิงชุม มีความเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ 

บ้านเมืองสกลนครในหลายยุคสมัย ดังมีการพบหลักฐาน

โบราณคดีและหลักฐานอันเป็นลายลักษณ์อักษร จึงเป็น

ศาสนสถานส�าคัญทางพระพุทธศาสนาอันเป็นศูนย์รวม

ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวสกลนครมาตั้งแต่อดีต 

จวบจนถึงปัจจุบัน ภายในบริเวณวัดยังเป็นท่ีตั้งของ 

ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุอีกด้วย อาทิ พระธาตุเชิงชุม  

หนึ่งในพุทธเจดีย์ส�าคัญที่ปรากฏในต�านานอุรังคนิทาน  

และพระประธานในพระวิหาร (พระพุทธองค์แสน) และ

เสนาสนะต่างๆ อาทิ อาคารพัทธสีมาเก่า (สิม) อาคาร 

หอพระไตรปิฎกปราสาทยอด เป็นต้น ซึ่งบรรพบุรุษ 

เมืองสกลนครได้ร่วมกันสร้างเอาไว้ในพระพุทธศาสนา  

ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งอันทรงคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์สืบไป

ระ ัด ระ า ุ
เชิงชุม ร ิหาร

บริ ว วัดพระธาตุ ิง ุม วรวิหาร ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๐

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร 

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วัดพระธาตุ ิง ุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



๑. ส านะและท่ตังของวัด

วัดพระธาตุ เชิงชุม เป ็นพระอารามหลวงชั้นโท  

ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสกลนคร ต�าบล 

ธาตุเชิงชุม อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๒. อาณาเขตของวัด

อาณาเขตของวัดพระธาตุเชิงชุม

ทิศตะวันออก จรดเขตหนองหาน

ทิศตะวันตก จรดถนนเรืองสวัสดิ์

ทิศเหนือ จรดสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  

  สระพังทอง

ทิศใต้ จรดถนนเจริญเมือง

รวมเนือ้ทีข่องวดัทัง้หมด ๑๘ ไร่ ๑ งาน ๒๖ ตารางวา

๓. ประวัติและความเปนมา

วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร หรือชาวสกลนครเรียกว่า 

วัดธาตุ หรือวัดพระธาตุ เป็นวัดเก่าแก่ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่าย

มหานิกาย	ตั้งขึ้นเป็นวัดคราวแรกเมื่อใดไม่ทราบแน่ชัด แต่

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบหลักฐานว่า วัดพระธาตุ

เชิงชุม ตั้งทับซ้อนบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัฒนธรรมขอม 

ที่เจรญิรุง่เรอืงในพุทธศตวรรษที ่๑๖-๑๘ ดังพบหลักฐานคือ 

ปราสาทหนิและจารกึทีก่รอบประตภูายในองค์พระธาตเุชงิชมุ 

ต่อมาในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๓ พระพุทธศาสนา 

แบบวัฒนธรรมล้านช้างได้แผ่อิทธิพลมายังแถบน้ี ผู้คน 

ได้ยอมรับนับถือและดัดแปลงโดยสร้างพระธาตุหรือ 

เจดีย์รูปแบบศิลปะล้านช้าง ครอบปราสาทในศาสนา 

และความเชื่อของวัฒนธรรมขอม ท�าให้พระธาตุเชิงชุมเป็น

ศูนย์กลางทางความเชื่อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

ของผูค้นทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณนี ้และเป็นวดัในพระพทุธศาสนา

มาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๑ เป็นต้นมา ชุมชนรอบๆ  

บริเวณนี้มีชื่อว่า “บ้านธาตุเชิงชุม” ซึ่งมีที่มาจากพระธาตุ 

เชิงชุมอีกด้วย ความเป็นมารวมไปถึงเหตุการณ์ส�าคัญของ 

วัดพระธาตุเชิงชุมที่เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์บ้านเมือง

สามารถแบ่งได้เป็น ๔ ช่วงเวลาส�าคัญ ดังนี้

๓.๑	 วัดพระธาตุเชิงชุม	 สมัยพระธานี	 (อุป าด

เมืองกา สินธุ ์)	 เจ้าเมืองสกลทวาปี	 (พุทธศักราช	

๒๓๒๙-ประมาณพุทธศักราช	๒๓๗๐)๑

ในสมัยธนบุรีเกิดความขัดแย้งด้วยเหตุผลหลาย

ประการกับนครเวียงจันทน์ ซ่ึงสยามได้ส่งกองทัพขึ้นมา

ปราบจนส�าเรจ็ ในพทุธศกัราช ๒๓๒๒ ท�าให้นครเวยีงจนัทน์ 

ตกเป็นประเทศราชของสยามและทางการได้กวาดต้อน 

ผู ้คนเป็นจ�านวนมาก รวมทั้งผู ้คนที่อาศัยอยู ่ในบริเวณ 

บ้านธาตุเชิงชุมด้วย ท�าให้ขาดการท�านุบ�ารุงเสนาสนะ 

ภายในวัดธาตุเชิงชุม และในขณะนั้นไม่ปรากฏว่าใครเป็น 

เจ้าอาวาส ครั้งแผ่นดินล้นเกล้ารัชกาลที่ ๑ ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้อุปฮาดเมืองกาฬสินธุ์อพยพผู้คนบ่าวไพร่ 

มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านธาตุเชิงชุม ต่อมาในพุทธศักราช  

๒๓๒๙ ทรงโปรดเกล้าฯ ยกบ้านธาตุเชิงชุมข้ึนเป็นเมือง 

สกลทวาปี ในคร้ังนั้นมีเอกสารระบุว่า “พระครูหลักค�า”  

ได้รับการอาราธนาให้มาอยู ่ที่บ ้านธาตุเชิงชุมด้วยและ 

เป็นเจ้าอาวาสวดัธาตเุชงิชมุ พร้อมกนันีม้กีารสร้างเสนาสนะ 

พัทธสีมา กุฏิขึ้นในบริเวณวัด ต่อมาในแผ่นดินล้นเกล้า

รัชกาลที่ ๓ เกิดความขัดแย้งระหว่างสยามกับเวียงจันทน์ 

สยามจึงได้ส่งกองทัพข้ึนมาปราบได้ส�าเร็จในพุทธศักราช 

๒๓๗๐ พร้อมกับมีการกวาดต้อนผู้คนข้ามฝังมาอยู่ฝังขวา

ของแม่น�า้โขงเป็นจ�านวนมาก จากเหตกุารณ์นีเ้มอืงสกลทวาปี

ได้รับผลกระทบด้วย เนื่องจากพระธานีเจ้าเมืองสกลทวาป ี

ต้องข้อหาว่า ไม่ได้เตรียมก�าลังพล เสบียง และยุทธภัณฑ์

สมทบกับกองทัพสยาม จึงได้รับอาญาทัพให้น�าตัวไป 

ประหารชีวิตที่หนองทรายขาว๒ และมีการกวาดต้อนไพร่พล

๑	 สุรัตน์	วรางค์รัตน์.	“พระธาตุเชิงชุมและการคลี่คลายประวัติศาสตร์เมืองสกลนคร”,	ประวัติศาสตร์สกลนคร,	๒๕๔๔,	หน้า	๘๖-๘๗
๒		 ปัจจุบันคือสวนสาธารณะหนองทรายขาว	บ้านหนองทรายขาว	ตำาบลธาตุเชิงชุม,	อำาเภอเมืองสกลนคร	จังหวัดสกลนคร
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๓	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๘๘
๔		 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๘๙
๕		 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๙๐-๙๒

เมอืงสกลทวาปีไปยงัเมอืงกบนิทร์บรุแีละเมอืงประจนัตคาม 

ครานั้นท�าให้พระครูหลักค�าพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณร 

วดัธาตเุชงิชมุ ได้รบัอาราธนาจากสานศุษิย์ให้ตดิตามไปด้วย 

ท�าให้วัดธาตุเชิงชุมเว้นว่างต�าแหน่งเจ้าอาวาสและขาดการ 

ท�านุบ�ารุงรักษา

๓.๒	 วัดพระธาตุเชิงชุม	 สมัยพระยาประเทศธานี	

(ค�า)	(พุทธศักราช	๒๓๘๑-๒๔๑๙)๓

ภายหลังจากสยามส ่งกองทัพขึ้นมาปราบนคร

เวียงจันทน ์ส�า เร็จและมีการท�าลายนครเวียงจันทน ์  

เจ้าเมืองต่างๆ ที่เคยอยู่ข้างนครเวียงจันทน์ได้หลบหน ี

ไปอาศยัตามป่าเขา จนกระทัง่ในพทุธศกัราช ๒๓๗๘ อปุฮาด 

(ค�าสาย) ราชวงศ์ (ค�า) ท้าวอนิ เมอืงมะหาไซกองแก้ว ได้พา 

บ่าวไพร่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร จึงโปรดเกล้าฯ  

ให้ราชวงศ์ (ค�า) ท้าวอิน ตั้งบ้านเรือนอยู่ท่ีเมืองสกลทวาปี

สืบไป ครั้นเมื่อพุทธศักราช ๒๓๘๑ ได้มีใบบอกตั้งให้

ราชวงศ์ (ค�า) เป็นพระยาประเทศธานี เจ้าเมือง แล้วให้

ราชวงศ์เมืองกาฬสินธุ์ (ลาว) เป็นอุปฮาด ท้าวอิน เป็น

ราชวงศ์ และราชบุตร (ด่าง) เมืองกาฬสินธุ์ เป็นราชบุตร 

พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเมือง “สกลทวาปี” เป็นเมือง “สกลนคร” 

พระครหูลกัค�าได้รบัการอาราธนาให้กลบัมายงัวดัธาตเุชงิชมุ

ตามเดิม โดยพระยาประเทศธานี (ค�า) และกรมการเมือง

สกลนครได้สร้างเสนาสนะถวายวดัธาตเุชงิชมุ ประกอบด้วย

กฏุ ิ๕ หลงั หอแจก ๑ หลงั ส่วนพระครหูลกัค�า ด�ารงต�าแหน่ง

เจ้าอาวาสวดัธาตเุชงิชมุและเจ้าคณะใหญ่ปกครองคณะสงฆ์ 

ในเมืองสกลนคร หลังจากพระครูหลักค�ามรณภาพลง  

วัดธาตุเชิงชุมมีเจ้าอาวาสสืบมาโดยล�าดับ ต่อมามีการ 

สร้างวัดขึ้นในเมืองสกลนครอีกหลายวัดด้วยกัน ดังนี้

 วัดโพธิ์ชัย ไม่ปรากฏศักราชและผู้สร้าง

 วดัศรบีญุเรอืง หรอืวดัแป้น (บรเิวณร้านเครือ่งเขยีน

สะเลเตในปัจจุบัน) สร้างโดยพระยาประเทศธานี 

(ค�า) เมื่อพุทธศักราช ๒๓๘๓

 วัดศรีคูณเมือง (บริเวณตลาดศรีคูณเมืองใน

ปัจจุบัน) สร้างโดยพระยาประเทศธานี (ค�า) เมื่อ

พุทธศักราช ๒๓๘๘

 วััดเหนือ หรือวัดศรีมุงคุณ สร้างโดยราชวงศ์ (อิน) 

เมื่อพุทธศักราช ๒๓๙๐

 วดัศรสีะเกษ สร้างโดยพระศรวีรราช เมือ่พทุธศกัราช 

๒๓๙๓ 

๓.๓	 วัดพระธาตุเชิงชุม	 สมัยพระยาประเทศธานี	

(ปิด)	(พุทธศักราช	๒๔๒๑-๒๔๒๗)๔

สมัยนี้ไม ่ปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร 

เกี่ยวกับวัดพระธาตุเชิงชุม แต่คาดว่าคงมีการบูรณ-

ปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดพระธาตุเชิงชุม และ 

พบหลักฐานว่า มีการสร้างวัดขึ้น ดังนี้

 วัดสะพานหิน หรือวัดสะพานค�า สร้างโดยพระยา

ประเทศธานี (ปิด) เมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๑

 วัดศรีชมพู หรือวัดศรีธรรมหายโศก สร้างโดย

อุปฮาด (โง่นค�า) เมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๓

 วัดแจ้งแสงอรุณ สร ้างโดยอุปฮาด (โง ่นค�า)  

เมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๔

๓.๔	 วัดพระธาตุเชิงชุม	 สมัยพระยาประจันต-

ประเทศธานี	(โง่นค�า)	(พุทธศักราช	๒๔๓๐-๒๔๖๖)๕

วัดพระธาตุเชิงชุมสมัยนี้ เ ร่ิมมีข ้อมูลที่ ชัดเจนขึ้น 

เนื่องด้วยสามารถอนุมานจากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์

อักษรว่า วัดพระธาตุเชิงชุมใช้เป็นสถานที่ในการประกอบ

พิธีกรรมที่ส�าคัญต่างๆ มาแต่ครั้งโบราณ อาทิ พิธีถือน�้า

พิพัฒน์สัตยา เป็นต้น และมีการท�านุบ�ารุงเสนาสนะต่างๆ 

ภายในวัดพระธาตเุชงิชมุ อาท ิ สร้างวหิารใหม่แทนหลงัเดมิ 

ทีท่รดุโทรม โดยฝ่ายสงฆ์มพีระครหูลกัค�า (พน) เป็นประธาน 
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บริเวณวัดธาตุศาสดาราม 

ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๔๔๙

ภาพ : ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

กรมศิลปากร

พร้อมคณะสงฆ์ทุกวัดในเมืองสกลนคร ฝ่ายบ้านเมืองมี

พระยาประจนัตประเทศธาน ี (โง่นค�า) เป็นประธาน พระศรี

สกุลวงศ์ (ท้าวจันศรีสุลาด) เป็นนายงานพร้อมด้วยกรม

การเมืองและราษฎรเมืองสกลนคร ในการนี้ ส้ินเงิน  

๖๐๐ บาท และยังได้เปล่ียนชื่อจาก “วัดธาตุเชิงชุม” เป็น  

“วัดธาตุศาสดาราม” ในสมัยเดียวกันยังมีการสร้างวัดข้ึน 

ในเมืองสกลนคร ดังนี้

 วัดกัลยาณมิตรศรีโพนเมือง หรือวัดศรีโพนเมือง 

สร้างโดยพระยาประจันตประเทศธานี (โง่นค�า)  

เมื่อพุทธศักราช ๒๔๓๑

 วัดดงมะไฟ สร้างโดยพระยาประจันตประเทศธานี 

(โง่นค�า) เมื่อพุทธศักราช ๒๔๓๑

 วดัศรสีมุงัคล์ สร้างโดยพระยาประจนัตประเทศธานี 

(โง่นค�า) เมื่อพุทธศักราช ๒๔๔๖

 วัดสระแก ้ว (บริ เวณโรงพยาบาลสกลนคร 

ในปัจจุบัน) สร้างโดยพระพินิจบ�ารุงราษฎร์ (คาย)  

เมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๓

 วัดยอดแก้ว (บริเวณโรงเรียนเทศบาล ๑ “เชิงชุม

ประชานกุลุ” ในปัจจบุนั) สร้างโดยพระยาประจนัต- 

ประเทศธานี (โง่นค�า) เมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๙

การบูรณะวัดพระธาตุ เชิงชุมมีการกระท�าอย ่าง 

ต่อเนื่องมาจนถึงพุทธศักราช ๒๔๙๖ และได้เปลี่ยนชื่อ 

จาก “วัดธาตุศาสดาราม” กลับมาเป็น “วัดพระธาตุเชิงชุม”  

ภายหลังได ้รับพระราชทานโปรดเกล ้าฯ ยกให ้ เป ็น 

พระอารามหลวงชัน้โท ชนดิวรวหิาร เมือ่วนัที ่๒๐ มถินุายน 

พุทธศักราช ๒๕๐๖ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ นอกจากนี้

กรมศิลปากรยังได้ประกาศเขตที่ดินโบราณสถาน บริเวณ

องค์พระธาตุเชิงชุม จ�านวน ๓ ไร่ ๓ งาน ๔๗ ตารางวา  

วดัพระธาตเุชงิชมุ วรวหิาร มกีารท�านบุ�ารงุสบืมาทกุยคุสมยั

ดังปรากฏเสนาสนะ ถาวรวัตถุ ศิลปวัตถุที่มีความส�าคัญ

ภายในบริเวณวัด

องค์พระธาตุเชิงชุม และเสนาสนะภายในเขตพุทธาวาส  

ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๔

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

I 34 I



๔. นามและสร้อ นามของวดัพระธาตเุชงิชมุ

สมัยแผ่นดินรัชกาลที่ ๑-๔  วัดธาตุ, วัดธาตุเชิงชุม

สมัยแผ่นดินรัชกาลที่ ๕-๘  วัดธาตุศาสดาราม (พุทธศักราช ๒๔๓๐-พุทธศักราช ๒๔๙๖)

สมัยแผ่นดินรัชกาลที่ ๙-ปัจจุบัน  วัดพระธาตุเชิงชุม (พุทธศักราช ๒๔๙๖-พุทธศักราช ๒๕๐๖)

    วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร (พุทธศักราช ๒๕๐๖-ปัจจุบัน)

องค์พระธาตุเชิงชุม และเสนาสนะภายในเขตพุทธาวาส ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๖

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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๕. ล�าดบัเ า้อาวาสวดัพระธาตเุชงิชมุ วรวหิาร

๕.๑	 พระครูหลักค�า	

(ราวพุทธศักราช	๒๓๒๙-ไม่ปรากฏ)๖

พระครูหลักค�า เดิมเป็นชาวกาฬสินธุ์ เป็นพระภิกษ ุ

ที่มีผู ้คนเคารพนับถือมาก ได้ครองต�าแหน่งเจ้าอาวาส 

วัดธาตุ เชิ งชุม เมื่ อครั้ งอุปฮาดเมืองกาฬสินธุ ์ ได ้ รับ 

การโปรดเกล้าฯ ให้พาครอบครวัและไพร่พลมาตัง้บ้านเรอืน

ที่บ้านธาตุเชิงชุม เมื่อครั้งพระครูหลักค�าได้รับการอาราธนา

ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ได้พาสานศุษิย์สร้างเสนาสนะ

ต่างๆ ภายในบริเวณวัด ครั้งแผ่นดินล้นเกล้ารัชกาลที่ ๓  

ผลแห่งสงครามระหว่างสยามกบัเวยีงจนัทน์ ท�าให้ชาวเมอืง

สกลทวาปีถูกกวาดต้อนลงไปอยู่ในท้องที่เมืองกบินทร์บุรี 

และเมืองประจันตคาม พระครูหลักค�าได้รับการอาราธนา 

จากสานุศิษย์ให้ไปยังเมืองกบินทร์บุรี และอาราธนา 

ให้พระครูหลักค�า ด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสวัดกบิลนาราม 

ท�าให้วดัพระธาตเุชงิชมุไม่มีพระอยู่จ�าพรรษา

พทุธศกัราช ๒๓๘๑ พระครหูลกัค�าได้รบัการอาราธนา

จากสานศุษิย์ให้กลบัมาเป็นเจ้าอาวาสวดัธาตเุชงิชมุตามเดิม 

ปรากฏหลักฐานว่ามีการสร้างกุฏิ ๕ หลัง หอแจก ๑ หลัง 

ถวายพระครูหลักค�า ส่วนโบสถ์และพระวิหารเป็นของเก่า

สร ้ างมาคร้ังสมัยพระธานี  (อุปฮาดเมืองกาฬสินธุ ์ )  

เป็นเจ้าเมืองสกลทวาปี ต่อมาพระครูหลักค�าได้รับการ

อาราธนาให้เป็นเจ้าคณะใหญ่ปกครองสงฆ์ในเขตเมือง

สกลนคร นอกจากนี้ยังพบหลักฐานว่า ในพุทธศักราช 

๒๓๖๐ พระครูหลักค�าได้พาสานุศิษย์ อุบาสก อุบาสิกา

รวบรวมโลหะได้ ๑๒๐ ชั่ง (๑ แสน) สร้างพระพุทธรูป  

๒ องค์ และเมื่อพุทธศักราช ๒๓๘๑ ได้สร้างพระพุทธรูป

หนกั ๑๒๐ ชัง่ (๑ แสน) อกี ๑ องค์ พระครหูลักค�ามรณภาพ

ปีใด อายุพรรษาเท่าใด ไม่ทราบแน่ชัด

๕.๒	พระครูชิน	(ลาสิกขา)	

๕.๓		พระครูเหม

๕.๔		พระครูเสือ

๕.๕		พระครูสอน

๕.๖		พระครูพรหมมา	(ลาสิกขา)

๕.๗	พระครูแพง

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมล�าดับที่ ๒ ถึงล�าดับที่ ๗ 

ไม่สามารถสืบความเป็นมาได้ ทราบเฉพาะข้อมูลลาสิกขา 

ของเจ้าอาวาสบางรูปเท่านั้น ด้วยเพราะไม่ได้มีการบันทึก 

เป็นลายลักษณ์อักษร๗

๕.๘	พระครูหลักค�า	(พน)	

(พุทธศักราช	๒๔๓๐-๒๔๕๓)๘

พระครูหลักค�า (พน) เกิดที่บ้านจานเพ็ญ อ�าเภอ 

เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นบุตรเพ้ีย เรืองไชยา  

มารดาไม่ปรากฏชือ่ เมื่ออายุ ๑๒ ปีได้บรรพชาเป็นสามเณร

และได้ศึกษาพระปริยัติธรรมกับพระครูสอน วัดธาตุเชิงชุม 

จนแตกฉานในพระสูตรพระวินัย นอกจากนั้นยังศึกษา

อกัขรสมยั อาท ิอักษรไทน้อย อกัษรธรรมอสีาน อกัษรขอม 

และวิชาโหราศาสตร์จนมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี เมื่อ 

อายุครบ ๒๐ ปี จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมา 

วัดธาตุเชิงชุม โดยมีพระครูแพง เป็นพระอุปัช าย์  

หลงัจากพระครแูพงเจ้าอาวาสวดัพระธาตเุชงิชมุมรณภาพลง  

พระยาประจันตประเทศธานี (โง่นค�า) กรมการเมืองและ

ราษฎรชาวเมืองสกลนคร จึงอาราธนาพระภิกษุพน 

ข้ึนเป็นเจ้าอาวาสวัดธาตุเชิงชุม และจัดพิธีเถราภิเษก 

ให้พระภิกษุพนเป็นพระครูหลักค�า (ต�าแหน่งฝ่ายบริหาร) 

ปกครองสงฆ์ทั่วไปในแขวงสกลนคร ในสมัยของพระคร ู

หลักค�า (พน) เป็นเจ้าอาวาสได้มีการเปลี่ยนนามวัดจาก  

“วัดธาตุเชิงชุม” เป็น “วัดธาตุศาสดาราม” พระครูหลักค�า 

๖	 พระมหาขรรค์ชัย	 จนทโสภโณ.	 “ประวัติพระธาตุเชิงชุม	 อำาเภอเมืองสกลนคร	 จังหวัดสกลนคร”,	 อนุสรณ์งานเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุม,	
๒๗	ธันวาคม	๒๕๑๑-๒	มกราคม	๒๕๑๒,	พระนคร,	๒๕๑๑,	หน้า	๑๗-๒๐

๗		 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๒๐
๘	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๒๑
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๙	 เรียบเรียงจากหนังสือปูมเมืองสกลนคร.	สกลนคร,	หน้า	๒๗	และหน้า	๓๒
๑๐	 เชื่อม	บิดร.	“ประวัติเจ้าผู้ข้า”,	อนุสรณ์งาน าปนกิจศพ	อาจารย์เชื่อม	บิดร,	๒๕๓๙

(พน) ถึงแก่มรณภาพเมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๓ สิริอายุได้  

๕๑ ปี อยู ่ภายใต้ร่มเงาแห่งผ้ากาสาวพัสตร์เป็นเวลา  

๓๑ พรรษา

๕.๙	พระครูสกลสมณกิจ	สังฆปาโมกข์	

(บดุด	ีป ฺ าวุ โฺ )	(พทุธศกัราช	๒๔๕๓-๒๔๖๖)๙

พระครสูกลสมณกจิ สงัฆปาโมกข์ (บดุด ีป ญฺาวฑุโฺฒ) 

เดมิด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสวดัศรสีมุงัคล์ แต่หลงัจากพระครู

หลักค�า (พน) ถึงแก่มรณภาพ พระภิกษุบุดดี ป ญฺาวฑุโฺฒ 

เจ้าอาวาสวัดศรีสุมังคล์ จึงได้รับอาราธนามารับต�าแหน่ง 

เจ้าอาวาสวัดธาตุศาสดาราม ต่อมาในพุทธศักราช ๒๔๕๒  

ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นพระครูสกลสมณกิจ  

ในต�าแหน่ง “สงัฆปาโมกข์” คอื ต�าแหน่งทีเ่ป็นพระราชาคณะ 

เจ้าคณะแขวงสกลนคร โดยก่อนการแต่งต้ังพระราชโมฬี  

มหาสังฆปาโมกข์ เจ้าคณะมณฑลอุดรได้เดินทางมาตรวจ 

การปกครองของคณะสงฆ์ในแขวงสกลนคร เพือ่จดัระเบยีบ

ตามพระราชบัญญัติ ลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ 

รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๑ และในพุทธศักราช ๒๔๕๒ นับเป็น

ครั้งแรกที่สกลนครมีพระราชาคณะที่ได้รับการพระราชทาน

สมณศักดิ์จากส่วนกลาง นอกจากพระบุดดี ป ฺญาวุฑฺโฒ 

ได้เป็นพระครสูกลสมณกจิ สงัฆปาโมกข์ ต�าแหน่งพระราชา

คณะเจ้าคณะแขวงแล้ว พระภกิษลุา เจ้าอาวาสวดัสะพานค�า 

ยงัได้รบัพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระครนูวิฐิสมณวตัร 

เจ้าคณะเมืองสกลนครในคราเดียวกันอีกด้วย พระครูสกล

สมณกจิ สงัฆปาโมกข์ (บดุด ีป ญฺาวฑุโฺฒ) อาพาธด้วยโรค

วัณโรคและถึงแก่มรณภาพเมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๖

พระครสก สม กิจ สัง วาห ธรรม ธมม ต  เจ้าคณะแขวงสกลนคร

เจ้าอาวาสวัดธาตุศาสดาราม (พุทธศักราช ๒๔๖๖-๒๔๗๙)

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๕.๑๐	 พระครูสกลสมณกิจ	สังฆวาห	

(ธรรม	ธมมฺโชโต)	(พทุธศกัราช	๒๔๖๖-๒๔๗๙)๑๐

พระครูสกลสมณกิจ สังฆวาห (ธรรม ธมฺมโชโต)  

มีนามเดิมว่า หล้า สกุลเดิม รัตนะ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่  

๑๙ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๔๒๗ เป็นบุตรของท้าวค�าแสน 

และนางดอกเวยีงแก้ว หรอืนางดอกปล ี บตุรขีองท้าวค�าแสน 

(เจ้าผูข้้า) เสมยีนศาลเมอืงพรรณานคิม พระครสูกลสมณกจิ 

สังฆวาห (ธรรม) มีพี่น้องร่วมกัน ๓ คน หลังจากอุปสมบท

ได้ฝึกปฏบิตักิรรมฐานและได้ตัง้ส�านกัปฏบิตักิรรมฐานทีว่ดั

บ้านบะทอง ต�าบลพรรณา อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัด

สกลนคร และด�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะแขวงอ�าเภอพรรณานคิม 

โดยญาติโยมได้เรียกนามท่านว่า “พระครธูรรม” หรอื “ญาคู

ธรรม” หลังจากพระครูสกลสมณกิจ สังฆปาโมกข์ (บุดดี 

ป ญฺาวฑุโฺฒ) เจ้าอาวาสวดัธาตศุาสดาราม เจ้าคณะจังหวัด
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สกลนคร ถึงแก่มรณภาพลง เมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๖ ทาง

คณะสงฆ์จึงมีมติให้พระครูธรรม ด�ารงต�าแหน่งเป็น 

เจ้าคณะจังหวัดสกลนครแทนต�าแหน่งที่ว่างลง และได้รับ

การอาราธนาให้มาด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสวดัธาตศุาสดาราม

ด้วย๑๑ ต่อมาในพุทธศักราช ๒๔๖๗ ได้รับพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระครูสกลสมณกิจ ในต�าแหน่ง  

“สังฆวาห” เป็นพระครูเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พระครู 

สกลสมณกิจ สังฆวาห (ธรรม ธมฺมโชโต) ถึงแก่มรณภาพ

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๙ สิริอายุได้  

๕๒ ปี อยู ่ภายใต้ร่มเงาแห่งผ้ากาสาวพัสตร์เป็นเวลา  

๓๒ พรรษา

๕.๑๑	 พระเทพวิมลเมธี	(วันดี	สิริวณฺโณ)

(พุทธศักราช	๒๔๗๙-๒๕๒๙)๑๒

พระเทพวมิลเมธ ี(วนัด ีสริวิณโฺณ) สกลุเดมิ บวัพรหม 

เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๔๑  

ณ บ้านนาท่ม อ�าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร  

เป ็นบุตรของนายขาว และนางหล ้า บัวพรม เข ้าสู  ่

ร่มกาสาวพัสตร์ ณ พัทธสีมา วัดโพธิ์ศรี บ้านหัน อ�าเภอ 

บ้านหัน (ปัจจุบันเป็นอ�าเภอสว่างแดนดิน) จังหวัดสกลนคร 

โดยมีนาคเข ้าอุปสมบทพร ้อมกันจ� านวน ๒๕ นาค  

มีพระครูโพธิ์ เจ้าคณะแขวงบ้านหัน วัดโพธิ์ศรี อ�าเภอ 

บ้านหนั จงัหวดัสกลนคร เป็นพระอปัุช าย์ พระอธกิารทอน 

วัดบ้านหนามแท่ง อ�าเภอบ้านหัน จังหวัดสกลนคร เป็น

พระกรรมวาจาจารย์ พระจ�าปา วัดบ้านตาล อ�าเภอบ้านหัน 

จังหวัดสกลนคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

หลังจากอุปสมบทพระเทพวิมลเมธี (วันดี) มีความ

สนใจในการศึกษาภาคปริยัติและปฏิบัติ และมูลกัจจายน์ 

สามารถสอบไล่ได้ถึงชั้นนักธรรมเอก และสอบไล่ได้ 

๑๑	 พระมหาขรรค์ชัย	 จนทโสภโณ.	 “ประวัติพระธาตุเชิงชุม	 อำาเภอเมืองสกลนคร	 จังหวัดสกลนคร”,	 อนุสรณ์งานเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุม,	
๒๗	ธันวาคม	๒๕๑๑-๒	มกราคม	๒๕๑๒,	พระนคร,	๒๕๑๑,	หน้า	๒๔

๑๒	 คณะศิษย์หลวงปู.	“ชีวประวัติพระเทพวิมลเมธี”,	อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ	พระเทพวิมลเมธี	(วันดี	สิริวณโณ)	ป.ธ.๕	น.ธ.เอก,	สกลนคร,	
๒๕๓๑,	หน้า	๓๑-๔๒

พระ ทพวิม มธ วันด  เมื่อครั้งเป็นพระวิมลเมธี ถ่ายภาพกับปราสาทผึ้ง 

หน้าพระวิหารด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๒

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

พระ ทพวิม มธ วันด สิริว  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร (พุทธศักราช ๒๔๗๙-๒๕๒๙)

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร 

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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๑๓	 พระครูบริหารสกลกิจ.	 “ประวัติและผลงานของพระราชวิมลมุนี”,	 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ	 พระราชวิมลมุนี	 (ศรีคำา	 อภิสทโธ)	 ป.ธ.๔	
น.ธ.เอก,	สกลนคร,	๒๕๓๗,	หน้า	๑๗-๒๒

เปรยีญธรรม ๕ ประโยค ณ ส�านกัเรยีนวดัสามพระยา อ�าเภอ

พระนคร จังหวัดพระนคร (ปัจจุบันคือเขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร) พร้อมรับหน้าที่เป็นครูสอนมูลกัจจายน์

บาลีไวยากรณ์ และธรรมบทในส�านักเรียนต่างๆ จากนั้น 

กลับมายังจังหวัดสกลนคร จ�าพรรษา ณ วัดธาตุศาสดาราม 

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้รับเป็นธุระ 

ในกิจการทางพระพุทธศาสนาและได้รับพระราชทาน

สมณศักดิ์ชั้นต่างๆ อาทิ

 พุทธศักราช ๒๔๗๙ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร

พดัยศ เป็นพระครชูัน้พเิศษ (พระครเูจ้าคณะจงัหวดั) 

ปรากฏตามราชทินนามว่า “พระครูวิมลสกลเขต”

 พุทธศักราช ๒๔๙๐ ได้รับพระราชทานเลื่อน

สมณศักดิ์  เป ็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่  

“พระวิมลเมธี ศรีสกลเขต สังฆปาโมกข์”

 พุทธศักราช ๒๕๐๒ ได้รับพระราชทานเล่ือน

สมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ “พระราช-

วมิลเมธ ีศรสีกลเขต คณดลิก ตรปิีฎก ธรรมวภิษูติ 

ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี”

 พุทธศักราช ๒๕๑๘ ได้รับพระราชทานเล่ือน

สมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ “พระเทพ

วมิลเมธ ีศรสีกลเขต คณดลิก ตรปิีฎก ธรรมวภิษูติ 

ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี”

นอกจากนี้พระเทพวิมลเมธี (วันดี) ยังเป็นพระ 

นักพัฒนาได้สร้างสาธารณูปการต่างๆ โดยริเริ่มในการ 

ต่อเติม เสริมแต่ง และปฏิสังขรณ์ อาทิ พระธาตุเชิงชุม  

พระวิหาร พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิ ก�าแพงวัด  

และซุ้มประตู พระเทพวิมลเมธี (วันดี) ถึงแก่มรณภาพ 

เมือ่วนัที ่๒ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๕๒๙ สริอิายไุด้ ๘๘ ปี 

อยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งผ้ากาสาวพัสตร์เป็นเวลา ๖๘ พรรษา
พระรา วิม มุน ศรคา อภิสท ธ  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร (พุทธศักราช ๒๕๓๐-๒๕๓๖)

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร 

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๕.๑๒	พระราชวิมลมุนี	(ศรีค�า	อภิสทฺโธ)	

(พุทธศักราช	๒๕๓๐-๒๕๓๖)๑๓

พระราชวิมลมุนี (ศรีค�า อภิสทฺโธ) สกุลเดิม แก้วชมพู 

เกิดเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๓ ณ บ้าน 

เหล่าโพนค้อ อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  

เป็นบุตรของนายจีน และนางอ่อน บรรพชาเป็นสามเณร 

เมื่ออายุ ๑๔ ปี และเมื่ออายุครบ ๒๐ ปี ได้อุปสมบท  

ณ พัทธสีมา วัดศรีชมพู ต�าบลธาตุเชิงชุม อ�าเภอเมือง

สกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีพระมหาเขียน ชุตินฺธโร  

เป็นพระอุปัช าย์ 

การศึกษาทางโลก ส�าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านหนองแคน อ�าเภอเมืองสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร ส่วนทางธรรม สามารถสอบไล่ได ้

นักธรรมเอกและเปรยีญธรรม ๔ ประโยค ณ ส�านกัเรยีน  

วดัพระธาตเุชงิชมุ อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
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ภายหลังรับเป็นธุระในกิจการทางพระพุทธศาสนา และ 

รับพระราชทานสมณศักดิ์ชั้นต่างๆ อาทิ

 พุทธศักราช ๒๔๙๐ ถึงพุทธศักราช ๒๕๓๙  

เป็นเจ้าอาวาสวัดเหนือ

 พุทธศักราช ๒๔๘๕ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร

พดัยศ ปรากฏตามราชทนินามว่า “พระครศูรสีกลกจิ”

 พุทธศักราช ๒๔๙๗ เป็นพระอุปัช าย์

 พุทธศักราช ๒๕๐๒ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัด

สกลนคร และได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ 

เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ “พระศรีสกลกิจ”

 พุทธศักราช ๒๕๓๐ เป็นเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร 

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร และรับ

พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ 

ชั้นราช ที่ “พระราชวิมลมุนี”

พระรา วิม มุน ศรคา อภิสท ธ  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร และคณะสง ์จังหวัดสกลนคร แสดงคารวะธรรมแด่พระธรรมราชานุวัตร (แก้ว)  

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๐

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

นอกจากนี้พระราชวิมลมุนี (ศรีค�า) ยังสนับสนุนงาน 

ด้านการศกึษาพระปรยิตัธิรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

อีกทั้งเป็นพระนักพัฒนาได้สร้างสาธารณูปการต่างๆ โดย

รเิริม่ในการต่อเตมิ เสรมิแต่ง และปฏสิงัขรณ์ ตัง้แต่เมือ่ครัง้

ด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาสวัดเหนือ อาทิ อ�านวยการสร้าง

อุโบสถและศาลาการเปรียญวัดเหนือ บูรณะปิดทอง 

กลุ่มเรือนยอดพระธาตุเชิงชุม พระองค์แสน อ�านวยการ 

ปูหินอ ่อนลานพระธาตุ เ ชิงชุม และอ�านวยการสร ้าง 

ศาลาอเนกประสงค์ของวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร ฯลฯ  

พระราชวิมลมุนี (ศรีค�า) ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคมะเร็ง 

ในถุงน�้าดี ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร  

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๖ สิริอายุ

ได้ ๗๓ ปี อยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งผ้ากาสาวพัสตร์เป็นเวลา  

๕๓ พรรษา
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๕.๑๓	 พระเทพวิสุทธาจารย์	(กง	โฆสโก)

(พุทธศักราช	๒๕๓๖-๒๕๕๒)๑๔

พระเทพวิสุทธาจารย์ (กง โฆสโก)	 สกุลเดิม รัตนะ  

เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๖๕ ณ บ้านไร่ 

ต�าบลไร่ อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นบุตรของ

นายบุญมี และนางพัน บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ  

๑๓ ปี และเมื่ออายุได้ ๒๓ ปี จึงอุปสมบท ณ พัทธสีมา  

วัดโพธิ์ชัย ต�าบลพรรณา อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัด

สกลนคร เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๘  

มีพระครูพรรณานิคมมุณี เจ้าคณะอ�าเภอพรรณานิคม  

๑๔	 มหาวิทยาลัยมหาจุ าลงกรณราชวิทยาลัย,	หน่วยวิทยบริการ	จังหวัดสกลนคร,	 “ประวัติโดยสังเขปพระเทพวิสุทธาจารย์	 (กง	 โฆสโก)”,	อนุสรณ์
งานพระราชทานเพลิงศพ	พระเทพวิสุทธาจารย์	(กง	โฆสโก)	น.ธ.เอก,	พธ.ด.กิตติมศักดิ์,	นนทบุรี,	๒๕๕๓,	หน้า	๒๓-๒๗

พระ ทพวิสุทธาจารย์ กง ส ก  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร (พุทธศักราช ๒๕๓๖-๒๕๕๒)

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วัดโพธิ์ชัย เป็นพระอุปัช าย์ พระอาจารย์กว่า สุมโน  

วัดโพนทอง ต�าบลพรรณา อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัด

สกลนคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์กู่ ธมมฺทนิโน 

วดัศรธีรรมสมโพธ ิต�าบลวงัยาง อ�าเภอพรรณานคิม จงัหวดั

สกลนคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

การศึกษา พุทธศักราช ๒๔๘๓ สอบไล่ได้นักธรรม 

ช้ันเอก จากส�านักเรียนวัดโพธิ์ชัย ต�าบลพรรณา อ�าเภอ

พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พุทธศักราช ๒๔๘๕ ส�าเร็จ

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนมัธยมศิริขันธ์ ต�าบล

พรรณา อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พุทธศักราช 

๒๔๙๙ ส�าเร็จครูพิเศษมูล จังหวัดสกลนคร พุทธศักราช 

๒๕๑๕ ส�าเร็จการศึกษาพระสังฆาธิการ วัดสามพระยา 

กรุงเทพฯ

พระเทพวิสุทธาจารย์ (กง) หลังจากอุปสมบทแล้ว 

ได้ออกธุดงค์เพื่อปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน 

กับพระเถราจารย์ส�าคัญหลายรูป และเป็นเจ้าอาวาส 

วัดอุฒาจารย์ อ�าเภอพรรณานิคม ภายหลังรับเป็นธุระ 

ในกิจการทางพระพุทธศาสนาและได้รับพระราชทาน

สมณศักดิ์ชั้นต่างๆ อาทิ

 พุทธศักราช ๒๔๙๑ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

สงฆ์ อ�าเภอพรรณานิคม

 พุทธศักราช ๒๔๙๙ เป็นเจ้าอาวาสวัดอุฒาจารย์ 

อ�าเภอพรรณานิคม

 พุทธศักราช ๒๕๐๑-๒๕๓๗ เป็นเจ้าคณะอ�าเภอ

พรรณานิคม

 พุทธศักราช ๒๕๐๒ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร

พัดยศชั้นตรี ปรากฏตามราชทินนามว่า “พระครู

พรรณานฤมิต”

 พุทธศักราช ๒๕๐๙ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร

พัดยศชั้นโท ในราชทินนามเดิม
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 พุทธศักราช ๒๕๑๖ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร

พัดยศชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

 พุทธศักราช ๒๕๓๑ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัด

สกลนคร ในราชทินนามเดิม

 พุทธศักราช ๒๕๓๖ เป็นเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร

 พุทธศักราช ๒๕๓๗ เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาต ุ

เชงิชมุ วรวหิาร และได้รบัพระราชทานเลือ่นสมณศกัดิ์ 

เป็นพระราชาคณะชัน้สามญั ที ่“พระสกลธรรมคณ”ี

 พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานเลื่อน

สมณศกัดิ ์เป็นพระราชาคณะชัน้ราช ที ่“พระราชศลิ

โสภิต วิสิฐคุณาจาร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม 

คามวาสี”

 พุทธศักราช ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานเลื่อน

สมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ “พระเทพ 

วิสุทธาจารย์” และเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

สกลนคร

นอกจากนี้พระเทพวิสุทธาจารย์ (กง) ยังสนับสนุน 

งานด ้ านการศึกษาพระปริยัติ ธรรมและการเผยแผ่ 

พระพุทธศาสนา อีกทั้ ง เป ็นพระนักพัฒนาได ้สร ้ าง

สาธารณูปการต่างๆ โดยริเริ่มในการต่อเติม เสริมแต่ง  

และปฏิสังขรณ์ ตั้งแต่เมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะอ�าเภอ

พรรณานิคม อาทิ อ�านวยการสร้างส�านักสงฆ์ธาตุภูเพ็ก 

ต�าบลนาหัวบ่อ อ�าเภอพรรณานิคม อ�านวยการสร้าง 

ถนนและบันไดขึ้นเขาภูเพ็ก เมื่อย้ายมาด�ารงต�าแหน่ง 

เป็นเจ้าอาวาสวดัพระธาตเุชงิชมุ วรวหิาร ได้บรูณปฏสิงัขรณ์ 

และปิดทองกลุ่มเรือนยอดพระธาตุเชิงชุม พระองค์แสน 

บรูณะหลงัคาพระวหิาร บรูณพทัธสมีา อโุบสถหลงัเก่า (สมิ) 

อนึ่ง เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๑ พระเทพวิสุทธาจารย์ (กง)  

ยังได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวิทยาลัย พระเทพวิสุทธาจารย์ (กง) ถึงแก่มรณภาพ  

ณ โรงพยาบาลสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช 

๒๕๕๒ สิริรวมอายุได้ ๘๙ ปี อยู ่ภายใต้ร ่มเงาแห่ง 

ผ้ากาสาวพัสตร์เป็นเวลา ๖๘ ปี

๕.๑๔	พระเทพสิทธิโสภณ	(สุรสีห์	กิตติโสภณ)	

(พุทธศักราช	๒๕๕๒-ปจจุบัน)๑๕

พระเทพสิทธิโสภณ (สุรสีห์ กิตติโสภณ) สกุลเดิม 

ราษฎรินร์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

ณ ต�าบลธาตุเชิงชุม อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

เป็นบุตรของนายกาสินธุ์ และนางดวงจันทร์ เมื่ออายุครบ 

๒๒ ป ีได ้ อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดแจ ้งแสงอรุณ  

ต�าบลธาตุเชิงชุม อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  

โดยมีพระครูวิจิตรสกลการ (สายทอง) วัดศรีสุมังคล์ เป็น 

พระอุปัช าย์ พระมหาสนธิ์ สุป ฺโญ วัดแจ้งแสงอรุณ  

เป ็นพระกรรมวาจาจารย ์ พระมหานิธิ  โรจนธมฺโม  

วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง เป็นพระอนุสาวนาจารย์

การศึกษาในทางโลก ส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที ่๖ จากโรงเรยีนสกลราชวทิยานกุลู อ�าเภอเมอืงสกลนคร 

จงัหวดัสกลนคร และรบัราชการในต�าแหน่งเสมยีนมหาดไทย  

ในทางธรรม หลงัจากอปุสมบทสามารถสอบไล่ได้นกัธรรมเอก  

ณ ส�านักเรียนวัดศรีสุมังคล์ อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัด

สกลนคร ภายหลังได้รับเป็นธุระในกิจการทางพระพุทธ-

ศาสนาและรับพระราชทานสมณศักดิ์ชั้นต่างๆ อาทิ

 พุทธศักราช ๒๕๑๕ เป็นเจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณ

 พุทธศักราช ๒๕๑๗ เป ็นพระครูปลัด ใน 

พระศรีสกลกิจ (ศรีค�า) รองเจ ้าคณะจังหวัด

สกลนคร

 พุทธศักราช ๒๕๒๒ เป็นพระครูวินัยธร ใน 

พระเทพรัตนโมลี (แก้ว) เจ้าคณะจังหวัดนครพนม

 พุทธศักราช ๒๕๒๓ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร

พดัยศ (จร.ชท.) ปรากฏตามราชทนินามว่า “พระครู

อรุณกิตติโสภณ”

๑๕	 คณะกรรมการดำาเนนิงานพธิถีวายผา้พระกฐนิพระราชทาน	คณะกรรมการ ายจดัทำาหนงัสอืทีร่ะลกึ,	“ประวตัพิระเทพสทิธโิสภณ”,	กฐนิพระราชทาน	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	๒๕๕๖,	หน้า	๒๕-๒๗
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พระ ทพสิทธิ สภ  สุรสห์ กิตติ สภ  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร (พุทธศักราช ๒๕๕๒-ปจจุบัน)

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 พุทธศักราช ๒๕๒๕ เป็นรองเจ้าคณะอ�าเภอเมือง

สกลนคร

 พุทธศักราช ๒๕๒๕-๒๕๓๐ เป ็นเลขานุการ 

เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร

 พุทธศักราช ๒๕๒๖ เป็นพระอุปัช าย์

 พุทธศักราช ๒๕๓๑ เป็นเจ้าคณะอ�าเภอกุสุมาลย์ 

และได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ (จอ.ชท.) 

ในราชทินนามเดิม

 พุทธศักราช ๒๕๓๖ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัด

สกลนคร และได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ 

(รจจ.ชพ.) ในราชทินนามเดิม

 พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้รับพระราชทานเล่ือน

สมณศักดิ์  เป ็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่  

“พระสิทธิการโกศล” 

 พทุธศกัราช ๒๕๔๗ เป็นเจ้าอาวาสวดัแจ้งแสงอรณุ 

(พระอารามหลวง) และได ้รับพระราชทาน  

เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่  

“พระราชประสิทธิคุณ”

 พุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร

 พุทธศักราช ๒๕๕๓ เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาต ุ

เชิงชุม วรวิหาร และได้รับพระราชทานเลื่อน

สมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ “พระเทพ

สิทธิโสภณ”

นอกจากนี้พระเทพสิทธิโสภณ (สุรสีห์) ยังสนับสนุน

งานด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม และการเผยแผ ่

พระพุทธศาสนา อีกทั้ ง เป ็นพระนักพัฒนาได ้สร ้ าง

สาธารณูปการต่างๆ โดยริเริ่มในการต่อเติม เสริมแต่ง  

และปฏิสังขรณ์ ตั้งแต่เมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาส 

วัดแจ้งแสงอรุณ อาทิ อ�านวยการสร้างกุฏิสงฆ์ร่วมกับ 

ผู ้มีจิตศรัทธา ณ วัดแจ้งแสงอรุณ จ�านวน ๕ หลัง  

อ�านวยการสร้างศาลาการเปรียญ และซุ้มประตูทางเข้า 

วัดแจ้งแสงอรุณ เมื่อย้ายมาด�ารงต�าแหน่งเจ้าอาวาส 

วดัพระธาตเุชงิชมุ วรวหิาร ได้อ�านวยการสร้างกฏุหิลวงพ่อ 

องค์แสน ๒ อ�านวยการสร้างกฏุอินสุรณ์ศรดีามา อ�านวยการ

สร้างกุฏิหลวงพ่อองค์แสน ๓ อ�านวยการสร้างห้องน�้า  

จ�านวน ๑๐๕ ห้อง อ�านวยการสร้างกุฏิสงฆ์หลังโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม ๑ หลัง อ�านวยการบูรณปฏิสังขรณ์และ 

ปิดทองหลวงพ่อองค์แสน อ�านวยการบูรณปฏิสังขรณ ์

เสริมความมั่นคงและปิดทองกลุ่มเรือนยอดพระธาตุเชิงชุม 

อ�านวยการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดพระธาตุเชิงชุม 

วรวิหาร ฯลฯ จนถึงปัจจุบัน

I 43 I



บริ ว วัดพระธาตุ ิง ุม วรวิหาร เมื่ออดีตมีสภาพภูมิประเทศเป็นเนิน ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก ตามต�านานอุรังคนิทานเรียกว่า ภูน�้าลอดเชิงชุม  

ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๔

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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๖. ปูชน ส านและเสนาสนะส�าคั

วัดพระธาตุเชิงชุมตั้งอยู่บนพื้นที่เนินสูงใจกลางเมือง

สกลนคร ตามต�านานอุรังคนิทาน เรียกบริเวณสถานที่ตั้ง

ขององค์พระธาตุเชิงชุมและบริเวณวัดว่า “ภูน�า้ลอดเชิงชุม” 

มาจากค�าว่า

“ภู” คือ ลักษณะของดินที่สูงขึ้นเป็นจอม

“น�า้ลอด” คอื ตาน�า้อนัเกดิจากธารน�า้ใต้ดนิ คนสกลนคร

เช่ือว่ามีอยู่ใต้ที่ตั้งเมืองสกลนคร ไหลลงมาจากภูพาน  

ผ่านเมอืงสกลนครลงสูส่ระพงัทองและหนองหานโดยล�าดบั

“เชงิชมุ” มาจากค�าสองค�า คอื เชงิ กบั ชมุ ความหมาย

ของค�าว่า “เชิง” หมายถึง เท้า และค�าว่า “ชุม” ในภาษาถิ่น

หมายถึง การรวมกัน หรือชุมนุม เรียกรวมกันคือ ที่ประชุม

แห่งรอยพระพุทธบาท

ภนู�า้ลอดเชงิชมุ เป็นพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิม์าก่อนทีพ่ทุธศาสนา

เจริญรุ่งเรืองในสกลนคร อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือ

เกิดจากการสร้างด้วยฝีมือของมนุษย์ โดยใช้ดินมาถมขึ้น 

ให้ได้ขนาด บรเิวณภนู�า้ลอดปรากฏศาสนสถาน คอื ปราสาท

หนิแบบวฒันธรรมขอมภายในองค์พระธาตเุชงิชมุ มอีายรุาว

พุทธศตวรรษที่ ๑๗ ต่อมาเมื่อสิ้นสุดของยุคที่รุ่งเรืองก็พา

กันละทิ้ง จนกระทั่งอิทธิพลพุทธศาสนาแผ่เข้ามาก็มีการ

ดดัแปลงศาสนสถานตามความเชือ่ในวฒันธรรมขอมมาเป็น

พทุธสถาน ปรากฏการสร้างเจดย์ีด้วยอฐิ ครอบศาสนสถานที่

มีมาแต่เดิมซึ่งตามความเชื่อคนโบราณไม่นิยมรื้อสถานท่ี

ศกัดิส์ทิธิท์ีม่อียูก่่อนเพราะเกรงกลวัเหตเุภทภยั พร้อมกนันี้

ภูน�้ าลอดยังปรากฏในต�านานอุรังคนิทานที่ถูกเขียนขึ้น 

ในสมยัวฒันธรรมล้านช้างว่า เป็นสถานทีช่มุนมุรอยพระบาท 

ของพระพุทธเจ ้าในภัทรกัปนี้  และยังมีความเชื่อว ่า  

สถานที่ตั้งขององค์ธาตุเชิงชุมเป็น “เกาะไก่” ในต�านาน

พระเจ้า ๕ พระองค์ อนัเป็นเค้ามลูเหตแุห่งการมาประดษิฐาน

รอยพระพทุธบาทเป็นพทุธประเพณขีองพระพุทธเจ้า ภายใน
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บรเิวณวดัพระธาตุเชิงชุม วรวหิารประกอบไปด้วยปชูนยีสถาน

และเสนาสนะที่มีความน่าสนใจศึกษา ดังนี้

๖.๑	พระธาตุเชิงชุม

พระธาตุเชิงชุม เป็นพระธาตุส�าคัญของภาคอีสานและ

เป็นศูนย์รวมใจของชาวสกลนคร องค์พระธาตุถูกสร้าง 

ทับซ้อนกัน ๒ ระยะ ระยะแรกมีลักษณะเป็นปราสาทหิน 

ก่อด้วยศิลาแลง กรอบประตูท�าด้วยหินทราย เพื่อถวายแด่ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อวัฒนธรรมขอม มีความสูง

ประมาณ ๘ เมตร ฐานกว้างด้านละ ๔ เมตร ที่กรอบประตู

ด้านทิศตะวันออกพบจารึกอักษรขอมโบราณ กล่าวถึง 

การแบ่งเขตการปกครองที่ดินแก่หัวหน้าหมู ่บ้านแต่ละ

หมู่บ้านและการกัลปนา ทาส สัตว์เลี้ยง พืช ที่นา๑๖ ก�าหนด

อายุจากจารึกท�าให้ทราบว่า พระธาตุยุคแรกถูกสร้างข้ึน 

อยู่ในพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ระยะต่อมามีสถาปัตยกรรม 

เป็นเจดีย์ในพระพุทธศาสนา ก่ออิฐถือปูนลักษณะทรง

ปราสาทยอดตามรูปแบบศิลปะลาว-ล้านช้าง มีความสูง 

๒๔.๕๖ เมตร ฐานกว้างด้านละ ๖ เมตร สร้างครอบปราสาท

ที่ก่อด้วยหินที่มีมาแต่เดิม ประกอบด้วย ๕ ส่วน คือ 

๑. เรือนธาตุ เป็นทรงสี่เหลี่ยมด้านเท่าสูงจากพื้นดิน

ประมาณ ๖ เมตร ฐานกว้างด้านละ ๖ เมตร แต่ละมุมของ

เรือนธาตุท�าเป็นเสาหัวเม็ดข้างละ ๑ เสา รวม ๔ เสา  

(พบร่องรอยของการลงรักปิดทองมาก่อน) บริเวณส่วนรอบ

เรือนธาตุมีก�าแพงแก้วสูงประมาณ ๑.๒๐ เมตร เรือนธาตุมี

ประตซูุม้ยอดทรงปราสาท ๔ ทศิ มทีางเข้าออกด้านเดยีวคอื

ด้านทิศตะวันออก อีก ๓ ด้านเป็นประตูหลอก พบมีการ

ประดับพระพุทธรูปปางประทับยืนปิดทับเอาไว้ ทางเข้า 

ด้านทิศตะวันออกมีร่องรอยการประดับลวดลายปูนปั้น 

ลงรักปิดทองประดับกระจกสี บริเวณหน้าบันประดับ

ลวดลายปูนปั้นลายพันธุ์พฤกษามีรูปสัตว์ อาทิ ลิง กระรอก 

และแลน ตรงกลางประดับจานกระเบื้อง๑๗ อีกทั้งพบ 

การประดับกระจกเงากรอบดีบุกฉลุลาย ถัดเข้าไปด้านใน 

เป็นอโุมงค์เชือ่มไปสูภ่ายในองค์พระธาต ุทีห่น้าบนัพบมกีาร

พอกค�า๑๘ “ลายดอกตะเว็น” มีลายก้านขดล้อมรอบ ช�ารุด

หลุดร่อนโดยมาก ๓ ด้าน ที่เหลือคงจะมีลักษณะเดียวกัน

กับทางทิศตะวันออก นอกจากนี้บางซุ ้มส่วนยอดชั้นใน 

บางชั้นมีการเจาะช่องประดิษฐานพระพุทธรูปอีกด้วย  

และยอดสุดของซุ ้มมีลักษณะเป็นกลีบมะเฟืองของเดิม 

พบมีการลงรักปิดทองด้วย 

๒. องค์ระฆัง สงูจากเรอืนธาตชุัน้ที ่๓ วัดได้ประมาณ 

๗ เมตร แบ่งเป็น ๒ ตอน ตอนล่างท�าเป็นฐานลดระดับ  

๓ ชั้น วัดได้ประมาณ ๔ เมตร ตอนบนสูงจากฐานลดระดับ

วัดจากกลีบบัวเชิง (ลงรักปิดทอง) ไปหาตีนบัวรัดเกล้า  

ได้ประมาณ ๓ เมตร ของเดิมที่ฐานตอนบนประดับ 

แผ่นกระจกทรงสี่เหลี่ยมด้านละ ๑ แผ่น

๓. บัวรัดเกล้า ต่อจากองค์ระฆังถึงกลีบบัวหงาย 

ในส่วนที่เป็นฐานของยอดบัวเหลี่ยม จะท�าเป็นชั้นจากกว้าง

ไปหาแคบและกว้างออกเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกัน เรียก 

ศิลปกรรมแบบล้านช้างว่า “แอวขัน” มีความสูงจากตีนถึง

ปากพาน วัดได้ประมาณ ๒ เมตร

๔. ยอดบวัเหลีย่ม อยูถ่ดัจากบวัรดัเกล้าลงรกัปิดทอง 

(ของเดมิมกีารประดบักระจกตาควายเพือ่เพิม่ความสวยงาม) 

มีความสูงประมาณ ๕ เมตร ที่ฐานมีกลีบบัวหงายทั้ง  

๔ ด้าน แต่ละด้านมอียู ่๕ กลบี เป็นเอกลกัษณ์ทางศลิปกรรม

แบบล้านช้าง

๕. ปลยีอด มคีวามสงูประมาณ ๔ เมตร ลงรกัปิดทอง

ตอนล่างท�าเป็นทรงบัวเหลี่ยมถัดขึ้นไป มีลักษณะคล้าย

ปล้องไฉนต่อด้วยยอดแหลม (ของเดิมพบมีการประดับ

กระจกเงาทรงรี บริเวณปลียอดตอนบน)

๑๖	 แปลความหมายจากคำาอ่านจารึกพระธาตุเชิงชุม	อ่านโดยนายอำาไพ	คำาโท	ผู้เชี่ยวชาญการอ่านจารึกกรมศิลปากร	กรุงเทพมหานคร
๑๗	 ลักษณะงานจากประเทศตะวันตก	เขียนลายรูปสถานที่สำาคัญล้อมรอบด้วยลายพันธุ์พฤกษา
๑๘	 การลงรักปดทองของช่าง ีมือชาวล้านช้างเรียกว่า	การพอกคำา
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๖. ฉัตร ประดษิฐานบนสดุขององค์พระธาต ุมคีวามสงู

จากต้นถึงปลาย ๔.๓๐ เมตร เป็นฉัตรโลหะลงรักปิดทอง  

๗ ชั้น มีระบายฉัตรเป็นแบบเรียบ ชายด้านล่างของวงฉัตร

ทกุชัน้ร้อยโซ่ประดบัตุง้ติง้ (ท�าจากแผ่นโลหะรดีแบนลกัษณะ

กลมมน ปลายเรยีวแหลม) ชัน้ฉตัรชัน้ที ่๑ มขีนัรองต้นฉตัร

ท�าด้วยเงิน มีโซ่โลหะยึดห้อยจากแกนฉัตรบริเวณซ่ีวงฉัตร 

ชั้นที่ ๑ ฐานฉัตรท�าเป็นรูปกรวยคว�่า สวมเข้ากับยอดแหลม

ของปลียอด ท�าด้วยทองค�ามีจ�าหลักข้อความอักษรไทย

จ�านวน ๕ บรรทัดดังนี้ บรรทัดแรก “พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” บรรทัดที่ ๒ “และสมเด็จ

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ” บรรทัดที่ ๓ “ทรงยกฉัตรนี้

ขึ้นประดิษฐานบนยอดพระธาตุ” บรรทัดที่ ๔ “เมื่อวันที่  

๒๙ พ.ย. ๑๓” บรรทัดท่ี ๕ “เวลา ๑๕.๐๐ น.” ยอดฉัตรท�า

เป็นรปูดอกบวัตมูท�าด้วยโลหะทองเหลอืง ถดัขึน้ไปเป็นกลบี

บัวบานมีชั้นนอกชั้นใน จ�านวน ๘ กลีบ ท�าด้วยทองค�า 

จ�านวน ๕ ชั้น ลดหลั่นตามขนาดใหญ่ไปหาเล็ก ปลายสุด

ประดิษฐานพระพุทธรูปทองค�าแท่นเงิน ๑ องค์ แกนฉัตร 

ท�าด้วยเหล็กแท่งกลมตัน หุ้มโลหะ

พระพุทธรูปทองค�า ปางมารวิชัย แท่นท�าด้วยเงิน  

ประดิษฐานบนปลายสุดของยอดฉัตรองค์พระธาตุเชิงชุม

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ครงสรางภาย นองค์พระธาตุ ิง ุม มีวัสดุโครงสร้างหลักเป็นศิลาแลง 

เสากรอบประตูเป็นหินทราย

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จารึกอักษรขอม บรา  ภาษาเขมร ที่กรอบประตูทางเข้าสู่อุโมงค์ด้านทิศตะวันออก 

กล่าวถึง การแบ่งเขตการปกครองที่ดินแก่หัวหน้าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน  

และการกัลปนา ทาส สัตว์เลี้ยง พืช ที่นา

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ทาง ขาสภาย นอุ มงค์องค์พระธาตุ ิง ุม อยู่หลังพระประธานภายในพระวิหารด้านทิศตะวันออกขององค์พระธาตุ

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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นอกจากนี้การก่อสร้างพระธาตุเชิงชุมยังมีมาใน 

ต�านานอุรังคนิทานว่า เมื่อสมัยครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้า 

(สมณโคดม) เสด็จมายังเมืองหนองหานหลวง อันม ี

พญาสุวรรณภิงคารเป็นเจ้าเมือง ครั้งนั้นพระพุทธเจ้า 

ทรงประทับรอยพระพุทธบาท พร้อมกับแสดงพุทธ-

ปาฏิหาริย์ให้ดวงแก้วมณีลอยออกจากพระโอษฐ์ เมื่อ 

พญาสุวรรณภิงคารเห็นดังนั้นจึงเกิดความปีติโสมนัส  

ถึงกับจะชักพระขรรค์ เพื่อตัดพระเศียรของตนบูชา 

ภาย นองค์พระธาตุ ประดิษฐานศิลปวัตถุรูปเคารพ 

ทางศาสนาหลายชิ้น อาทิ พระพุทธรูปหินทราย 

ศิลปะทวารวดี ล้านช้าง ปลียอดเดิมขององค์พระธาต ุ

ที่ช�ารุดและของมีค่าอื่น  ที่มีผู้น�ามาถวายเป็นพุทธบูชา

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รอยพระพุทธบาทนั้น แต่พระมเหสีนารายณ์เจงเวงห้ามไว้ 

จงึได้ถอดมงกฎุทองค�าน�า้หนกัแสนต�าลงึเป็นพทุธบชูา พร้อมกบั

ก่ออุโมงค์ครอบสถานที่ชุมนุมแห่งรอยพระพุทธบาทนั้น  

เมื่อเสร็จแล้วให้นามว่า พระเจดีย์พุทธบาทโฮมชุม หรือ  

เชิงชุม ตามต�านานระบุว่า ณ สถานที่ประดิษฐานพระธาตุ 

เชิงชุมนี้ เป็นพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าในภัทรกัปนี ้

ต ้องมาประทับรอยพระบาทไว้ทุกๆ พระองค์ ตั้งแต ่

พระกกุสันโธ พระโกนาคมโน พระกัสสะโป พระโคตโม  

I 49 I



และพระศรีอริยเมตตรัยโย พระพุทธเจ ้าที่จะตรัสรู ้  

ในอนาคตต้องมาประทับรอยพระพุทธบาทไว้ ณ ที่นี ้

เหมือนกัน๑๙

พระธาตุเชิงชุมไม่ปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์

อักษรแน่ชัดว่าถูกสร้างขึ้นเมื่อใด มีเพียงรูปแบบทาง

ศิลปกรรมขององค์พระธาตเุชงิชมุทีม่รีปูแบบทางศลิปกรรม

เป็นที่นิยมมากในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๓-๒๔ และยังมี

ลกัษณะท�าให้ทราบว่า มกีารบรูณปฏสิงัขรณ์มาอย่างต่อเนือ่ง

อีกด้วย ทั้งยังปรากฏหลักฐานว่า มีข้าพระธาตุหรือกลุ่มคน

ที่คอยอุปัฏฐาก ดูแลองค์พระธาตุเชิงชุมมาตั้งแต่สมัยก่อน

ยกบ้านธาตุเชิงชุมเป็นเมืองสกลทวาปี สมัยต่อมาจึงตั้ง

ต�าแหน่ง “พระพิทักษ์เจดีย์” กรมการผู ้ดูแลพระธาตุ 

เป็นต�าแหน่งพเิศษโดยเฉพาะ แต่มมีาจ�านวนกีค่นไม่ปรากฏ 

ส� าหรับพระธาตุ เชิ งชุมมี  “พระพิทักษ ์ เจดีย ์  (แก ้ว  

โคตรธรรม)” เป็นผู้ท�าหน้าที่ในต�าแหน่งนี้คนสุดท้าย

พระธาตุเชิงชุมมีความเก่าแก่และมีการบูรณะมาแล้ว

หลายยุคหลายสมยั จนกระทัง่ได้รบัการประกาศขึน้ทะเบยีน

เป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๗๕ 

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๘ และมีเหตุการณ์

ต่างๆ เกิดขึ้นกับพระธาตุเชิงชุม อาทิ

 วนัท่ี ๕ มีนาคม พทุธศกัราช ๒๔๘๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. 

โดยประมาณ เกิดฟ้าผ่าท�าให้ปลียอดพระธาตุ 

เชิงชุมหักไม่ตกถึงพื้นดิน วัดได้จัดการซ่อมในส่วน

ปลียอดและท�าฉัตรใหม่ เสร็จแล้วลงรักปิดทอง  

ทาปูนขาว สิ้นเงินประมาณ ๕๐๐ บาท๒๐

 วันที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๔ เวลา 

๑๔.๓๐ น. โดยประมาณ พายุพัดปลียอดบน 

ของพระธาตุเชิงชุมหักลงมาพร้อมฉัตร จึงท�าการ 

ซ ่อมแซม โดยมีช ่ างจากกรมศิลปากรเป ็น 

ผู้ด�าเนินการท�าปลียอดใหม่ ในครั้งนี้รองอ�ามาตย์

ตรีขุนอร่ามรัษฎากร (เรือง สุคนธชาติ) พร้อม

ครอบครัว ถวายเลาปืนส�าหรับท�ารูสวมยอดฉัตร

และทางวัดได้จัดท�าขันรองฉัตร ๑ ใบ ตุ้งติ้งติด

ระบายฉัตรทั้ง ๗ ชั้น ตีกลีบบัวทองค�า ๕ ชั้น  

ติดตั้งพระพุทธรูปที่ปลายสุดของฉัตร ลงรัก 

ปิดทอง ทาน�้าปูนขาว และติดสายล่อฟ้า สิ้นเงิน

ประมาณ ๑๔,๕๐๐ บาท๒๑

 พุทธศักราช ๒๕๐๐ มีการติดกระเบื้องสีส ้ม 

รอบองค ์พระธาตุ เว ้นเฉพาะประตูซุ ้มยอด 

ทรงปราสาท๒๒

 วันที่ ๒-๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑ เกิด 

ฝนฟ้าคะนอง กระเบื้องสีส ้มด ้านทิศใต ้และ 

ทิศตะวันตกหลุดร่อนลงมา เกิดความเสียหาย 

และไม่สวยงาม จึงได้ร้ือออกและท�าการบูรณะ 

องค์พระธาตุใหม่ทั้งองค์ และชะลอ๒๓ การน�า 

ยอดฉัตรลงมาบูรณะด�าเนินการโดยกรมศิลปากร

 วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๓ เวลา 

๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ  

ทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือ 

องค์พระธาตุเชิงชุม๒๔

๑๙	 ประสาท	ต้องโพนทอง.	“ประวัติองค์พระธาตุเชิงชุม	จังหวัดสกลนคร”,	อนุสรณ์พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน,	๒๕๔๕,	หน้า	๑๓-๑๔
๒๐		พระมหาขรรค์ชัย	 จนทโสภโณ.	 “ประวัติพระธาตุเชิงชุม	 อำาเภอเมืองสกลนคร	 จังหวัดสกลนคร”,	 อนุสรณ์งานเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุม,	

๒๗	ธันวาคม	๒๕๑๑-๒	มกราคม	๒๕๑๒,	พระนคร,	๒๕๑๑,	หน้า	๓๐	
๒๑	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๓๓-๓๔
๒๒	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๓๘
๒๓	 ชะลอ	หมายถึง	การเคลื่อนลงอย่างช้า 	และระมัดระวัง	ส่วนมากใช้กับการเคลื่อนย้ายองค์พระพุทธรูป	หรือวัตถุศักดิ์สิทธิ์	
๒๔	 คณะกรรมการจดัทำาปมูเมืองสกลนคร.	“รชักาลท่ี	๙	(พทุธศกัราช	๒๔๘๙-ปจัจุบนั)”,	ปมูเมอืงสกลนคร	เนือ่งในโอกาส ลอง	๑๕๐	ป	ีเมอืงสกลนคร,	

๒๕๓๑,	หน้า	๔๘

I 50 I



 วันที่ ๒๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา  

๑๙.๐๐ น. โดยประมาณ พายุพัดปลียอด พร้อม

ฉัตรองค์พระธาตุเชิงชุมหักค้างอยู ่บนนั่งร ้าน  

ขณะอยู ่ ในระหว ่างด�า เนินการลงรักป ิดทอง  

กลุ่มเรือนยอด ทางราชการ พ่อค้า ประชาชนได้ 

ร ่วมกันบูรณะ โดยมีการชะลอปลียอดพร้อม 

ยอดฉตัรลงมาท�าการบูรณปฏิสังขรณ์ เสริมความ

มั่นคงและลงรักปิดทอง

พระธาตุเชิงชุม ด้านทิศใต้ ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๕-๒๔๗๐

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

พระธาตุเชิงชุม ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๕-๒๔๗๐

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ เวลา 

๑๗.๒๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 

พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ทรงประกอบ 

พิธียกฉัตรข้ึนประดิษฐานเหนือองค ์พระธาตุ 

เชิงชุม
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พระธาตุเชิงชุม ด้านทิศใต้ ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๕-๒๔๗๐

ภาพ : ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ฟาผ่ายอดพระธาตุหักแต่ไม่ตกถึงพื้น วัดได้ด�าเนินการซ่อมแซม 

พร้อมด�าเนินการปิดทองปลียอดพระธาตุเชิงชุม ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๑

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

พระธาตุเชิงชุม ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๐-๒๔๘๐

ภาพ : คุณสุทธิเกียรติ ชาติช�านิ
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พายุพัดปลียอดบนหักตกลงมาที่พื้น วัดได้ด�าเนินการซ่อมแซมในหลายรายการ 

อาทิ ปลอกสวมฉัตร ยอดฉัตร และท�าปลียอดบนใหม่ พร้อมลงรักปิดทอง  

ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๔

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

หน่วยศิลปากรที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ด�าเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุเชิงชุม

โดยรื้อกระเบื้องสีส้มออก แต่งผิวทาสีขาว และปิดทองค�าเปลวส่วนปลียอด  

ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๓

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า  พระบรมราชินีนาถ  

เสด็จ  ทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือองค์พระธาตุเชิงชุม  

ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๓

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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พายุพัดปลียอด

พร้อมฉัตรองค์พระธาตุเชิงชุม 

หักค้างอยู่บนนั่งร้าน ขณะอยู่ใน

ระหว่างด�าเนินการลงรักปิดทอง

กลุ่มเรือนยอด ถ่ายเมื่อวันที่ 

๒๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัด

สกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร 

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ขณะด�าเนนิการบรูณปฏสิงัขรณ์ในส่วนการปิดทองกลุม่เรอืนยอดพระธาตเุชิงชุม

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขณะด�าเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ในส่วนเสริมความมั่นคงของเรือนยอดพระธาตุเชิงชุม

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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๖.๒	พระวิหาร๒๕

พระวิหาร ตั้งอยู่ในเขตพุทธาวาส ติดกับองค์พระธาตุ

เชงิชมุด้านทศิตะวนัออก มพีระพทุธรปูส�าคญัทีช่าวสกลนคร

เรียก “พระองค์แสน” ประดิษฐานเป็นพระประธานอยู ่

ภายใน ความเป็นมาของพระวหิาร ทราบจากเอกสารประวตัิ

พระธาตุเชิงชุมที่รวบรวมเรียบเรียงโดย รองอ�ามาตย์เอก  

ขุนถิรมัยสิทธิการ (กู่แก้ว) ปลัดอ�าเภอธาตุเชิงชุม ระบุว่า 

พระวิหารหลังเดิมสร้างขึ้นประมาณพุทธศักราช ๒๓๘๒  

ในรัชสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๓ ต่อมาช�ารุดทรุดโทรม 

ในปีพุทธศักราช ๒๔๓๐ จึงได้ด�าเนินการรื้อลงแล้วสร้าง 

พระธาตุเชิงชุม เมื่อด�าเนินการบูรณปฏิสังขรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๒๕	 เกรียงไกร	ปริญญาพล.	คำากล่าวต้อนรับ	 พณ 	จอมพลผิน	ชุณหะวัณ	รองนายกรัฐมนตรี	และรายงานวางศิลาฤกษ์พระวิหาร	
	 วัดพระธาตุเชิงชุม	จังหวัดสกลนคร	วันอังคารที่	๕	กรก าคม	พ.ศ.๒๔๙๘

ข้ึนใหม่ตามรูปแบบเดิม ฝ่ายสงฆ์พระครูหลักค�า (พน)  

ฝ่ายบ้านเมืองมีพระยาประจันตประเทศธานี (โง่นค�า)  

เจ้าเมืองสกลนคร พระศรีสกุลวงศ์ (ท้าวจันศรีสุลาด)  

ผู้ช่วยท�าหน้าที่เป็นนายงาน พร้อมด้วยกรมการ ราษฎร 

เมืองสกลนคร ด�า เนินการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม ่ 

มีความกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร เสาใช้ไม้เต็งรัง  

เครื่องบนใช้ไม้ตะเคียน หลังคามุงกระดานไม้ตะเคียน  

พ้ืนและฝาผนังก่ออิฐหรือปูน ทุนในการปฏิสังขรณ์ครั้งนี้ 

ใช้วิธีบอกบุญประชาชน
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พระวิหาร

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ครั้นถึงพุทธศักราช ๒๔๕๙ หลังคาพระวิหารช�ารุด 

จึงได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ ฝ่ายสงฆ์มีพระครูสกลสมณกิจ 

สังฆปาโมกข์ (บุดดี) เจ้าคณะแขวงสกลนคร เจ้าอาวาส 

วัดธาตุศาสดาราม (ธาตุเชิงชุม) และคณะสงฆ์ ฝ่าย 

บ้านเมืองมีพระยาสกลกิจวิจารณ์ (สุทธิ) ปลัดมณฑลอุดร

ประจ�าจังหวัดสกลนคร พระยาประจันตประเทศธานี  

(โง่นค�า) ผู ้ว ่าราชการเมืองสกลนคร (กรมการพิเศษ)  

พระพินิจบ�ารุงราษฎร์ (คาย) จ่าจังหวัดสกลนคร ท�าหน้าที่

เป็นนายงาน พร้อมข้าราชการพ่อค้าประชาชน เรี่ยไรทรัพย์ 

จ้างช่างญวนรื้อหลังคาพระวิหารที่ช�ารุดออก เสร็จแล้ว 

ท�าหลังคาขึ้นใหม่เป็นหลังคา ๒ ช้ัน มีมุขหน้า มุขหลัง  

ต่อเนื่องจากพระเจดีย์ออกไป มุขกว้าง ๒ วา ยาว ๔ วา  

และได้ขยายฝาผนังห้องพระประธานออกอีก ๑ ห้อง 

เพื่อให้กว้างยาวกว่าเดิม การปฏิสังขรณ์ครั้งนี้เครื่องบน 

ใช้ไม้ตะเคียน หลังคามุงกระดานไม้ตะเคียน ต่อมา 

พระวิหารวัดพระธาตุเชิงชุมมีความช�ารุดทรุดโทรม จึงได้ 

มีการประชุมฝ่ายสงฆ์ พระเทพวิมลเมธี (วันดี) ในขณะเป็น 

พระวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะสงฆ์  

ฝ่ายฆราวาส มีนายเติม ศิลปี ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

นายเตียง ศิริขันธ์ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรสกลนคร 

ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนได้ประชุมพร้อมกัน 

เป็นเอกฉันท์ให้รื้อพระวิหารหลังเก่าลงและสร้างพระวิหาร

หลังใหม่ข้ึนแทน พุทธศักราช ๒๔๙๕ พระพิมลธรรม 

สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ 

ยวุราชรงัสฤษฎิ ์พร้อมด้วยพระเทพวมิลเมธ ี(วนัด)ี ในขณะ

ที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดสกลนครและหลวงปริวรรตวรวิจิตร์ 

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรสกลนคร ได ้ติดต ่อไปยัง 

กรมศิลปากรเพื่อเขียนแบบแปลนพระวิหาร ครั้นเมื่อ

พุทธศักราช ๒๔๘๙ ได้จัดซื้ออุปกรณ์ส�าหรับก่อสร้าง 

ล ่วงหน้าเอาไว ้ส ่วนหนึ่ง ต ่อมาพุทธศักราช ๒๔๙๗  



กรมศิลปากรเขียนแบบแปลนพระวิหารแล้วเสร็จโดย  

แปลนพระวิหารใหม่นี้ มีการออกแบบให้มีลักษณะรูปแบบ

สถาปัตยกรรมไทยและยังคงรักษารูปแบบพระวิหาร 

หลังเดิม หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ ๓ สี มีช่อฟ้า ใบระกา 

หางหงส์ หน้าบันประดับลายปูนปั้น ทาสีน�้าปูน ภายใน 

เป ็นห้องโถงตลอด เสาและคานเป็นเฟอร ์โรซีเมนต์  

ผนังรอบนอกเป็นผนังก่ออิฐถือปูน ช่องประตูหน้าต่าง 

มีซุ้มประดับลายปูนปั้น พื้นเป็นเฟอร์โรซีเมนต์ปูทับด้วย 

กระเบื้องหินขัดมัน เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วจึงเริ่มลงมือรื้อ

พระวิหารหลังเก่าลง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 

พุทธศักราช ๒๔๙๘ เพื่อสร้างพระวิหารหลังใหม่ต่อไป  

เมื่อแล้วเสร็จได้ท�าบุญฉลองพระวิหารใหม่พร้อมกับการ 

เฉลมิฉลอง ๒๕ พทุธศตวรรษ ในวันจนัทร์ท่ี ๑๓ พฤษภาคม 

พทุธศกัราช ๒๕๐๐ 

แปลนพระวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร

ออกแบบโดยกรมศิลปากร

ภาพ : ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

พระวิหารและองค์พระธาตุเชิงชุม ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๖

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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ข ะดา นินการรอ อนพระวิหารห ัง ดิม
ที่มีความช�ารุดทรุดโทรม ถ่ายเมื่อพุทธศักราช 

๒๔๙๘

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  

วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ขบวน อนของ าว มองสก นครรอบพระธาตุเชิงชุมและพระวิหาร ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๖

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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ข ะดา นินการกอสรางพระวิหารห ัง หม สัญญาจ้าง งวดที่ ๑ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๘

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

รงพิธวางศิ า กษ์พระวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๘

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ดา นินการกอสรางพระวิหารห ัง หม สญัญาจ้าง งวดที ่๑ ทศิตะวนัออกเฉยีงใต้  

ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๘

ภาพ : ส�านกังานเจ้าคณะจงัหวดัสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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อุ บส ห ัง กา สิม
ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๖.๓	อุโบส หลังเก่า	(สิม)๒๖

อุโบสถหลังเก่า หรือภาษาถิ่นเรียก “สิม” ตั้งอยู่ในเขต

พุทธาวาสด้านทิศใต้ขององค์พระธาตุเชิงชุม สร้างโดย  

ขุนอร่ามรัษฎากร (เรือง สุคนธชาติ) และขุนสมบัติไพศาล 

(สา นวลมณี) พร้อมครอบครัวเป็นเจ้าศรัทธา เพื่อทดแทน

หลังเดิม มีลักษณะเป็นอาคารศิลปกรรมพื้นถิ่นผสม 

ตะวันตกฝีมือช่างญวน ตัวอาคารหันหน้าไปทางทิศใต้  

ฐานอาคารก่อด้วยศิลาแลงเป็นลักษณะฐานบัวแบบพ้ืนถ่ิน 

ฝาผนงัก่อด้วยอฐิถอืปนู หลงัคาทรงจัว่ชัน้เดยีวมงุกระเบือ้งไม้ 

แบ่งเป็น ๓ ห้อง แต่ละห้องเจาะช่องเป็นซุ้มโค้ง ผนัง 

ตอนล่างเจาะโปร่งเป็นลูกกรง มีขนาดกว้าง ๕.๕ เมตร  

ยาว ๘ เมตร ลกัษณะเป็นสมิโปร่งคล้ายอาคารแบบโคโลเนยีล  

(Co onia  t e) ของอาณานิคมฝรั่งเศส จั่วด้านหน้า 

เขียนภาพจิตรกรรมรูปดอกไม้ มีรูปเทวดายืนบนดอกบัว  

มีบริวารประคองอัญชลี ตอนบนเขียนลายหน้ากาล  

ผนังภายในเขียนลายพันธุ์พฤกษาต่อเนื่องกันทั้ง ๔ ด้าน 

ตอนล่างเขียนลายพันธุ์พฤกษาทรงกลมคล้ายพวงมาลา  

เดมิมโีหง่และช่อฟ้าประดบัเป็นส่วนประกอบส�าคญัตามแบบ

สถาปัตยกรรม แต่หักหายไป สร้างเมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

ส้ินเงิน ๒,๖๘๔.๕๐ บาท เดิมพัทธสีมาอุโบสถหลังก่อน 

ตั้งอยู ่ทางด้านทิศเหนือของพระวิหาร โดยคณะสงฆ์ 

วดัพระธาตเุชงิชมุใช้ท�าสงัฆกรรมเรือ่ยมา จนถงึพทุธศกัราช 

๒๕๑๔ จึงมีการสร้างหลังใหม่ทดแทนหลังเดิมเนื่องจาก 

มีขนาดเล็กและแคบ อาคารหลังนี้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ 

ศิลปะสถาปัตยกรรมในด้านปูชนียสถานและวัดวาอาราม 

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๐

๒๖	 จังหวัดสกลนคร.	“สิมเก่า”,	จดหมายเหตุ	การบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุเชิงชุม	จังหวัดสกลนคร	พุทธศักราช	๒๕๕๘,	๒๕๕๗,	หน้า	๓๒-๓๓



อุ บส  สิม  วัดธาตุศาสดาราม  

ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระวิหาร มีลักษณะ 

ศิลปกรรมพื้นบ้าน หลังคาเทิบซ้อนท�าปกนกยื่นออก

ทั้ง ๔ ด้าน มีเสารองรับ ประดับโหง่และช่อฟา  

ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๔๔๙

ภาพ : ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

อุ บส ห ัง กา สิม   

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ขององค์พระธาตุเชิงชุม  

ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๖

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร 

วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

อุ บส ห ัง กา สิม  วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๗

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร

อุ บส ห ัง กา สิม  วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๙

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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๖.๔	พระอุโบส หลังปจจุบัน

พระอุโบสถหลังปัจจุบัน ตั้งอยู ่ในเขตพุทธาวาส 

ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือขององค์พระธาตุเชิงชุม 

ประกอบพธิวีางศลิาฤกษ์เมือ่วนัที ่๘ กรกฎาคม พทุธศกัราช 

๒๕๑๔ เวลา ๑๔.๐๙ น. โดยมี ฯพณฯ จอมพลถนอม  

กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเป็นประธานในพิธี  

ออกแบบโดยกรมศิลปากร๒๗ เป็นสถาปัตยกรรมไทย  

ทรงจัตุรมุข ขนาดกว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๔๐ เมตร มีประตู

ทางเข้า ๔ ด้าน สร้างแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๙  

ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นจ�านวน ๑๐,๕๙๐,๐๐๐ บาท ต่อมาวัด 

ได้ด�าเนินการกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าด้วย

พระอุ บส ห ัง จจุบัน ด้านทิศตะวันตก

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พระองค์เอง ในวันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช 

๒๕๔๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. และพุทธศักราช ๒๕๕๕  

วัดได้ด�าเนินการกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ มาในการประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิต 

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทน

พระองค์ทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถ 

วดัพระธาตเุชงิชมุ วรวหิาร เมือ่วนัที ่๒๐ ตลุาคม พทุธศกัราช 

๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๑๙ น. โดยใช้เป็นสถานที่ประกอบ

สังฆกรรมแทนหลังเดิมจนถึงปัจจุบัน ภายในประดิษฐาน

พระประธานปางมารวิชัย (พระพุทธชินราช) นามว่า  

“พระพุทธวรธาตุเชิงชุมพยากรณ์นิมิต สกลนครสันติสุข 

ประสิทธิปฏิมา”

๒๗	 กรมประชาสัมพันธ์,	แผนกข่าวประชาสัมพันธ์	กองการข่าว,	“นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถวัดพระธาตุเชิงชุม	วรวิหาร	
ที่สกลนคร”,	วิทยุสารประจำาวัน,	ปีที่	๒๑	 บับที่	๑๒๖	(ประจำาวันจันทร์ที่	๑๒	กรก าคม	๒๕๑๔),	หน้า	๒



แ นพระอุ บส วัดพระธาตุ ิง ุม วรวิหาร ออกแบบโดยกรมศิลปากร

ภาพ : ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

พระครบั ิตานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร น�าพระภิกษุสามเณร 

เตรียมสถานที่ในการก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่  

ด้านทิศเหนือของพระวิหาร ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๒

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  

วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร  

จังหวัดสกลนคร

พ  จอมพ นอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น 

เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๔

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ดาน นพระอุ บส  ขณะด�าเนินการก่อสร้าง ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๖

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

พระอุ บส  ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส้ินค่าก่อสร้าง ๑ ๘๗๐ ๐๐๐ บาท  

ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๙

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

พระอุ บส  ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๘

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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วิหารคด ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในโอกาสส�าคัญต่างๆ โดยบริษัท อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร จ�ากัด เป็นเจ้าศรัทธา สร้างเมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๘

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



๖.๕	 วิหารคด

วิหารคด ตั้งอยู่ในเขตพุทธาวาสด้าน 

ทิศเหนือและทิศตะวันออกขององค์พระธาตุ 

เชิงชุม ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาในโอกาสส�าคัญต่างๆ เป ็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็กสถาป ัตยกรรมไทย  

มุงกระเบื้องเคลือบ ๓ สี กว้าง ๔ เมตร  

ยาว ๗๒ เมตร จ�านวน ๑๘ ห้อง ด้านหน้า 

ก่อแท่นส�าหรับตั้งประติมากรรมปูนปั้นรูปสิงห์ 

ศิลปะล้านนา จ�านวน ๑๖ แท่น แท่นละ ๑ ตัว 

เร่ิมลงมือก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๘  

โดยบริษัท  อึ้ งกุ ่ ย เฮงสกลนคร จ� ากัด  

เป ็นเจ ้ าศรัทธาหลัก ส้ินเ งินค ่าก ่อสร ้าง 

๔,๕๕๐,๕๕๐ บาท๒๘

๒๘	 พระครูสกลวรานุกิจ	 (ดร.สุริยา	 รวิวำโส)	 ผู้ช่วย
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุม	 วรวิหาร	 อำาเภอเมือง
สกลนคร	จังหวัดสกลนคร,	สัมภาษณ์,	๑๙	กันยายน	
๒๕๕๘



๖.๖	 ศาลาอเนกประสงค์	 หรือศาลาการเปรีย 		

(หอแจก)

ศาลาอเนกประสงค์ หรือศาลาการเปรียญ (หอแจก)  

ตั้งอยู่นอกเขตพุทธาวาสด้านทิศใต้ขององค์พระธาตุเชิงชุม 

ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ หลังเดิม

ไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นในสมัยใด ทราบเฉพาะหลังก่อน 

ว่าสร้างขึ้นในพุทธศักราช ๒๔๘๐ ถึงพุทธศักราช ๒๔๘๔ 

เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์  

ศา าอ นก ระสงคห์รือศาลาการเปรียญ (หอแจก)

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กว ้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ส้ินงบประมาณ  

๔,๕๐๐ บาท๒๙ ต่อมาในสมัยพระราชวิมลมุนี (ศรีค�า)  

ได้สร้างหลังใหม่ทดแทนเรียกว่า ศาลาอเนกประสงค์  

เป็นอาคาร ๒ ชั้น ทรงไทยประยุกต์ ก่อสร้างพุทธศักราช 

๒๕๓๔-๒๕๓๘ จงึแล้วเสรจ็ สิน้งบประมาณ ๑๔,๘๔๔,๔๗๕ 

บาท ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจนถึง

ปัจจุบัน

๒๙	 พระมหาขรรค์ชัย	 จนทโสภโณ.	 “ประวัติพระธาตุเชิงชุม	 อำาเภอเมืองสกลนคร	 จังหวัดสกลนคร”,	 อนุสรณ์งานเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุม,	
๒๗	ธันวาคม	๒๕๑๑-๒	มกราคม	๒๕๑๒,	พระนคร,	๒๕๑๑,	หน้า	๓๐



ศา าการ รย  หอแจก  วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๕

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ศา าการ รย  หอแจก  วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๕

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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หอพระไตรปิฎกปราสาทยอด (หอสมุดพุทธศาสนิกชน)

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



๖.๗	 หอพระไตรปิ กปราสาทยอด	 (หอสมุด

พุทธศาสนิกชน)

หอพระไตรปิฎกปราสาทยอด (หอสมดุพทุธศาสนกิชน) 

ตั้งอยู ่นอกเขตพุทธาวาสด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ 

องค์พระธาตุเชิงชุม หลังเดิมสร้างขึ้นในสมัยพระครูหลักค�า 

(พน) ต ่อมาพุทธศักราช ๒๔๙๓ ขุนอร ่ามรัษฎากร  

(เรอืง สคุนธชาต)ิ และนางอร่ามรษัฎากร (ค�าตนั สคุนธชาต)ิ 

ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นทดแทนหลังเดิม มีลักษณะ 

เป็นอาคารสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ๒ ชั้น อยู่ในผังแปดเหลี่ยม 

หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ชั้นล่างเปิดโล่งท�าลูกกรง 

โดยรอบ ชั้นบนกรุผนังด้วยไม้กระดานท�าช่องหน้าต่าง 

บานคู่ทั้ง ๘ ด้าน หลังคาทรงจัตุรมุขลดชั้นซ้อนกัน ๓ ชั้น 

มุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ โหง่หรือช่อฟ้าหน้าจั่วทั้ง ๔ ด้าน  

๓๐	 พระมหาขรรค์ชัย	 จนทโสภโณ.	 “ประวัติพระธาตุเชิงชุม	 อำาเภอเมืองสกลนคร	 จังหวัดสกลนคร”,	 อนุสรณ์งานเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุม,	
๒๗	ธันวาคม	๒๕๑๑-๒	มกราคม	๒๕๑๒,	พระนคร,	๒๕๑๑,	หน้า	๓๓

หอพระไตร ก ห ัง กา   
ใช้เป็นสถานที่เก็บคัมภีร์และหนังสือต่าง  

สร้างในสมัยพระครูหลักค�า (พน)  

ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๙

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร 

วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

มีลักษณะปากและยอดแหลมเรียวเล็ก ล�ายองและใบระกา

สลักเป็นตัวนาคเลื้อยสะดุ้งชั้นละ ๖ ตัวที่หน้าบันทั้ง ๔ ด้าน

มภีาพจติรกรรมฝีมอืนายเปลือ้ง พยคัฆพงษ์ ทางเข้าต่อชาน

ยื่นออกมาทางทิศตะวันตก สิ้นเงิน ๓๗,๐๐๖.๒๕ บาท๓๐  

ต ่อมาพุทธศักราช ๒๔๙๖ วัดได ้ท�าการต่อเติมโดย 

กรุผนัง ช้ันล ่างและท�าบานประตู  หน ้าต ่ าง สิ้น เงิน  

๑,๖๕๐ บาท ในป ีพุทธศักราช ๒๕๔๒ ได ้ท� าการ 

บูรณปฏิสังขรณ์เปลี่ยนจากหลังคามุงกระเบื้องเป็นหลังคา

สังกะสีและเปลี่ยนโหง่ล�ายองใบระกาใหม่ทั้งหมดแทน 

ของเดิมซึ่งช�ารุดมาก สิ้นงบประมาณ ๙๓๖,๙๓๖.๐๐ บาท 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ คุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา  

สิริวัฒนภักดี ได้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ในการบูรณ-

ปฏิสังขรณ์ เป็นจ�านวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
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หอพระไตร ก ห ัง กา  ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ขององค์พระธาตุเชิงชุม ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๙

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

พระภิกษุสาม รวัดธาตุศาสดาราม และหอพระไตรปิฎก (หลังเก่า) ด้านทิศใต้  

ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๙

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

มุมภาพขวามือเป็นหอพระไตร ก ราสาทยอดขณะก�าลังก่อสร้าง ณ ต�าแหน่งเดิม  

ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๔

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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หอพระไตร ก ราสาทยอดห ัง หมหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ  

ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๗

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

หอพระไตร ก ราสาทยอด ต่อมาได้ใช้เป็นที่พักสง ์ด้วย ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๙

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

หอพระไตร ก ราสาทยอด (หอสมุดพุทธศาสนิกชน) 

ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๕

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร 

วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร  

จังหวัดสกลนคร
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หอระฆัง (หอระฆังเวียดนามอนุสรณ์)

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



๖.๘	 หอระฆัง	(หอระฆังเวียดนามอนุสรณ์)

หอระฆัง (หอระฆังเวียดนามอนุสรณ์) ตั้งอยู่นอกเขต

พทุธาวาสด้านทศิตะวนัออกเฉยีงใต้ขององค์พระธาตเุชงิชมุ  

มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๑๗ เมตร 

ลักษณะสถาปัตยกรรมเวียดนาม หลังคาด้านบนซ้อนช้ัน  

สันหลังคาประดับปูนปั้นรูปมังกร สร้างเมื่อพุทธศักราช 

๒๕๐๓ โดยคณะเจ้าศรัทธาชาวเวียดนามที่อพยพกลับสู่

มาตุภูมิสร้างไว้เป็นอนุสรณ์ หอระฆังหลังเดิมเท่าที่พบ 

หลักฐานตั้งอยู ่นอกเขตพุทธาวาสริมก�าแพงแก้วด้าน 

ทิศตะวันออกขององค์พระธาตุเชิงชุม เป็นฝีมือช่างญวน  

สร้างด้วยไม้ มุงด้วยกระเบื้องไม้ ก่อนเปลี่ยนเป็นหลังคา

สังกะสี หอระฆังหลังนี้วัดได้เคลื่อนย้ายจากต�าแหน่งเดิม 

ไปไว้ที่หน้ากุฏิหลวงพ่อองค์แสน ๔ และแขวนระฆัง 

ตีบอกสัญญาณจนถึงปัจจุบัน๓๑

๓๑	 พระครสูกลวรานกุจิ	(ดร.สรุยิา	รววิำโส)	ผูช้ว่ยเจา้อาวาสวดัพระธาตุเชิงชุม	วรวหิาร	อำาเภอเมอืงสกลนคร	จังหวดัสกลนคร,	สมัภาษณ,์	๑๙	กนัยายน	
๒๕๕๘.

ซ้ายมือของภาพไกล  คือ หอระ ังวัดธาตุศาสดาราม ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๙

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

หอระ ังวัดธาตุศาสดาราม ตั้งอยู่ใกล้ประตูริมก�าแพงแก้ว ด้านทิศตะวันออก 

ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๒

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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หอระฆัง (หอระฆังเวียดนามอนุสรณ์) สร้างโดยชาวเวียดนาม ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๙

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



๖.๙	หอระฆังบูรพาจารย์

หอระฆั ง บูรพาจารย ์  ตั้ งอยู ่ ใน เขตสั งฆาวาส 

ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือขององค์พระธาตุเชิงชุม  

ใช้เป็นสถานที่บรรจุอัฐิอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์ 

ของวัดพระธาตุเชิงชุม เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หอระ ังบรพาจารย์ ใช้เป็นสถานที่บรรจุอัฐิอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์ 

โดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ�ากัด (มหาชน) เป็นเจ้าศรัทธา สร้างเมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๗

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๒ ชั้น สูง ๑๕ เมตร มีลักษณะสถาปัตยกรรมล้านนา 

ประยุกต์ ประดับลายปูนปั้น ตั้งอยู่กลางสระบัว หันหน้า 

ไปทางทิศตะวันตก สร้างเมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๗ โดย 

คณะเจ้าศรัทธาจากบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส 

จ�ากัด (มหาชน) สิ้นเงินค่าก่อสร้าง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท๓๒

๓๒	 พระครสูกลวรานกุจิ	(ดร.สรุยิา	รววิำโส)	ผูช้ว่ยเจา้อาวาสวดัพระธาตุเชิงชุม	วรวหิาร	อำาเภอเมอืงสกลนคร	จังหวดัสกลนคร,	สมัภาษณ,์	๑๙	กนัยายน	
๒๕๕๘
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อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๓๓	 พระมหาขรรค์ชัย	 จนทโสภโณ.	 “ประวัติพระธาตุเชิงชุม	 อำาเภอเมืองสกลนคร	 จังหวัดสกลนคร”,	 อนุสรณ์งานเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุม,	
๒๗	ธันวาคม	๒๕๑๑-๒	มกราคม	๒๕๑๒,	พระนคร,	๒๕๑๑,	หน้า	๒๕

๖.๑๐	 โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โรงเรียนพระปริยัติธรรม เดิมเรียกโรงเรียนนักธรรม  

ตัง้อยูน่อกเขตพทุธาวาสด้านทศิตะวนัออกขององค์พระธาตุ

เชิงชุม ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนพระภิกษุ

สามเณร และส�าหรับสอนฆราวาส ในยุคแรกๆ ใช้หอแจก

หรอืศาลาการเปรยีญเป็นสถานทีใ่นการจดัการเรยีนการสอน 

ต่อมาได้สร้างแยกออกเป็นเอกเทศ เมื่อพุทธศักราช  

๒๔๖๘ หลังจากอ�ามาตย์โท พระยาประจันตประเทศธานี  

(โง่นค�า พรหมสาขา ณ สกลนคร) ผูว่้าราชการเมอืงสกลนคร 

(กรมการพิ เศษ) ได ้ถึ งแก ่อนิจกรรมลง หลังจาก 

พิธีพระราชทานเพลิงศพแล้ว หลวงพิจารย์อักษรณ์  

(เส พรหมสาขา ณ สกลนคร) และนางทองคาย พรหมสาขา 

ณ สกลนคร ผูเ้ป็นทายาทได้ถวายไม้จากเรอืนนอนบางส่วน

ของอ�ามาตย์โท พระยาประจันตประเทศธานี คิดเป็นเงิน 

๕๐๐ บาท เพื่อสร้างเป็นอาคารเรียนโรงเรียนนักธรรม  

โดยวัดช่วยรื้อถอนมาปลูกไว้ที่วัดธาตุศาสดาราม เครื่องไม้

ทีไ่ม่พอวดัเป็นฝ่ายรบัผดิชอบ สิน้เงนิ ๒๔๗ บาท โดยว่าจ้าง

ช่างญวนให้ก่อสร้าง รูปแบบเป็นทรงปั้นหยา มีมุขกลาง 

มุงด้วยกระเบื้องไม้ ความยาว ๑๒.๒๕ เมตร กว้าง ๖ เมตร 

และมุขกลางยาว ๕ เมตร เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียน 

การสอน รวมเป็นเงิน ๗๔๗ บาท๓๓ ต่อมาได้ทรุดโทรมลง

จึงสร้างหลังใหม่ข้ึนในพุทธศักราช ๒๔๙๕ ลักษณะเป็น



อาคารไม้ ๒ ชั้น กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๒ เมตร มุงด้วย

สังกะสี เรียกว่า โรงเรียนวัดธาตุเชิงชุมวรวิทยา และ 

ในพทุธศกัราช ๒๕๓๙ ในสมยัของพระเทพวสิทุธาจารย์ (กง) 

เมื่อครั้งเป็นพระสกลธรรมคณี เจ้าอาวาสวดัพระธาตเุชงิชมุ 

วรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ได้สร้างแทนหลังเดิม 

มี ลักษณะเป ็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๓ ชั้น  

สิ้นงบประมาณ ๑๔,๓๙๕,๐๐๐ บาท ป ัจจุบันเป ็น 

สถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร

ซ้ายมือของภาพคือ รง รยนนักธรรม วัดธาตุศาสดาราม ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๔

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข ะดา นินการรอ อน รง รยนนักธรรม วัดธาตศุาสดาราม ถ่ายเม่ือพุทธศักราช ๒๔๙๗

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

รง รยนพระ ริยัติธรรมวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกขององค์พระธาตุ  

ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๗

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  

วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ดานห ัง รง รยนพระ ริยัติธรรม 

วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๗

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  

วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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๖.๑๑	 บ่อน�้าโบราณ

บ่อน�้าโบราณ หรือบ่อน�้า “ภูน�้าลอด” ตั้งอยู่ด้าน 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือขององค์พระธาตุเชิงชุม เป็น 

บ่อน�้าเก่าแก่ กล่าวกันว่า บ่อน�้าโบราณนี้เป็น ๑ ใน ๓ ตาน�้า

ใต้ดินที่ไหลลงมาจากเทือกเขาภูพาน เดิมขอบบ่อกรุด้วย 

ไม้เนือ้แขง็เพือ่ป้องกนัดนิพงัทลาย ต่อมาได้รบัการปรบัปรงุ

โดยกรุขอบบ่อด้วยซีเมนต์แล้วท�าหลังคาคลุมเอาไว ้ 

สันนิษฐานว่า บ่อน�้านี้มีมาพร้อมกับวัด ในอดีตชาวบ้าน 

ใช้น�้าในบ่อนี้ส�าหรับอุปโภคในครัวเรือนเท่านั้น ส่วนน�้า

ส� าหรับบริโภคนิยมไปตักที่สระพังทอง นอกจากนี้ 

บ่อน�้าโบราณ หรือบ่อน�้าภูน�้าลอด

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๓๔	 คุณยายราตรี	ชำานาญทธิ์	อายุ	๗๗	ปี	บ้านเลขที่	๖๘๖	ถนนเรืองสวัสดิ์	ชุมชนวัดพระธาตุเชิงชุม	อำาเภอเมืองสกลนคร	จังหวัดสกลนคร,	สัมภาษณ์,	
๑๙	กันยายน	๒๕๕๘

ยังมีความเช่ือเล่าต่อกันมาว่า มีคนท�าถังภาชนะใส่น�้า 

หลุดลงไปที่ก้นบ่อปรากฏว่าไปเจอถังน�้าที่หลุดไปนั้นอยู่ที่ 

สระพังทองซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ่อนี้๓๔ พุทธศักราช ๒๕๕๓  

วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร ได้ด�าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์

ของบริเวณวัดและได้ด�าเนินการสร้างประติมากรรมรูป 

พญาสุวรรณนาค ๕ เศียร พันรอบขอบบ่อน�้าให้เข้ากับ 

ต�านานความเช่ือของคนในท้องถ่ินว่า พญาสุวรรณนาค 

เป็นผู ้พิทักษ์รักษารอยพระพุทธบาทที่อยู ่ภายในองค์ 

พระธาตุเชิงชุม



บ่อน�้าโบราณ หรือบ่อน�้าภูน�้าลอด ใช้เสาไม้ไผ่ปกเป็นแนวขอบบ่อ  

ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๑

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

บริเวณบ่อน�้าโบราณ หรือบ่อน�้าภูน�้าลอดในอดีต ถ่ายเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๒

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ส�าคัญ คือ จารึกภาษาขอมอยู ่ในกรอบประตู ภายใน 

องค์พระธาตุเชิงชุม ต่อมาเมื่อพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๓ 

อิทธิพลของอาณาจักรล้านช้าง (ลาว) ได้แผ่ขยายเข้ามา

แทนที่ จึงมีการดัดแปลงด้วยการสร้างองค์พระธาตุหรือ 

“เจดีย์” แบบศิลปะล้านช้าง ครอบตัวปราสาทเดิมเอาไว้ 

ตลอดระยะเวลาอนัยาวนานทีผ่่านมาวดัพระธาตุเชงิชมุ 

จึงเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เมืองสกลนคร

อยู่ ๔ ช่วงส�าคัญ คือ ระยะแรกสมัยพระธานี (อุปฮาดเมือง

กาฬสินธุ์) เป็นเจ้าเมืองสกลทวาปีคนแรกเมื่อพุทธศักราช 

๒๓๒๙-๒๓๗๐ โดยสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 

(รัชกาลที่ ๑) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้อุปฮาดเมืองกาฬสินธุ์ 

อพยพพาผู้คนบ่าวไพร่มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านธาตุเชิงชุม 

จากนั้นจึงยกฐานะบ้านธาตุเชิงชุมขึ้นเป็นเมือง “สกลทวาปี” 

และมี “พระครูหลักค�า” เป็นเจ้าอาวาสวัดองค์แรก ระยะ 

ที่สองในสมัยพระยาประเทศธานี (ค�า) เป็นเจ้าเมืองเมื่อ

พุทธศักราช ๒๓๘๑-๒๔๑๙ พร้อมการเปลี่ยนชื่อเมืองจาก 

“สกลทวาปี” เป็นเมือง “สกลนคร” ได้สร้างเสนาสนะ 

ถวายวัดหลายอย่าง รวมถึงการสร้างวัดในเมืองสกลนคร 

อีกหลายวัดด้วยกัน

ระยะที่สามสมัยพระยาประจันตประเทศธานี (ปิด) 

ระหว่างพุทธศักราช ๒๔๒๑-๒๔๒๗ และระยะท่ีสี่สมัย

พระยาประจันตประเทศธานี (โง่นค�า) เป็นเจ้าเมืองใน

พทุธศกัราช ๒๔๓๐-๒๔๖๖ ช่วงนีเ้ริม่มหีลกัฐานลายลกัษณ์

อักษรมากข้ึนว่า วัดพระธาตุเชิงชุมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  

และใช้ประกอบพิธีกรรมส�าคัญมาแต่คร้ังโบราณ เช่น  

พิธีถือน�้าพิพัฒน์สัตยา เป็นต้น อีกทั้งภายในบริเวณวัด 

ยังประกอบด้วยศาสนสถานที่มีความส�าคัญ จึงท�าให้วัด 

พระธาตเุชงิชมุเป็นทีเ่จรญิศรทัธาของบรรดาพทุธศาสนกิชน  

ชาวจงัหวดัสกลนครเป็นอย่างมาก และเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว

แสวงบุญที่ส�าคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วไป 

สรุป

วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนคร

สกลนคร ต�าบลธาตุเชิงชุม อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

มีเนื้อที่ประมาณ ๑๘ ไร่ ชาวสกลนครทั่วไปมักเรียกว่า  

“วัดธาตุ” หรือ “วัดพระธาตุ” 

ส่วนสร้างขึ้นปีไหนไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารก�าหนด

อย่างแน่ชัด แต่จากหลักฐานทางโบราณคดี พบว่า แต่เดิม

เป็นลักษณะการสร้างแบบปราสาทเรือนหิน ตามวัฒนธรรม

ขอม ในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘ และมีหลักฐาน
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พระพทุธรปูเป็นสิง่ส�าคญัแสดงถงึความศรทัธาของผูค้นทีย่อมรบันบัถอืพทุธศาสนา และยดึถอืเป็นหลกั

ในการด�าเนินชีวิต การสร้างผลงานทางพุทธศิลป์จึงก่อให้เกิดความศรัทธา ความเช่ือ ความเลื่อมใส 

ในพุทธศาสนา พระพุทธรูปหรือที่วัฒนธรรมล้านช้างและล้านนาเรียกว่า “พระเจ้า” นั้นถูกก�าหนดให้เป็น  

อุเทสิกเจดีย์ที่ถูกรังสรรค์ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้แล้ว ยังมี

ความเชื่อถึงอานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูปในหลายประการ ส�าคัญที่สุดคือ สามารถท�าให้บังเกิดศรัทธา 

แก่ผูพ้บเหน็และเป็นมหากศุลแก่ผูส้ร้าง ผูค้นในพืน้ทีว่ฒันธรรมล้านช้าง ล้วนแล้วแต่มวีถิชีวีติผกูพนัเกีย่วข้อง

กับพุทธศาสนา นิยมสร้างพระพุทธรูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยพระพุทธรูปที่ถูกสร้างขึ้นในแต่ละ 

ท้องที่มีอยู่หลายขนาด และมีความแตกต่างทางวัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการในการสร้าง

๑	 วัฒนธรรมล้านช้าง	หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า	วัฒนธรรมลาว



๑. ความหมา  ท่มา และคติการสร้าง
พระพทุธรปูในพนืทว่ั นธรรมล้านช้าง

พระพุทธปฏิมา หรือพระพุทธรูป จัดเป็นอุเทสิกเจดีย์ 

คือ รูปเคารพที่สร้างขึ้นตามคติแห่งมหาปุริสลักษณะ  

เพื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า 

พระพุทธรูปในแต่ละยุคสมัยได้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะ

งานช่างทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของสกลุช่างในแต่ละ

ท้องถิน่ และยงัพบหลกัฐานว่า มพีฒันาการทางด้านรปูแบบ

ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับดินแดนใกล้เคียงกัน นอกจากนี้

ยังมีเรื่องของขนาด ปริมาณ และวัสดุในการสร้างองค์พระ 

ที่บอกได้ถึงความเจริญรุ่งเรืองและความเสื่อม รวมไปถึง 

เรือ่งราวทีเ่กีย่วข้องกบัอทิธพิลทางการเมอืงในยุคสมัยนั้นๆ 

ได้เป็นอย่างดี๒ คติการสร้างพุทธรูปเป็นที่นิยมแพร่หลาย 

ของกลุ่มคนที่นับถือพุทธศาสนาในพื้นที่วัฒนธรรมล้านช้าง 

โดยมีวัตถุประสงค์หลักส�าคัญสุดคือ เพื่อน้อมถวายเป็น 

พุทธบูชาในโอกาสส�าคัญและเพื่อสะเดาะเคราะห์ประจ�าตัว 

รวมไปถึงสร้างขึ้นเพื่อเทียม (ทดแทน) องค์เดิม ให้เป็น 

ที่เคารพบูชาแก่มนุษย์และเทพยดาทั้งหลาย และเมื่อ

พิจารณาแล้วพบว ่า พระพุทธรูปในพื้นที่วัฒนธรรม 

ล้านช้างมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันในหลายแง่ อาทิ  

วิถีมนุษย ์ ศิลปกรรม ความเชื่อ ภาษาวรรณกรรม 

ประวัติศาสตร์ อาชีพ ภูมินิเวศ ภูมิปัญญา ฯลฯ ทั้งหมด

กล่าวได้ว่า เป็นวิถีชุมชนเกี่ยวกับการสร้างบุญอย่างหนึ่ง 

โดยอาศัยพลังสร้างสรรค์ และพลังศรัทธามาปรุงแต่ง 

๒	 ศักดิ์ชัย	สายสิงห์.	“กล่าวนำา”,	พระพุทธรูปสำาคัญและพุทธศิลปในดินแดนไทย,	กรุงเทพ 	 	เมืองโบราณ,	๒๕๕๕,	หน้า	๒๔
๓	 ต้น บับจารด้วยอักษรธรรม	 บนแผ่นลานดิบ	 มี	 ๑	 ผูก	 จำานวน	 ๑๘	 ลาน	 ไม่ทราบที่มา	 ปริวรรตโดย	 นายพจนวราภรณ์	 เขจรเนตร	 เมื่อวันที่	

๒๑	กันยายน	พุทธศักราช	๒๕๕๘	ปัจจุบันเก็บรักษาที่ห้องจัดแสดงใบลาน	สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๔	 ในพจนานุกรมพุทธศาสตร์	 บับประมวลศัพท์	(ป.อ.ปยุตโต)	พุทธศักราช	๒๕๕๔	ให้ความหมายของคำาว่า	“กัป”	หมายถึง	กาลกำาหนด,	กำาหนด

อายุของโลก,	 ระยะเวลายาวนานเหลือเกิน	 ที่กำาหนดว่าโลกคือสากลจักรวาลประลัยครั้งหน่ึง	 (ศาสนา ินดูว่าเป็นวันหน่ึงคืนหนึ่งของพระพรหม)	
ท่านให้เข้าใจด้วยอุปมาว่า	เปรียบเหมือนมีภูเขาศิลาล้วนกว้าง	ยาว	สูง	ด้านละ	๑	โยชน์	ทุก	๑๐๐	ปี	มีคนนำาผ้าเนื้อละเอียดอย่างดีมาลูบ	ครั้งหนึ่ง
จนกว่าภูเขานั้นจะสึกหรอสิ้นไป	กัปหนึ่งยาวนานกว่านั้น

๕	 ในพจนานุกรม บับราชบัณฑิตยสถาน	พุทธศักราช	๒๕๕๔	ให้ความหมายของคำาว่า	“พระบฏ”	หมายถึง	ผืนผ้าที่มีรูปพระพุทธเจ้า	เป็นต้น	และ
แขวนไว้เพื่อบูชา

๖	 ภาษาถิ่น	หมายถึง	“อิฐเผา”

ผ่านงานทัศนศิลป ์  ให ้ออกมาในรูปสัญลักษณ์ทาง 

พุทธศาสนา อาทิ พระพุทธรูป ศาสนาคาร และเครื่องบูชา 

เป็นต้น 

พุทธศตวรรษที่ ๒๐ เป็นต้นมา ผู ้คนที่อาศัยใน 

พื้นที่วัฒนธรรมล้านช ้าง ยอมรับนับถือพุทธศาสนา 

และปฏิบัติต่อพระพุทธรูปอย่างสูงสุด ด้วยเป็นสิ่งแทน 

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเรียกพระพุทธรูป 

ทีส่ร้างขึน้ว่า “รปูพระเจ้า” หรอื “พระพทุธรปูเจ้า” พระพทุธรปู 

ในวัฒนธรรมล้านช้างที่พบในไทยและลาว สร้างขึ้นจาก 

วัสดุหลายประเภท อาทิ ศิลา ไม้ โลหะ อิฐ ปูน ดิน เขาสัตว์ 

เป ็นต้น ตามความนิยมและทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น  

มารังสรรค ์ให ้ เกิดเป ็นงานพุทธศิลป ์ ทั้งนี้การสร ้าง 

พระพุทธรูปยังเป ็นสิ่งให ้อานิสงส์ได ้มาก ดังปรากฏ 

ในหนังสือผูก “สองพะเคือ” หรือ “ฉลองพระเครือ”๓  

สมัยโบราณนิยมใช้เทศน์ในงานท�าบุญฉลองพระพุทธรูป  

ซึ่งปรากฏเนื้อความพรรณนาถึงอานิสงส์ของการสร้าง

พระพุทธรูปข้ึนด้วยวัสดุต่างๆ กล่าวโดยสรุปสาระส�าคัญ

ประกอบด้วยวัสดุ ๑๔ อย่าง แต่ละอย่างให้อานิสงส์ 

มากน้อยต่างกัน ดังนี้

๑. เขียนด้วยใบไม้  ยังอานิสงส์ ๕ กัป๔

๒. เขียนด้วยผ้า (พระบฏ)๕ ยังอานิสงส์ ๑๐ กัป

๓.  สร้างด้วยดินจี่๖, ดินเหนียว (มติกมย�)   

 ยังอานิสงส์ ๑๕ กัป

๔. สร้างด้วยครั่ง (ชตุกาย) ยังอานิสงส์ ๒๐ กัป
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๗	 ภาษาถิ่น	หมายถึง	“แร่ดีบุก”
๘	 ภาษาถิ่น	หมายถึง	โลหะผสม	อาทิ	สำาริด,	ทองแดง,	ทองเหลือง,	ทองดำา,	ทองขาว
๙	 ภาษาถิ่น	หมายถึง	“ทองคำา”

๕. สร้างด้วยไม้ (รุกขมย�) ยังอานิสงส์ ๒๕ กัป

๖. สร้างด้วยกระดูก, เขา, นอ, งา (ทนฺตมย�) 

 ยังอานิสงส์ ๓๐ กัป

๗. สร้างด้วยปูนสทาย (สทายมย�)   

 ยังอานิสงส์ ๓๕ กัป

๘. สร้างด้วยหิน (สิลมย�) ยังอานิสงส์ ๔๐ กัป

๙. สร้างด้วยกั่ว, ชืน๗ (ติปุกมย�)   

 ยังอานิสงส์ ๔๕ กัป

๑๐. สร้างด้วยทอง๘ (ก�สมย�)  ยังอานิสงส์ ๕๐ กัป

๑๑. สร้างด้วยเงิน (รชฺชฎามย�)  ยังอานิสงส์ ๕๕ กัป

๑๒. สร้างด้วยแก้ว (รตฺตนมย�) ยังอานิสงส์ ๖๐ กัป

๑๓.  สร้างด้วยค�า๙ (สุวณฺณมย�) ยังอานิสงส์ ๖๕ กัป

๑๔. สร้างจากการผสมวัสดุหลายๆ อย่างเข้ากัน 

  ยังอานิสงส์ ๗๐ กัป

นอกจากเรื่องของอานิสงส์แล้วยังพบว่า มีการเรียก 

ชื่อพระพุทธรูปที่สร ้ างขึ้นตามลักษณะนามของวัสดุ  

น�้าหนักของวัสดุที่ใช้สร้าง หรือตามพุทธอิริยาบถของ 

องค์พระ อาทิ ถ้าสร้างจากแก้วเรียกว่า “พระเจ้าแก้ว”  

ถ้าสร้างจากเขาควายเรียกว่า “พระเจ้าเขาควาย” อนึ่ง  

วัสดุที่น�ามาสร้างมักเป็นสิ่งที่ได้มาแบบไม่ธรรมดา โดยอาจ 

เกิดจากธรรมชาติ อาทิ ต้นไม้ท่ีถูกฟ้าผ่ายืนต้นตาย  

เขาของสัตว์ที่ถูกฟ้าผ่าตาย ถ้าสร้างจากโลหะมีน�้าหนักวัสดุ 

๑,๐๐๐ ช่ังข้ึนไป เรียกว่า “พระเจ้าองค์ตื้อ” น�้าหนัก  

๑๒๐ ชั่งขึ้นไป เรียกว่า “พระเจ้าองค์แสน” น�้าหนัก  

๑๒ ชั่งขึ้นไป เรียกว่า “พระเจ้าองค์หมื่น” ตามล�าดับ  

ส� าหรับกรณี เป ็นโลหะมักเป ็นการรวบรวมจากผู ้ม ี

จิตศรัทธาสร้างข้ึน อาศัยช่างฝีมือที่มีความช�านาญและ 

ความสามารถด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางพุทธศิลป์  

พระพุทธรูปงาแกะ พบภายในคูหาองค์พระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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เพราะสมัยโบราณการสร้างพระพุทธรูปโลหะขึ้นในชุมชน 

ถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญเพราะมีความยุ่งยากในหลายข้ันตอน  

อนึ่ง ยังมีการค้นพบพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการ “บุ”  

คือ การน�าทองค�าหรือเงินรีดเป็นแผ่นบางน�าใบหุ้มแกนดิน

มวลสารต่างๆ แล้วหนีบขอบตีขึ้นรูปเป็นพระพุทธรูป  

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและพบว่า โดยมากนิยมท�าเป็น

พระพทุธรปูปางมารวชัิยหรอืปางสะดุง้มาร ทีม่พีระอริยิาบถ

ประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา 

พระหตัถ์ขวาวางคว�า่บนพระชาน ุด้วยมนียัส�าคญัทางคตชิน

ที่นิยมสร้างมาตั้งแต่ระดับเจ้ามหาชีวิต (พระมหากษัตริย์) 

พระราชวงศ์ ขุนนาง คหบดี จนถึงชั้นสามัญชน เพราะเป็น

ปางทีส่มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าชนะพญามาร ยงัอานสิงส์

ให้กับผู้สร้างมีชัยชนะ และปราศจากอุปสรรคทั้งมวล๑๐ 

กล่าวได้ว่า พระพุทธรูปในพื้นที่วัฒนธรรมล้านช้าง 

เป็นคติความเชื่อของคนในชุมชนเกี่ยวกับการสร้างบุญ 

อย่างหนึ่ง โดยอาศัยพลังสร้างสรรค์และพลังศรัทธา  

ให้ออกมาในรูปแบบของรูปเคารพ ศาสนาคาร และ 

เครื่องบูชาโดยพบจารึกฐานพระพุทธรูปหลายองค์ทั้ง 

ในไทยและลาวที่ระบุถึงจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้เสวยอานิสงส์ 

ของการสร ้างและการได้ไปสู ่สิ่งปรารถนาสูงสุด คือ  

“สุข ๓ ประการ”๑๑ หรือในทางพุทธศาสนาเรียกว ่า  

“สมบัติ ๓”๑๒ มีดังนี้

๑. มนุษย์สมบัติ หรือสุขในเมืองคน ประกอบด้วย 

  ชาติก�าเนิด (ชนชั้นปกครอง พราหมณ์ คหบดี) 

  สติปัญญาและฤทธิ์เดช 

  บุคลิกลักษณะที่งดงาม 

  การเป็นผู้มีทรัพย์สมบัติ ยศศักดิ์ และบริวาร

แวดล้อม

  การมีครอบครัวที่ดี

๒. สวรรค์สมบัติ หรือสุขในเมืองฟ้า ประกอบด้วย

  การได้พ้นจากบาปกรรม (ไม่ตกนรก)

  การได้เกิดเป็นเทวดา

  การได้เกิดเป็นพรหม

๓. นพิพานสมบตั ิหรอืสขุในแดนนพิพาน ประกอบด้วย

  การสิน้ไปแห่งกเิลสตณัหา พ้นจากความเกดิ แก่

เจ็บ ตาย

  การดับสิ้นไปจากกิเลสทั้งมวล

  การพ้นจากทุกข์ทั้งมวล

 ฯลฯ

นอกจากนีย้งัปรารถนาถงึผลในอนาคตกาล เกดิในยคุ

ศาสนาของพระศรีอริยเมตตรัยโยที่จะมาตรัสรู ้ เป ็น 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลเบื้องหน้า เมื่อส�าเร็จ 

เป ็นองค์พระพุทธรูปแล้วจึงเข ้าสู ่พิธีมหาพุทธาภิเษก 

เบิกพระเนตรฉลองสมโภชตามประเพณีต่อไป

๑๐	 ยุทธพงษ์	มาตย์วิเศษ,	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,	มหาวิทยาลัยราชภัฏกา สินธุ์,	สัมภาษณ์,	๑๐	กันยายน	๒๕๕๘	
๑๑	 ยุทธพงษ์	มาตย์วิเศษ,	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,	มหาวิทยาลัยราชภัฏกา สินธุ์,	สัมภาษณ์,	๑๐	กันยายน	๒๕๕๘
๑๒		ในพจนานุกรมพุทธศาสตร์	 บับประมวลธรรม	 พระพรหมคุณาภรณ์	 (ป.อ.ปยุตโต)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๓	 ให้ความหมายของคำาว่า	 “สมบัติ	 ๓”	

หมายถึง	 ความพรั่งพร้อมสมบูรณ์แห่งสิ่งอันให้สำาเร็จสมปรารถนา,	 ผลสำาเร็จที่ให้สมความปรารถนา	 ประกอบด้วย	 มนุษย์สมบัติ	 เทวสมบัติ		
(สวรรค์สมบัติ)	นิพพานสมบัติ
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๑๓	 เป็นการเรียกชื่อพระพุทธรูปตามมาตรชั่งตวงโบราณของวัฒนธรรมล้านช้าง	รวมถึงภาคอีสานในปัจจุบัน	คือ	๑๐	ชั่งเป็นหมื่น	๑๐	หมื่นเป็นแสน	
๑๐	แสนเป็นล้าน	๑๐	ล้านเป็นโกฏิ	๑๐	โกฏิเป็น	๑	กือ	๑๐	กือเป็นตื้อ	อาจเทียบน้ำาหนักกับปัจจุบันได้จาก	น้ำาหนักทอง	๔	บาทเป็น	๑	ตำาลึง		
(ทอง	๑	บาท	มีน้ำาหนักประมาณ	๑๕	กรัม	๑	ตำาลึงจึงหนักประมาณ	๖๐	กรัม)	และ	๒๐	ตำาลึงเป็น	๑	ชั่ง	หรือน้ำาหนักประมาณ	๑,๒๐๐	กรัม	หรือ	
๑.๒	กิโลกรัม	ดังนั้น	๑๐	ชั่งเป็น	๑	หมื่น	จึงมีน้ำาหนักเท่ากับ	๑๒	กิโลกรัม	เป็นต้น

๒. พระองค์ตอื พระองค์แสน พระองค์หมืน่๑๓

การสร้างพระพุทธรูปในพื้นที่วัฒนธรรมล้านช้าง  

ยังปรากฏหลักฐานจากข้อมูลพบในจารึกฐานพระพุทธรูป

โลหะทีป่ระดษิฐานประจ�าวดัส�าคญั สร้างขึน้ในพทุธศตวรรษ

ที่ ๒๑ ถึงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ โดยมากระบุจุดประสงค์ของ

การสร้างพระพุทธรูปขึ้นเพื่อเทียมหรือจ�าลองข้ึนแทน 

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และปรารถนาให้ตนได ้

ถึงสุข ๓ ประการ เกิดในพระศาสนาของพระพุทธเจ้า 

ที่จะตรัสรู้ในอนาคตกาล นอกจากนี้ยังมีข้อความระบุถึง 

น�้าหนักวัสดุที่ใช ้สร้าง อันเป็นที่มาของนามเรียกองค์

พระพุทธรูป ด ้วยเหตุไม ่นิยมถวายพระนามให ้ กับ 

พระพุทธรูปอย่างสุโขทัยและอยุธยา แต่เรียกตามน�า้หนัก

ขององค์พระแทน โดยประกอบด้วย ๓ กลุ่มหลัก ดังนี้

พระองค์ตื้อ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ มีน�้าหนัก 

ของวัสดุที่ใช้สร้าง ๑,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป มีชื่อเรียก 

เฉพาะว่า “องค์ตื้อ” อาทิ พระเจ้าองค์ตื้อ วัดพระองค์ตื้อ  

มะหาวหิาน (วดัไซยะพมู) นครหลวงเวยีงจนัทน์ สาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว พระองค์ตื้อ วัดศรีชมพู  

องค์ตื้อ อ�าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็นต้น มีทั้งแบบ 

ที่หล่อเป็นเนื้อเดียวกันทั้งองค์ และแบบที่หล่อเป็นชิ้น 

แล้วน�ามาประกอบกันเป็นองค์พระ เนื่องจากพระองค์ตื้อ 

เป็นพระพทุธรปูขนาดใหญ่ต้องใช้วสัดจุ�านวนมาก มกัพบว่า  

เจ้าศรัทธาเป็นผู้ที่อยู่ในชั้นปกครอง อาทิ พระมหากษัตริย์

และขนุนางทีส่�าคญั องค์พระพทุธรปูมขีนาดใหญ่ช่างต้องใช้

ความช�านาญในการหล่อ เพราะเสี่ยงต่อการผิดพลาด  

บางองค์จึงพบร่องรอยของการซ่อมแซมโดยการหล่อ 

พอกทับภายหลังจากที่หล่อเสร็จ

พระองค์แสน	 เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดไม่เล็ก 

และใหญ่มากจนเกินไป มีน�้าหนัก ๑๒๐ กิโลกรัมขึ้นไป  

จึงมีชื่อเรียกเฉพาะว่า “พระองค์แสน”	หรือ	“พระทองแสน” 

โดยถกูเรยีกชือ่ตามน�า้หนกัวสัดทุีใ่ช้สร้าง ในเขตอสีานตอนบน

พบว่า มีพระองค์แสนในพื้นที่ต่างๆ หลายองค์ด้วยกนั อาทิ 

พระองค์แสน วดัพระธาตุเชงิชมุ วรวหิาร อ�าเภอเมอืงสกลนคร 

พระองค์แสน วัดพระธาตุพนม อ�าเภอธาตุพนม จังหวัด

นครพนม เป็นต้น ส่วนที่พบในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว อาทิ พระองค์แสน (เมืองเซะ) วัดแสนไซ		

เมืองมะหาไซ แขวงค�าม่วน พระองค์แสน วัดบ้านสัง  

เมืองเซบั้งไฟ แขวงค�าม่วน พระองค์แสน วัดบ้านนาคือ  

เมืองหินบูน แขวงค�าม่วน พระองค์แสน วัดเมืองแสน  

บ้านเมืองแสน แขวงจ�าปาสัก พระองค์แสน วัดธาตุฝุ่น  

บ้านธาตุฝุ่น เมืองจ�าปาสัก เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่า  

มีกลุ่มของพระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง ถูกอัญเชิญลงไป

ประดิษฐานยังพระนคร ครั้งสยามมีอิทธิพลเหนือดินแดน

ล้านช้างมีนามเรียกว่า พระแสน อยู่ ๒ องค์ด้วยกัน คือ  

พระแสน ที่ถูกอัญเชิญจากถ�้าแห่งหนึ่งของเมืองมะหาไซ

กองแก้วฝั งลาว ปัจจุบันประดิษฐานภายในพระวิหาร 

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร และพระแสนเมืองเชียงแตง ถูกอัญเชิญ

มาจากเมือง เชียงแตง ป ัจจุบันคือ เมืองสตึ ง เตรง  

ในราชอาณาจกัรกมัพชูา ปัจจบุนัประดษิฐาน ณ พระอโุบสถ

วดัหงส์รตันาราม ราชวรวหิาร แขวงบางกอกใหญ่ เขตธนบรุี 

กรุงเทพมหานคร

พระองค ์หมื่น นิยมสร ้างมากเช ่นเดียวกันกับ 

พระองค์แสน น�้าหนักของวัสดุที่ใช้สร้าง ๑๒ กิโลกรัมขึ้นไป 

มีชื่อเรียกเฉพาะว่า องค์หมื่น อาทิ พระองค์หมื่น วัดแสนไซ 
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เมืองมะหาไซ แขวงค�าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว พระองค์แสน (หมื่น) วัดบ้านพิมาน ต�าบล

พมิาน อ�าเภอนาแก จงัหวดันครพนม พระพทุธรปูส�ารดิปาง

มารวิชัย (พระสะพานหิน สัมฤทธิ์สิทธิโชค) วัดสะพานค�า 

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม พบว่า บางองค์ไม่ได้มีจารึกระบุน�้าหนัก 

เพียงแต่เรียกขานกันตามความชอบ หรือเรียกชื่อเดิมเพ่ือ

ทดแทนพระพทุธรปูองค์เดมิ และมกีารขนานนามพระพุทธรปู

ทีส่ร้างด้วยวธิกีารก่ออฐิถอืปนูว่า “องค์แสน” หรอื “องค์หมืน่” 

รวมถึง “องค์ตื้อ” เป็นต้น

๓. ความส�าคั  และคติการสร้าง 
พระองค์แสน  ในพืนท่วั นธรรม

ล้านช้าง

ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาวมีความใกล้ชิดกัน ในแง่ประวัติศาสตร์ ภาษา

วัฒนธรรม และวิถีชีวิต มาเป็นเวลายาวนาน หากพิจารณา

บริบททางประวัติศาสตร์พบว่า บริเวณลุ ่มน�้าโขงเคยมี 

ความสัมพันธ์กันมาแต่สมัยอดีต โดยเฉพาะในยุคที่

อาณาจกัรล้านช้างเจรญิรุง่เรอืงถงึขดีสดุในราวพทุธศตวรรษ

ที่ ๒๓ ปรากฏว่า ช่วงเวลานั้นอิทธิพลของพุทธศาสนา 

ได้แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันจึงเห็นร่องรอย

ของอารยธรรมพุทธศาสนาแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณ

ลุ่มน�้าโขง โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ประติมากรรมทาง 

พุทธศาสนา๑๔

พระพุทธรูปที่มีนามเรียกว่า “พระองค์แสน” หรือ  

“พระแสน” พบกระจายตามชุมชนต่างๆ ในหลายพื้นที ่

ของไทยและลาว ส่วนมากมักสร้างขึ้นจากโลหะมีน�้าหนัก 

รวมแล้ว “๑๒๐ ชั่ง” หรือเรียกอย่างหนึ่งว ่า “แสน”  

(ประมาณ ๑๒๐ กิโลกรัม) แล้วถวายนามตามน�้าหนัก 

วัสดุการสร้าง พระองค์แสนมักเป็นที่นิยมของผู้มีศรัทธา  

ด้วยเหตุว่า พระองค์แสนเป็นพระพุทธรูปมีขนาดพอเหมาะ

ส�าหรับสถานที่และง่ายต่อการเคลื่อนย้ายหรือแห่อัญเชิญ 

ไปในโอกาสต่างๆ ในอารามส�าคัญจึงมักพบพระองค์แสน

ประดิษฐานอยู่มากกว่า ๑ องค์ จากการศึกษาพบว่า ชุมชน

ต่างๆ ทั้งในลาวและไทยต่างมีพระองค์แสนประดิษฐานอยู่  

และมีประเพณีและวิถีปฏิบัติเกี่ยวเนื่องกับพระองค์แสน 

อยู่เสมอทั้งด้านศาสนา วัฒนธรรม และความเช่ือที่มีมา 

ตั้งแต่สมัยโบราณกาล 

พระองค์แสนที่พบในพ้ืนที่ต่างๆ ทั้งในลาวและไทย  

มักพบหลักฐานระบุว่า มีพระภิกษุเป็นผู ้น�าในการสร้าง 

เป็นหลัก โดยอาจมีเจ้ามหาชีวิต (กษัตริย์) พระราชวงศ์ 

ขนุนาง คหบด ีและชาวบ้าน เป็นเจ้าศรทัธาร่วม โดยการถวาย

วสัดปุระเภททองและโลหะ ดงัเรือ่งราวของการรวบรวมทอง 

เพื่อสร้างเป็นพระพุทธรูปแล้วถวายนามว่าองค์แสนตาม 

น�้ าหนักของทองที่รวบรวมมานั้น ปรากฏในประชุม

พงศาวดาร ภาคที่  ๗๐ เร่ืองเมืองนครจ�าปาสัก ว ่า  

“เมือ่พระครโูพนสะเมก็๑๕ กบัครอบครวัอพยพจากเมอืงเขมร

มาตั้งอยู ่ที่ต�าบลเชียงแตงเป็นที่แรกนั้น ได้เรี่ยไรพวก

ครอบครัวให้ประมวญทองแดง ทองเหลืองเป็นอันหนักได้ 

๑๖๐ ชั่งเศษ หล่อขึ้นเป็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งเนื้อหนาดี  

ขัดสีเกล้ียงเกลางาม พระครูโพนสะเม็กถวายนามว่า  

พระแสน เพราะคิดน�้าหนักได้กว่าแสนเฟื้อง ตั้งไว้ในวัด 

ซึ่งเป็นที่อยู่ของพระครูโพนสะเม็ก ณ เมืองเชียงแตง”๑๖ 

พระพุทธรูปบางองค์มีจารึกระบุศักราช นามผู้สร้างและ 

๑๔	 จิตรกร	โพธิ์งาม.	“พระเจ้าองค์ตื้อในลุ่มน้ำาโขง”	วัฒนศิลปสาร,	ปีที่	๕	 บับที่	๑	(มกราคม-มิถุนายน	๒๕๕๓),	หน้า	๑๗
๑๕	 หรือเปน็ทีรู้่กนัในชือ่อืน่ว่า	ญาครข้ีูหอม,	พระครยูอดแก้วโพนสะเมก็	พระสงฆท์ีม่บีทบาทสำาคญัของบ้านเมอืงและการเมอืงสอง งัโขง	สมยัพระเจา้

สรุยิวงศาธรรมมกิราช	เจา้ผูค้รองนครหลวงเวียงจนัทน	์มตีำานานและเรือ่งราวอนัพสิดารของทา่นเลา่ขานสบืตอ่กนัมาจนมีการจดบันทกึในพงศาวดาร
ทั้งของลาวและสยาม

๑๖	 ประชุมพงศาวดาร	ภาคท่ี	๗๐	 เร่ืองเมืองนครจำาปาสัก	 พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าหญิงคอยท่า	ปราโมช,	กรุงเทพ 	 	 โรงพิมพ์
ท่าพระจันทร์,	๒๔๗๕,	หน้า	๕๑
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น�า้หนกัขององค์พระ แท่นพระ และการกลัปนาอทุศิวตัถทุาน 

อาท ิพชื ข้าว ไร่นา หรอืแม้กระทัง่ครอบครวับ่าวไพร่ในสงักดั

ให้ท�าหน้าที่ดูแลรักษาองค์พระพุทธรูปด้วย หรือที่เรียกว่า 

“ข้าพระเจ้า” หรือ “ข้าพระ” โดยให้ท�าหน้าที่ในการอุปัฏฐาก

ดูแลอารามที่พระพุทธรูปประดิษฐานอยู ่ด ้วย ส่วนใน 

ราชอาณาจักรไทย ก็พบคติความนิยมในการสร้างพระองค์

แสนเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันทาง 

ด้านศาสนา คติชน ความเชื่อ ความนิยมของไทยและลาว 

ที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนของวัฒนธรรมล้านช้าง จากการศึกษา 

พระองค์แสนทีป่ระดษิฐานในพืน้ท่ีวฒันธรรมล้านช้างทัง้ลาว

และไทยพบว่า แต่ละองค์มีประวัติความเป็นมาในต�านาน

และพงศาวดารท้องถิน่ กล่าวถงึความเป็นมาพร้อมอภนิหิาร

ในการสร้าง ผู้สร้าง หรือการอัญเชิญมา ส่วนใหญ่มีช่ือ

พระพุทธรูป รวมทั้งชื่อมักมีความสัมพันธ์กับตัวบุคคล 

ในประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญคือ มีความเกี่ยวข้องและผูกพัน 

กับกลุ่มชนชาวลาว ส่วนหนึ่งเป็นพระพุทธรูปมีมาแต่เดิม 

ในแต่ละท้องถิ่น หรือมีการเคลื่อนย้ายมาจากแหล่งอื่น  

พร ้อมกับชุมชนอันแสดงให ้ เห็นถึงความส�าคัญของ 

พระพุทธรูปนั้นๆ จึงกลายเป็นพระพุทธรูปศักดิ์ สิทธิ์ 

ในระดับชุมชนและในระดับเมือง พระพุทธรูปกลุ ่มนี้ 

ส ่วนใหญ่เป ็นส�าริดในศิลปะล้านช้าง มีอายุระหว่าง 

พทุธศตวรรษที ่๒๒-๒๔ สามารถแบ่งลกัษณะงานพทุธศลิป์

ของพระองค์แสนได้เป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

๑. พระองค์แสนที่มีลักษณะงานพุทธศิลป์แบบ 

ราชส�านักล้านช้าง อยู่ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๓ ในสมัย

อดตีอาณาจกัรล้านช้างมคีวามเจรญิรุง่เรอืงทางการปกครอง 

ศาสนา วัฒนธรรม อีกทั้งยังครอบคลุมดินแดนทางฝังขวา

ของไทย เนื่องจากการสร้างพระพุทธรูปเป็นที่นิยมมาก 

ในราชส� า นักและสามัญชน ดั งปรากฏหลักฐานว ่ า  

พระองค์แสนหลายองค์ได้รับการอุปถัมภ์ในการสร้าง 

โดยกษัตริย์ล้านช้าง จึงอาจสันนิษฐานได้ว่า งานช่างหล่อ

พระพุทธรูปจัดเป็นกลุ่มที่ได้รับการอุปถัมภ์จากราชส�านัก

๒. พระองค์แสนทีม่ลีกัษณะงานพุทธศลิป์แบบพืน้ถิน่ 

ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๔-๒๕ หลังจากที่ราชส�านักล้านช้าง 

เริ่มซบเซาลงด้วยเหตุผลหลายประการ ท�าให้งานฝีมือ 

ขาดการสนับสนุน พบว่า พระองค์แสนในยุคหลังๆ  

มีลักษณะงานที่คลี่คลายจนเป็นท้องถิ่นมากขึ้น แต่ยังคง

เอกลักษณ์ของพระพุทธรูปพุทธศิลป ์แบบราชส� านัก 

ล้านช้างอยู่ แต่ปัจจุบันส่วนมากพบในประเทศไทย

ชุมชนที่มีพระองค์แสนประดิษฐานอยู่มักพบเห็น 

เรื่องราวของความเชื่อและวิถีชีวิตผูกพันกับองค์พระ  

ด้วยเป็นที่หวงแหนของชุมชนเป็นอย่างย่ิง ดังพระพุทธรูป 

ทีม่นีามว่าแสนหลายองค์ในลาว เมือ่ครัง้สมยัอดตี ถกูน�าไป

ซ่อนไว้ตามถ�้าตามภูเขาต่างๆ ในคราวเกิดศึกสงคราม  

เมือ่ถงึกาลประเพณสี�าคญัจงึน�าออกมาให้เคารพกราบไหว้บชูา 

อันเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นถึงความศรัทธาต่อพระพุทธรูป 

ทีม่นีามว่า “พระองค์แสน” อกีทัง้พระองค์แสนทีป่ระดษิฐาน

อยู่ในแต่ละชุมชน ยังปรากฏความเช่ือที่คล้ายคลึงกัน 

หลักๆ มีอยู่ ๒ ประการคือ 

๑. เรื่องของฝนฟ้า ความอุดมสมบูรณ์ 

๒. การอ�านวยโชคโภคทรพัย์ ความส�าเรจ็ สมปรารถนา

บางชุมชนอาจมีข ้อห้ามหรือ “ขะล�า” อาทิ ห้าม 

ผูห้ญงิเข้าไปภายในบรเิวณทีป่ระดษิฐาน หรือห้ามถ่ายภาพ

พระองค์แสน เป็นต้น จากความส�าคญั ๒ ประการ อาจท�าให้

ชมุชนต่างๆ เกดิความนยิมสร้างพระองค์แสนหรอืถวายนาม

พระพุทธรูปในชุมชนของตนที่มีอยู่แล้วว่า “องค์แสน”  

ถึงแม้ว่าขนาดและน�้าหนักขององค์พระไม่ถึง ๑ แสน หรือ 

มีน�้าหนักเกิน โดยพบพระพุทธรูปที่มีการเรียกนามว่า  

“พระแสน” หรือ “พระองค์แสน” ณ ที่ต่างๆ ทั้งไทยและลาว

อันเป็นเคร่ืองยืนยันให้เห็นถึงความศรัทธาและความเชื่อ 

ของประชาชนในพืน้ทีว่ฒันธรรมล้านช้างทีม่ต่ีอพระองค์แสน

มาอย่างช้านาน
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๔. พระองค์แสน ในสาธารณรั
ประชาธิป ต ประชาชนลาว

พระองค์แสนประดิษฐานอยู่ในพื้นที่ต่างๆ มีหลักฐาน

ทางประวตัศิาสตร์กล่าวไว้ว่า ประดษิฐานอยูใ่นบรเิวณแขวง

ค�าม่วน แขวงอัตตะปือ และแขวงจ�าปาสัก สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยพบว่า เป็นพระองค์แสนที่

สร้างขึ้นด้วยโลหะหนักได้ขนาด ๑๒๐ ชั่งหรือมากกว่า 

ประดิษฐานในอารามต่างๆ รวม ๔ อาราม ทั้งหมด ๖ องค์ 

ดังนี้

๔.๑	พระองค์แสนเมืองเ ะ

วัดแสนไ 	 เมืองมะหาไ 	 แขวงค�าม่วน	 สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภูมิหลัง

ภายในพื้นที่เมืองมะหาไซเก่า หรือบ้านมะหาไซฝังขวา

ของล�าน�้าเซบั้งไฟ มีอารามขนาดเล็กนามว่า วัดแสนไซ		

เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปส�าคัญหลายองค์ และ 

หนึ่งในนั้นคือ พระพุทธรูปเนื้อโลหะส�าริดปางมารวิชัย หรือ

ชาวเมืองมะหาไซเรียกว่า “พระองค์แสน” เป็นพระพุทธรูป

โบราณที่มีลักษณะทางพุทธศิลป์งดงามองค์หนึ่งในหลายๆ 

องค์ที่มีอยู ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

พระพุทธรูปองค์นี้ไม่ทราบที่มาอันแน่ชัดว่า ประดิษฐาน  

ณ วัดแสนไซ ต้ังแต่เมื่อใด จากการสอบถามชาวบ้าน 

ได้ความว่า ประดิษฐานภายในอุโบสถ (สิม) วัดแสนไซ 

มานานแล้ว พร้อมกับพระพุทธรูปหลายองค์ ทั้งที่มีชื่อเรียก

และที่ไม ่มีชื่อเรียก อาทิ พระองค์หมื่น พระนากาย  

เป็นที่เคารพบูชามาตั้งแต่เมื่อครั้งปู่ย่าตายาย จากการ

พิจารณาพระพุทธรูปเนื้อโลหะหลายๆ องค์ที่ประดิษฐาน

ภายในวัด มักถูกอัญเชิญจากที่ต่างๆ มารวมกัน จากค�า 

บอกเล่าของแนวโฮมบ้าน๑๗ ว่า เมื่อครั้งบ้านเมืองไม่สงบ 

มีการน�าพระพุทธรูปส�าคัญไปซ่อนไว้ตามถ�้าต่างๆ และ 

พบหลักฐานว่า มีการน�าเอาพระพุทธรูปไปซุกซ่อนดังที่มี 

การค้นพบที่ถ�้าหนองปลาฝา บ้านนาข้างช้าง เมืองท่าแขก 

แขวงค�าม่วน และถ�้าอ่ืนๆ ที่กระจายตัวอยู่ตามภูเขา ทั้งที่ 

ค้นพบบ้างและที่ยังไม่พบบ้าง๑๘ จากหลักฐานพระบรม

ราชาธิบายในล้นเกล้ารัชกาลที่ ๔๑๙ ยังท�าให้ทราบว่า  

มีการพบพระพุทธรูปส�าคัญอยู ่ในถ�้าแถบเมืองมะหาไซ  

มาก่อนแล้ว และก่อนหน้านัน้มกีารอญัเชญิลงไปประดษิฐาน

ยังพระนครหลายองค์ด้วยกัน พระพุทธรูปโลหะส�าริด 

ภายในวัดแสนไซ เข้าข่ายอยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปที่ถูก 

น�าไปซ่อนไว้ตามป่าเขา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้หลีกพ้น 

การอัญเชิญลงไปประดิษฐานยังพระนคร หากแต่ไม่มีการ

ค้นพบในสมัยนั้น โดยก่อนหน้าแผ่นดินล้นเกล้ารัชกาลที่ ๓  

แห่งสยามหรอืในภายหลงักไ็ม่อาจทราบได้เมือ่บ้านเมอืงสงบ

ผู้คนได้เข้าไปตั้งถิ่นฐานและค้นพบพระพุทธรูปในสถานที่

ต่างๆ แล้วน�ามารวบรวมไว้เพื่อสักการบูชา ปฏิบัติรักษา  

และเป็นสิง่ส�าคญัแทนองค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า นอกจากนี้

ฐานของพระองค์แสน ยังมีค�าจารึกอักษรไทน้อย (อักษร 

ลาวเก่า) ซึ่งยังไม่ได้ท�าการปริวรรตค�าจารึกและศึกษา 

เก่ียวกับพระพุทธรูปองค์นี้อย่างจริงจังเท่าที่ควร ที่ส�าคัญ 

ชาวบ้านไม่ทราบแม้กระทั่งพระพุทธรูปที่ตั้งเรียงราย 

ภายในอุโบสถ (สิม) วัดแสนไซ ว่า องค์ใดเป็นพระองค์แสน 

ด้วยเป็นเพราะไม่มีเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเอง

๑๗	 ท้าวแก้วสมภาร	 แก้วสุริวงค์	 อายุ	 ๖๖	 ปี	 สมาชิกแนวโ มบ้านและปราชญ์ชุมชน	 ชาวบ้านมะหาไ 	 เมืองมะหาไ 	 แขวงคำาม่วน,	 สัมภาษณ์,	
เมื่อวันที่	๕	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘

๑๘	 ท้าวโง่น	อายุ	๕๕	ปี	และนางแดง	อายุ	๖๐	ปี	ชาวบ้านนาข้างช้าง	เมืองท่าแขก	แขวงคำาม่วน,	สัมภาษณ์,	๕	พฤษภาคม	๒๕๕๘
๑๙	 สำานักพิมพ์ต้น บับ	 นนทบุรี.	 “พระเสิม	 พระใสและพระเมืองลาวอื่น ”,	 ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย	 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

บับ	พุทธศักราช	๒๔๕๗,	หน้า	๕๐-๕๗
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นอกจากนี้เมืองมะหาไซ ยังเป็นเมืองมีความสัมพันธ์

ทางเครือญาติและเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของบรรพบุรุษ 

กลุ่มชาติพันธุ์ “ไทญ้อ” ที่อาศัยอยู่เมืองสกลนคร (สายสกุล 

พรหมสาขา ณ สกลนคร) ที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรม

โพธิสมภารเมื่อครั้งแผ่นดินล้นเกล้ารัชกาลที่ ๓ แห่งสยาม 

โดยคณะท�างานได้รบัความร่วมมอืจากแนวโฮมบ้านมะหาไซ 

ในการรวบรวมประวัติความเป็นมาและจัดท�าข้อมูลจาก 

วัดแสนไซ บ้านมะหาไซ เมืองมะหาไซ แขวงค�าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สถานที่ประดิษฐานพระองค์แสน

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ค�าจารึกบนฐานพระพุทธรูปองค์นี้ไว้ในระหว่างวันที่ ๔-๕ 

พฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๘ ข้อความทีป่รากฏในค�าจารกึ

และรปูแบบพทุธศลิป์ขององค์พระพทุธรปู นบัเป็นหลกัฐาน

ทีม่คีวามส�าคญัและยงัประโยชน์อย่างยิง่ต่อการศกึษาประวัติ

ความเป็นมาและความส�าคัญของพระองค์แสน วัดแสนไซ 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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พระองค์แสน วัดแสนไซ บ้านมะหาไซ เมืองมะหาไซ แขวงค�าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



พุทธศิลป์และอายุสมัย

พระองค์แสนหรอืพระเจ้าองค์แสน ประดษิฐานภายใน

อุโบสถ (สิม) วัดแสนไซ เมืองมะหาไซ แขวงค�าม่วน 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เป็นพระพทุธรปูหล่อ

ด้วยโลหะส�ารดิ ปางมารวชัิย ขนาดหน้าตกักว้าง ๖๙ เซนตเิมตร 

สูงจากแท่นถึงยอดพระเกศเปลว ๑๕๗ เซนติเมตร  

มีรายละเอียดทางพุทธศิลป์ดังนี้ มีพระพักตร์ (หน้า) เล็ก 

พระนลาฏ (หน้าผาก) แคบ พระขนง (คิว้) โก่งเป็นสนัยกขึน้

เป็นเส้นคู่ พระเนตร (ตา) เหลือบลงต�่า พระนาสิก (จมูก) 

โด่งปลายงุ ้มเล็กน้อยฐานตัด พระโอษฐ์ (ปาก) แย้ม  

มุมพระโอษฐ์ทั้ง ๒ ข้างตวัดขึ้นเล็กน้อย ไรพระศก (ไรผม) 

เป็นเส้นโค้ง ลงจรดทีพ่ระกรรณ (ห)ู ทัง้สองข้าง เมด็พระศก 

(ผม) ขมวดเป็นก้นหอยขนาดเลก็แหลมเรยีงต่อกนัเป็นแนว

ขึน้ไปหาพระอษุณษีะ (กระหม่อม) รปูกรวยคว�า่ทรงสงูตลอด

พระเศียร (หัว) บนสุดเป็นพระรัศมีท�าลายประดิษฐ์ และมี

เดอืยสามารถถอดแยกออกจากพระเศยีร (หวั) ได้ พระศอ (คอ) 

กลมท�าเป็นเส้นปล้อง พระศอ ๔ เส้น พระอังสา (ไหล่) ผาย 

พระอุระ (อก) แบน ยอดพระถัน (หัวนม) ท�าเป็นเม็ด 

มีฐานรองทั้ง ๒ ข้าง บั้นพระองค์ (บั้นเอว) เล็ก ทรง 

พระอุตราสงค์ (ครองจีวร) เฉวียงเปิดพระอังสาข้างขวา  

พระสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ซ้อนกันสามชั้นยาวจากพระโสณี 

ด้านหลังพาดลงจรดด้านบนพระนาภี (สะดือ) มีลักษณะ

ปลายตัดตรงเห็นเป็นลายเส้นคั่นซ้อนกันสองเส้น ถัดลงมา

ท�าเป็นสองแฉก เส้นขอบพระอันตรวาสก (สบง) บริเวณ 

บั้นพระองค์ท�าเป็นเส้นโค้งเข้าหาพระนาภี ระหว่างพระชานุ 

(เข่า) และพระชงฆ์ (แข้ง) พระอริยิาบถ ประทบัขดัสมาธริาบ 

พระเพลา (ขา) ขวาทับพระเพลาซ้าย แสดงภูมิสปรรศมุทรา 

ปางมารวิชัย พระหัตถ์ (มือ) ขวาวางอยู่เหนือพระชงฆ์ 

พระหัตถ์ซ้ายวางระหว่างพระเพลา ปลายพระองคุลี (นิ้ว)  

ทัง้ ๒ ข้างไม่เรยีบเสมอกนั พระหตัถ์ข้างขวาปลายพระองคลุี

งอขึ้นด้านบนยกเว้นพระอังคุฐ (นิ้วหัวแม่มือ) ส่วนฝ่า

พระบาทเรียบพระองคุลีทั้งห้ายาวเสมอกัน องค์พระ

ประดิษฐานบนฐานเขียงแบบเรียบไม่มีลวดลายประดับ  

และมีฐานรองรับแยกจากองค์พระไม่ท�าเป็นฐานชุกชี  

บรเิวณลกูฟักเหนอืหน้ากระดานหล่อประดบัด้วยลายก้านขด 

ดอกกระดนังา๒๐ โดยรอบ๒๑ และพบจารกึอกัษรไทน้อยแบ่งเป็น 

๒ ตอน จารึกตอนบนบริเวณหน้ากระดานที่คั่นระหว่าง 

บวัหงาย อยูใ่นกรอบสีเ่หลีย่ม ขนาด ๔๐.๓๕x๗ เซนตเิมตร 

จ�านวน ๓ บรรทัด มีรายละเอียดดังนี้๒๒

๑. สัง (กาด) ได้ ๒ พัน ๙๓ ตัว ปี ฮวง เหม้า  

เดือน ๖ ขึ้น ๘ ค�่า วัน

๒. ๓ อาชยา คู จ�า ปา มา ถะ ปัน นา พะ อง แสน

๓. ๔ หมื่น ไว้ เมือง เซะ เจ้า หัว คู เมือง เซะ ริด  

จะ นา แล

และที่นอกกรอบด้านซ้ายอีกส่วนหนึ่ง อ่านได้ใจความ

ดังนี้

“แท่น ๗ หมื่น”

๒๐	 ดอกกระดันงา	หรือดอกกระดังงา
๒๑	 ยุทธพงษ์	มาตย์วิเศษ,	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,	มหาวิทยาลัยราชภัฏกา สินธุ์,	สัมภาษณ์,	๑๐	กันยายน	๒๕๕๘	
๒๒	 นายพจนวราภรณ	์เขจรเนตร	สถาบนัภาษา	ศลิปะและวฒันธรรม	มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร	เปน็ผูอ้า่น	อาจารยส์ถิตย	์ภาคมฤค	สาขาหลกัสตูร

การสอนวิชาภาษาไทย	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	เป็นผู้ตรวจทาน,	เมื่อวันที่	๑๕	กันยายน	๒๕๕๘

ลายดอกกระดันงา  บริเวณฐานลูกฟกของพระองค์แสนวัดแสนไซ

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จารึกอักษรไทน้อย บริเวณหน้ากระดานคั่นระหว่างบัวหงาย

กล่าวถึง อาชญาคูจ�าปาสร้างพระองค์แสน ๔ หมื่นไว้เมืองเซะ

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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สภาพทัว่ไปพระพทุธรปูองค์นีม้สีภาพสมบรูณ์ หากแต่

ถูกทาทับด้วยสีทองท�าให้ลายเส้นตามจุดตื้นลง และ 

ค�าจารึกบางตอนลบเลือนอ่านได้ยาก พุทธศิลป์โดยรวม 

ของพระพุทธรูปองค์นี้ จัดอยู่ในกลุ่มของพระพุทธรูปศิลปะ

ล้านช้าง ได้รบัอทิธพิลของศลิปะล้านนาและอยธุยา สร้างขึน้

ในพทุธศตวรรษที ่๒๑ ปรากฏร่องรอยของการรบัเอาอทิธพิล 

พุทธศิลป์มาผสมผสานกัน พบว่า มีการจารึกไว้ที่ฐาน 

อย่างทีน่ยิมในล้านนาด้วย ศกัราชในจารกึทีฐ่านพระพทุธรปู  

ได้ระบุว่า สร้างขึ้นในปีจุลศักราช ๘๙๓ หรือพุทธศักราช 

๒๐๗๔ อยู ่ในรัชสมัยของพระเจ้าโพธิสารราช ผู ้ครอง 

นครเชียงทอง ศูนย์กลางของอาณาจักรล้านช้าง ซ่ึงครอง 

ราชสมบัติในระหว่างพุทธศักราช ๒๐๖๓-๒๐๙๐

๔.๒	พระแสน	(พระองค์แสน)	

วัดเมืองแสน	 บ ้ านเมืองแสน	 เมืองจ� าปาสัก		

แขวงจ�าปาสัก	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภูมิหลัง

วัดเมืองแสน เป็นวัดในพุทธศาสนาตั้งเมื่อปีใด 

ไม ่ปรากฏ ชื่อวัดตั้ งตามชื่อหมู ่บ ้ านเมืองแสนที่ ได  ้

มาจากช่ือต�าแหน่ง “เมืองแสน” ต�าแหน่งหนึ่งในรูปแบบ 

การปกครองในสมัยโบราณ๒๓ ภายในวัดประกอบด้วย 

เสนาสนะส�าคัญ อาทิ พัทธสีมาอุโบสถ ๑ หลัง หอแจก  

๒ หลัง กุฏิสงฆ์ ๕ หลัง ห้องน�้า ๓ หลัง และสิ่งส�าคัญคือ 

พระพุทธรูปโลหะส�าริดภายในอุโบสถ มีนามเรียกว่า 

“พระองค์แสน” ที่มีอยู่ถึง ๓ องค์ถูกประดิษฐานบนฐาน 

รวมกับพระพุทธรูปอ่ืนๆ คณะท�างานได้รับความร่วมมือ 

จากพระอาจารย์ถิรกร ถิรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดเมืองแสน  

และท่านสลุวินั บนุทะเลอืงส ีนายบ้าน พร้อมเฒ่าแก่แนวโฮม

บ้านเมอืงแสน ท�าการรวบรวมข้อมลูพร้อมจดัท�าส�าเนาจารกึ

จากฐานของพระพุทธรูป “องค์แสนวัดเมืองแสน” โดย 

ลงพื้นที่ในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช 

๒๕๕๘ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

พระพุทธรูปโบราณที่ประดิษฐานร่วมกับพระองค์แสน ภายในอุโบสถ (สิม)  

วดัแสนไซ บ้านมะหาไซ เมอืงมะหาไซ แขวงค�าม่วน สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อุโบสถ (สิม) วัดเมืองแสน บ้านเมืองแสน เมืองจ�าปาสัก  

แขวงจ�าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สถานที่ประดิษฐานพระองค์แสน

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๒๓	 สุลิวัน	บุนทะเลืองสี	นายบ้านเมืองแสน	เมืองจำาปาสัก	แขวงจำาปาสัก	
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,	 สัมภาษณ์,	๒๙	มิถุนายน	
๒๕๕๘
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พุทธศิลป์และอายุสมัย

พระพุทธรูปองค์แสน วัดเมืองแสน ประดิษฐาน 

ในพัทธสีมาอุโบสถวัดเมืองแสนพบอยู่ ๓ องค์ โดยท�าการ

ศึกษา ดังนี้

๑.	พระองค์แสน	องค์ที่	๑

ประดษิฐานด้านหนา้ของพระประธานเป็นพระพทุธรปู

หล่อด้วยโลหะ ขนาดหน้าตัก ๕๘ เซนติเมตร สูงจากแท่น

ถึงยอดพระเกศเปลว ๑๐๙.๕ เซนติเมตร จัดอยู่ในกลุ่ม 

ของพระพุทธรูปศิลปะลาว-ล้านช้าง สกุลช่างจ�าปาสัก  

สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ มีรายละเอียดทางพุทธศิลป์ 

ดังนี้ พระพักตร์รูปไข่ พระนาสิกโด่งปลายงุ ้มเล็กน้อย 

มีร่องลงไปหาพระโอษฐ์ พระโอษฐ์เล็ก ดวงพระเนตร 

ติดด้วยเม็ดนิลขนาดเล็ก พระขนงท�านูนและมีเส้นเน้น  

พระองค์แสนวัดเมืองแสน องค์ที่ ๑

ประดิษฐานภายในอุโบสถ (สิม) วัดเมืองแสน บ้านเมืองแสน เมืองจ�าปาสัก  

แขวงจ�าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พระองค์แสนวัดเมืองแสน 

องค์ที่ ๑ ประดิษฐาน 

อยู่เบื้องหน้าพระประธาน

ภายในอุโบสถ (สิม)  

วัดเมืองแสน บ้านเมืองแสน 

เมืองจ�าปาสัก แขวงจ�าปาสัก 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

ภาพ : สถาบันภาษา  

ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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พระองค์แสนวัดเมืองแสน องค์ที่ ๑ ไม่ทราบปที่สร้างดูจากพุทธศิลป์น่าจะอยู่ในพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ภายในอุโบสถ (สิม)  

วัดเมืองแสน บ้านเมืองแสน เมืองจ�าปาสัก แขวงจ�าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



๒ เส้น ปลายตวัดขึ้น พระเกศท�าเป็นตุ ่มเล็กแหลม 

ตลอดจนถึงพระอุษณีษะ กรอบพระพักตร์ท�าเป็นเส้นไร 

พระศก พระรศัมเีป็นแฉกท�าลวดลายประดษิฐ์ ประกอบด้วย 

ฐานบัวคว�่าบัวหงายต่อจากพระอุษณีษะ ท�าหน้าที่เป็น 

ฐานรองจ�านวน ๔ กลีบ ถัดขึ้นไปท�าเป็นบัวหงายผายออก

งอนปลายลง ซ้อนกัน ๓ ชั้น ลดหลั่นไปด้านซ้ายและ 

ด้านขวา บนสุดเป็นแท่งกลมปลายมน พระศอกลมท�าเป็น

ปล้อง ๔ ปล้อง พระอังสาผาย พระอุระแบน เฉพาะข้างขวา

ท�าเม็ดพระถันมีแป้นรอง ๑ ชั้น ทรงพระอุตราสงค์แบบเปิด

พระอังสาขวา พระสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ซ้อนกัน ๒ ช้ัน  

ยาวจากพระปฤษฎางค์ (หลัง) พาดมาด้านหน้าสุดอยู่เหนือ

พระนาภีมีลักษณะปลายตัด ที่บั้นพระองค์ท�าเป็นขอบ 

พระอันตรวาสก บริเวณบั้นพระองค์ท�าเป็นเส้นบรรจบ 

แหลมเข้าหาพระนาภี พระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบ 

พระเพลาขวาทับพระเพลาซ้าย แสดงภูมิสปรรศมุทรา 

พระหัตถ์ขวาวางอยู ่หว่างกลางพระชงฆ์ พระหัตถ์ซ้าย 

วางระหว่างพระเพลา ปลายพระองคุลี ทั้ง ๒ เรียวใหญ ่

ปลายเรียบเสมอกันยกเว้นพระอังคุฐ ส่วนฝ่าพระบาทเรียบ 

พระองคุลีทั้งห้ายาวเสมอกัน และมีลักษณะพิเศษคือ  

นิ้วพระบาทและนิ้วพระหัตถ์มีการท�าพระนขา (เล็บ) ย่ืน 

ออกมาด้วย ส่วนองค์พระประดษิฐานบนฐานเขยีงแบบเรยีบ

ไม่มลีวดลาย ถดัไปเป็นฐานบวัคว�า่บวัหงายและหน้ากระดาน 

พบร่องรอยว่ามกีารจารกึทีฐ่านหน้ากระดาน สภาพช�ารดุมาก

ไม่สามารถอ่านได้เนื่องจากถูกทาทับด้วยสีน�้ามันสีทอง 

ทั้งองค์พระ

๒.	พระองค์แสนวัดเมืองแสน	องค์ที่	๒	

	 (เจ้านามราชา)

ประดษิฐานด้านซ้ายของพระประธาน เป็นพระพทุธรปู

หล่อด้วยโลหะ ขนาดหน้าตัก ๖๓ เซนติเมตร สูงจากแท่น

ถึงยอดพระเกศเปลว ๑๖๕ เซนติเมตร จัดอยู่ในกลุ่มของ

พระพุทธรูปศิลปะลาว-ล้านช้าง สกุลช่างจ�าปาสัก สร้างขึ้น

ในพทุธศตวรรษที ่๒๔ โดยมรีายละเอยีดทางพทุธศลิป์ ดงันี้ 

พระพักตร์กลมแป้น พระนาสิกโด่งปลายงุ ้มเล็กน้อย 

มีร่องลงไปหาพระโอษฐ์ พระโอษฐ์เล็ก ท�าด้วยทองค�า  

ดวงพระเนตรติดด้วยเม็ดนิลขนาดเล็ก พระขนงท�านูน 

และมีเส้นเน้น ๒ เส้น ปลายตวัดขึ้น พระเกศท�าเป็นตุ่ม 

เล็กแหลมตลอดจนถึงพระอุษณีษะ กรอบพระพักตร ์

ท�าเป็นเส้นขนาดใหญ่มีไรพระศก พระรัศมีเป็นแฉก 

ท�าลวดลายประดิษฐ์ ประกอบด้วยฐานบัวคว�่าบัวหงาย 

ต่อจากพระอุษณีษะ ท�าหน้าที่เป็นฐานรองกลีบบัวหงาย

จ�านวน ๔ กลีบ ถัดขึ้นไปท�าเป็นบัวหงายผายออกงอน 

ปลายลง ซ้อนกัน ๓ ช้ัน ลดหล่ันไปด้านซ้ายและด้านขวา 

บนสุดเป็นแท่งกลมปลายตัดมีรูส�าหรับสอดเดือยเป็น 

แท ่งแก ้วผลึก พระศอกลมท�าเป ็นปล ้อง ๓ ปล ้อง  

พระอังสาผาย พระอุระแบน ท�าเม็ดพระถันเฉพาะข้างขวา 

มีแป้นรอง ๑ ช้ัน พระวรกายอวบ ทรงพระอุตราสงค์  

แบบเปิดพระอังสาขวา พระสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ซ้อนกัน  

๒ ชั้น ยาวจากพระปฤษฎางค์ พาดมาด้านหน้าสุดอยู่เหนือ

พระนาภี มีลักษณะปลายตัดพบว่า ปลายสุดตกแต่ง 

ด้วยกลีบดอกไม้ ๓ กลีบ มีร ่องรอยของการประดับ 

หินมีค่า ขอบพระอันตรวาสกบริเวณบั้นพระองค์ท�าเป็น 

เส้นบรรจบแหลมเข้าหาพระนาภี พระอิริยาบถประทับ 

นั่งขัดสมาธิราบ พระเพลาขวาทับพระเพลาซ้าย แสดง 

ภูมิสปรรศมุทรา พระหัตถ์ขวาวางอยู่หว่างกลางพระชงฆ์ 

พระหัตถ์ซ้ายวางระหว่างพระเพลา ปลายพระองคุลีทั้ง ๒ 

เรียวใหญ่ปลายเรียบเสมอกันยกเว้นพระอังคุฐ ส่วนฝ่า

พระบาทเรียบ พระองคุลีทั้งห้ายาวเสมอกัน และมีลักษณะ

พิเศษ คือ นิ้วพระบาทท�าพระนขายื่นออกมาด้วย ส่วน 

องค์พระประดิษฐานบนฐานเขียง ถัดไปเป็นฐานบัวคว�่า 

บัวหงายและหน้ากระดาน มีประติมากรรมรูป ช้าง สิงห์  

เทินสัปคับและเคร่ืองสูง เคร่ืองบูชา จ�านวน ๕ ชิ้น  

รองรับตรงจุดที่ต่อกับฐานหน้ากระดานท�าเป็นรูปกลีบบัว 

ตรงกลางประดับกระจกเงา

I 97 I



พระองค์แสนวัดเมืองแสน องค์ที่ ๒ (เจ้านามราชา)

ประดิษฐานภายในอุโบสถ (สิม) วัดเมืองแสน บ้านเมืองแสน เมืองจ�าปาสัก แขวงจ�าปาสัก  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประติมากรรมรูป ช้าง สิงห์ เทินสัปคับและเครื่องสูง  

เครื่องบูชา รองรับฐานองค์พระ จ�านวน ๕ ชิ้น

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พระองค์แสนวัดเมืองแสน องค์ที่ ๒ (เจ้านามราชา)  

ประดิษฐานเบื้องซ้ายของพระประธาน ภายในอุโบสถ (สิม)  

วัดเมืองแสน บ้านเมืองแสน เมืองจ�าปาสัก แขวงจ�าปาสัก  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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นอกจากนี้แล้วที่บริเวณฐานหน้ากระดานตอนล่าง 

พบจารึกอักษรธรรมลาว จารึกบนแผ่นโลหะ แผ่นบน  

ขนาด ๖๐x๒ เซนติเมตร จ�านวน ๑ บรรทัด อักษรลบเลือน

มากอ่านได้บางส่วน และแผ่นล่าง ขนาด ๖๐x๑๒ เซนตเิมตร 

จ�านวน ๕ บรรทัด สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร จงึได้ปรวิรรตเท่าทีพ่ออ่านได้ 

มีรายละเอียดดังนี้

แ ่นบน

๑. ..............................สมเด็จ................................

แ ่นล่าง

๑. จุลศักราชราชาได้พันฮ้อย ๙๕ ตัวปีมะเส็งเบญศก

เดือน ๔ ขึ้น ๖ ค�่า วัน ๕ เจ้านามร

จารึกอักษรธรรมลาวที่ฐานพระองค์แสน องค์ที่ ๒ วัดเมืองแสน ตอนบน ลบเลือนไม่ทราบความ ตอนล่างกล่าวถึงเจ้านามราชาและคณะศรัทธาสร้างพระพุทธรูปองค์แสน ๖ หมื่น

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๒. าชาเป็นเค้าหัวเจ้าชาลีแลหัวกุลลบุตตวงสาสังฆะ 

ทั้งปวงหัวพันรือจนาแลภายนอกมีแม่ออกเตือนเป็น

๓. ต้นแลแม่ออกแหว กุลบุตร........ค�าแลอุบาสก

อุบาสิกาพร้อมกันมีเจตนาศรัทธาสร้างพระเจ้าองค์แสน  

๖ หมื่น

๔. ไว้ในพระศาสนาให้เชาตนาเท่า ๕ พันพระวัสสา 

ขอให้ได้ดังความปรารถนาขอให้ฝู

๕. งข้าทัง้หลายนพิพานปัจจยัโยโหต.ุ.........................

จากการพิเคราะห์จารึกที่กล่าวมาแล้วท�าให้ทราบว่า 

องค์พระถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๓๗๖ สมัยสมเด็จ 

เจ้าย�่าขม่อมปาสัก (ฮุย) เป็นประมุขปกครองเมืองจ�าปาสัก 

พระองค์ที่ ๗ จารึกได้ระบุชื่อบุคคลเป็นเจ้าศรัทธา มีทั้ง 

พระภกิษ ุฆราวาสในชนชัน้ปกครอง อาท ิกษตัรย์ิ ข้าราชการ 

และพลเรือนเมืองจ�าปาสัก
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๓.	 พระองค์แสนวัดเมืองแสน	องค์ที่	๓	

	 (สมเดจพระพุทธเจ้าองค์หลวง)

ประดษิฐานด้านขวาของพระประธาน เป็นพระพทุธรปู

หล่อด้วยโลหะ ขนาดหน้าตกั ๗๑.๕ เซนตเิมตร สงูจากแท่น

ถึงยอดพระเกศเปลว ๑๔๙ เซนติเมตร จัดอยู่ในกลุ่มของ

พระพุทธรูปศิลปะลาว-ล้านช้าง สกุลช่างจ�าปาสัก สร้างขึ้น

ในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ โดยมีรายละเอียดทางพุทธศิลป์  

ดังนี้ พระพักตร์กลมแป้น พระนาสิกโด่งปลายงุ้มเล็กน้อย 

มีร่องลงไปหาพระโอษฐ์ พระโอษฐ์เล็กมีลักษณะพิเศษ 

คือท�าด้วยทองค�า ดวงพระเนตรติดด้วยเม็ดนิลขนาดเล็ก 

พระขนงท�านนูและมเีส้นเน้น ๒ เส้น ปลายตวดัขึน้ พระเกศ

ท�าเป็นตุ ่มเล็กแหลมตลอดจนถึงพระอุษณีษะ กรอบ 

พระพักตร์ท�าเป็นเส้นขนาดใหญ่มีไรพระศก พระรัศมี 

เป็นแฉกท�าลวดลายประดิษฐ์ ประกอบด้วยฐานบัวคว�่า 

บัวหงายต่อจากพระอุษณีษะท�าหน้าที่เป็นฐานรองกลีบ 

บัวหงายจ�านวน ๔ กลีบ ถัดขึ้นไปท�าเป็นบัวหงายผายออก 

งอนปลายลง ซ้อนกัน ๓ ชั้น ลดหลั่นไปด้านซ้ายและ 

ด้านขวา บนสุดเป็นแท่งกลม ส่วนปลายสุดมีสภาพช�ารุด  

พระศอกลมท�าเป ็นปล้อง ๒ ปล้อง พระอังสาผาย  

พระอุระแบน เฉพาะข้างขวาท�าเม็ดพระถันมีแป้นรอง ๑ ชั้น 

ทรงพระอุตราสงค์ แบบเปิดพระอังสาขวา พระสังฆาฏิเป็น

แผ่นใหญ่ซ้อนกัน ๒ ชั้น ยาวจากพระปฤษฎางค์ พาดมา 

ด้านหน้าสุดอยู ่ที่ เหนือพระนาภี มีลักษณะปลายตัด 

พบว่ามีการตกแต่งด้วยลายดอกประจ�ายาม ปลายสุด 

ท�าเป็นสามเหล่ียมตรงกลางท�าเป็นรูปวงกลมซ้อนกัน  

๒ วง ขอบพระอันตรวาสกบริเวณบั้นพระองค์ท�าเป็น 

เส้นบรรจบแหลมเข้าหาพระนาภี พระอิริยาบถประทับ 

นั่งขัดสมาธิราบ พระเพลาขวาทับพระเพลาซ้าย แสดง 

ภูมิสปรรศมุทรา พระหัตถ์ขวา วางอยู่หว่างกลางพระชงฆ์ 

พระหัตถ์ซ ้ายวางระหว่างพระเพลา ปลายพระองคุลี  

ทั้ง ๒ เรียวใหญ่ปลายเรียบเสมอกันยกเว้นพระอังคุฐ  

ส่วนฝ่าพระบาทเรียบ พระองคุลีทั้งห้ายาวเสมอกัน และ 

มลีกัษณะพิเศษ คอื นิว้ พระบาทท�าพระนขายืน่ออกมาด้วย 

ส่วนองค์พระประดิษฐานบนฐานหน้ากระดานด้านข้าง 

และด้านหลังติดห่วงโลหะส�าหรับไว้หาม ส่วนของฐานหน้า

กระดานด้านข้างติดห่วงโลหะส�าหรับไว้หามในเทศกาล

ส�าคัญ๒๔

นอกจากนี้แล้วที่บริเวณฐานหน้ากระดานตอนล่าง 

พบจารึกอักษรธรรมลาว ขนาด ๗๒x๑๓ เซนติเมตร  

จ�านวน ๖ บรรทัด อักษรลบเลือนสามารถอ่านได้บางตอน 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร จึงได้ปริวรรต มีรายละเอียดดังนี้
พระองค์แสนวัดเมืองแสน องค์ที่ ๓ (สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์หลวง)

ประดิษฐานภายในอุโบสถ (สิม) วัดเมืองแสน บ้านเมืองแสน  

เมืองจ�าปาสัก แขวงจ�าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๒๔	 พระทิละกอน	 เจ้าอาวาสวัดเมืองแสน	 บ้านเมืองแสน	 เมืองจำาปาสัก	
แขวงจำาปาสัก	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,	 สัมภาษณ์,	
๒๙	มิถุนายน	๒๕๕๘
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๑. จุลศักราชราชาได้พันฮ้อยสี่สิบ ๖ ตัว ปีกาบสี  

เดือน ๔ แรม ๕ ค�่า วัน ๒ มื้อกัดไส้ สเด็จพระพุทธเจ้า

๒. องค์หลวงเป็น........มหา..........ธสิตัว์ขตัติยะ........

๓. .........................................................................

๔. .........................................................................

๕.  ...............เท่า ๕ พันพระวัสสา............................

๖. .........................................................................

จารกึอกัษรธรรมลาว ทีฐ่านพระองค์แสนวดัเมอืงแสน องค์ท่ี ๓ (สมเดจ็พระพทุธเจ้าองค์หลวง) กล่าวถึง สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์หลวง (เจ้าไชยกุมาร) และคณะศรทัธาสร้างพระพุทธรูป

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โดยจากการพิเคราะห์จารึกที่กล่าวมาแล้วท�าให้ 

ทราบว่า องค์พระถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๓๒๗  

ในสมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์หลวง (เจ้าไชยกุมาร)  

เป็นประมุขปกครองเมืองจ�าปาสัก พระองค์ที่ ๒ จารึก 

ได้ระบุช่ือบุคคลเป็นเจ้าศรัทธา มีทั้งพระภิกษุ ฆราวาส 

ในชนชั้นปกครอง อาทิ กษัตริย์ ข้าราชการ และพลเรือน 

เมืองจ�าปาสัก
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๔.๓	พระองค์แสน	(วัดธาตุ ุน)

วดัธาตุ นุสนัตธิรรมวนาราม	บ้านวดัธาต	ุเมอืงจ�าปาสกั	

แขวงจ�าปาสัก	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภูมิหลัง

วัดธาตุฝุ่น หรือวัดธาตุฝุ่นสันติธรรมวนาราม เป็นวัด 

พุทธศาสนาตั้งเมื่อราวปีพุทธศักราช ๒๒๕๖ สร้างโดย 

เจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูร ที่ตั้งเดิมอยู ่ริมแม่น�้าโขง  

แต ่ เ น่ืองจากกระแสน�้ า ได ้กัด เซาะท� า ให ้ตลิ่ ง พังลง  

จึงจ�าเป็นต้องย้ายเสนาสนะต่างๆ จากต�าแหน่งเดิมมาอยู่ 

กลางทุ ่ง เหตุชื่อว่า วัดธาตุฝุ ่น เนื่องจากภายหลังจาก 

ที่เจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก ถึงแก่มรณภาพลงเมื่อปี

พุทธศักราช ๒๓๖๓ เจ้าสร้อยสมุทรพุทธางกูรได้สร้างเจดีย์

บรรจอุงัคารธาตขุองเจ้าราชครหูลวงโพนสะเมก็ (ญาคขูีห้อม) 

ไว้ภายในบรเิวณวดั จงึเรยีกว่า วดัธาตฝุุน่ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา 

ภายในวดัประกอบด้วยเสนาสนะต่างๆ ดงันี ้พทัธสมีาอโุบสถ 

๑ หลัง หอแจก ๑ หลัง กุฏิสงฆ์ ๔ หลัง ห้องน�้า ๓ หลัง 

นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของเจดีย์บรรจุอังคารธาตุ 

ของเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก และเจดีย์บรรจุพระอัฐิ 

ของเจ้าสร้อยสมุทรพุทธางกูร ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ 

จ�าปาสักอีกด้วย สิ่งส�าคัญอีกอย่างคือ พระประธานภายใน

พัทธสีมาอุโบสถมีนามเรียกว่า “พระองค์แสน” เป็นหนึ่ง 

ในส่ีองค์ที่พบในเมืองนครจ�าปาสัก โดยคณะท�างานได้รับ

ความร่วมมือจากพระอาจารย์บุน ยุตตธมฺโม เจ้าอาวาส 

วดัธาตฝุุน่สนัตธิรรมวนาราม และเฒ่าแก่แนวโฮม บ้านธาตฝุุน่

ร่วมกันรวบรวมข้อมูลพร้อมท�าส�าเนาจารึกจากฐานของ

พระพทุธรปู “องค์แสน” โดยลงพืน้ท่ีในระหว่างวนัที ่๒๘-๒๙ 

มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังนี้

อุโบสถ (สิม) วัดธาตุฝุนสันติธรรมวนาราม บ้านวัดธาตุ เมืองจ�าปาสัก แขวงจ�าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สถานที่ประดิษฐานพระองค์แสน

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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พุทธศิลป์และอายุสมัย

พระพุทธรูปองค์แสน (วัดธาตุฝุ่น) เป็นพระประธาน

ภายในอุโบสถ (สิม) วัดธาตุฝุ ่นสันติธรรมวนาราม  

บ้านเมืองแสน เมืองจ�าปาสัก แขวงจ�าปาสัก สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วย 

โลหะส�าริดปางมารวิชัย มีขนาดหน้าตัก ๙๖ เซนติเมตร  

สูงรวมแท่นถึงยอดพระเกศเปลว ๑๔๐ เซนติเมตร  

มีรายละเอียดทางพุทธศิลป์ดังนี้ พระพักตร์ค่อนข้างกว้าง 

มีลักษณะกลมแป้น พระนาสิกโด่งปลายงุ ้มเล็กน้อย 

ฐานตัดเรียบ มีร ่องลงไปหาพระโอษฐ์ พระโอษฐ์เล็ก 

มีเส้นเน้น พระเนตรเหลือบต�่า ดวงพระเนตรติดด้วย 

เม็ดนิลขนาดเล็ก พระขนงท�านูนและมีเส้นเน้น ๒ เส้น  

พระเกศท�าเป็นตุ ่มเล็กแหลมตลอดจนถึงพระอุษณีษะ  

กรอบพระพักตร์ท�าเป็นเส้นไรพระศก พระรัศมีท�าเป็นแท่ง

คล้ายปลกีล้วย ประกอบด้วยฐานบวัคว�า่ต่อจากพระอษุณษีะ 

บัวหงายท�าหน้าที่เป็นฐานรองจ�านวน ๔ กลีบ ถัดขึ้นไป 

ท�าเป็นบวัหงายผายออกงอนปลายลง ซ้อนกนั ๓ ชัน้ ลดหลัน่

ไปด้านซ้ายและด้านขวา บนสดุเป็นแท่งกลมส่วนปลายช�ารดุ

ไม่สามารถสนันษิฐานลกัษณะได้ พระศอกลมเน้นเส้นท�าเป็น

ปล้อง ๕ ปล้อง พระอังสาผาย พระอุระแบน ท�าเม็ดพระถัน

มีแป้นรอง ๑ ชั้น เฉพาะข้างขวา ทรงพระอุตราสงค์  

องค์พระพุทธรูปรองรับด้วยฐานเขียง บัวคว�่าบัวหงายและหน้ากระดาน พบจารึกอักษรธรรมลาวที่หน้าบัวหงาย

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พระองค์แสนวัดธาตุฝุน เป็นพระพุทธรูปส�าริดขนาดใหญ่ที่สุดในนครจ�าปาสัก

ประดิษฐาน ณ วัดธาตุฝุนสันติธรรมวนาราม บ้านวัดธาตุ เมืองจ�าปาสัก  

แขวงจ�าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พระพุทธรูปองค์แสน (วัดธาตุฝุ่น) เป็นพระประธาน

ภายในอุโบสถ (สิม) วัดธาตุฝุ ่นสันติธรรมวนาราม 

ปาสัก สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วย

ริดปางมารวิชัย มีขนาดหน้าตัก ๙๖ เซนติเมตร 

สูงรวมแท่นถึงยอดพระเกศเปลว ๑๔๐ เซนติเมตร 

มีรายละเอียดทางพุทธศิลป์ดังนี้ พระพักตร์ค่อนข้างกว้าง

มีลักษณะกลมแป้น พระนาสิกโด่งปลายงุ ้มเล็กน้อย

ฐานตัดเรียบ มีร ่องลงไปหาพระโอษฐ์ พระโอษฐ์เล็ก

 ดวงพระเนตรติดด้วย

นูนและมีเส้นเน้น ๒ เส้น 

เป็นตุ ่มเล็กแหลมตลอดจนถึงพระอุษณีษะ 

เป็นแท่ง

ต่อจากพระอษุณษีะ 

นวน ๔ กลีบ ถัดขึ้นไป

เป็นบวัหงายผายออกงอนปลายลง ซ้อนกนั ๓ ชัน้ ลดหลัน่
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แบบเปิดพระอังสาขวา พระสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ซ้อนกัน  

๒ ชั้น ยาวจากพระปฤษฎางค์ พาดมาด้านหน้าสุดอยู่เหนือ

พระนาภี มีลักษณะปลายตัดคั่นด้วยเส้นลวดท�าเป็น 

ลายแฉกฟันปลา ๔ แฉก เหนือเส้นลวดประดับนิล ๓ เม็ด 

ปัจจุบันเหลืออยู่ ๑ เม็ด พระนาภีประดับด้วยนิล ๑ เม็ด  

ที่บั้นพระองค์มีการเน้นเส้นท�าเป็นขอบพระอันตรวาสก  

พระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระเพลาขวาทับ

พระเพลาซ้าย แสดงภูมิสปรรศมุทรา พระหัตถ์ขวา 

วางอยู ่หว่างกลางพระชงฆ์ พระหัตถ์ซ้ายวางระหว่าง

พระเพลา ปลายพระองคุลี ทั้ง ๒ เรียบเสมอกันยกเว้น 

พระองัคฐุ ส่วนฝ่าพระบาทเรยีบ พระองคลุทีัง้ห้ายาวเสมอกัน 

มีการเน้นลายให้เกิดความสวยงามประกอบด้วย ลายม้วน

คล้ายก้นหอย ๑ ลาย และลายดอกไม้ ๔ กลีบในวงกลม  

๑ ลาย และมลีกัษณะพเิศษคอื นิว้พระบาทและนิว้พระหตัถ์

มีการท�าพระนขายื่นออกมาด้วย ส่วนองค์พระประดิษฐาน

บนฐานเขียงแบบเรียบไม่มีลวดลาย ถัดไปเป็นฐานบัวคว�่า

บัวหงายและหน้ากระดาน มีห่วงส�าหรับใช้หามท�าการ 

เคลื่อนย้ายจ�านวน ๒ ห่วง

นอกจากนี้บริเวณฐานพบจารึกอักษรธรรมลาว แบ่ง

เป็น ๒ ตอน จารกึตอนบนบรเิวณบวัหงาย จารกึอยูบ่นแผ่น

โลหะตอกด้วยหมุด ขนาด ๘๕x๖.๕ เซนติเมตร จ�านวน  

๕ บรรทัด ส่วนตอนล่างพบที่หน้ากระดานบัวคว�่าขนาด 

๙๘x๘ จ�านวน ๓ บรรทัด สภาพช�ารุดซึ่งอาจเกิดจาก

กรรมวธิกีารหล่อไม่สมบรูณ์ ท�าให้จารกึขาดหายไปบางส่วน

เฉพาะเท่าที่พออ่านได้ มีรายละเอียดดังนี้

ตอนบน

๑. จุลศักราชราชาได้พันสองฮ้อยสิบแปดตัวปีรวาย

แรม ๗ ค�่า วันสุก อัฎฐศกตกอยู่ในเหมันต์ตฤดู อาชญา 

คูบุตตโคดตตวงสาวัดศรีสุมังคล์มีใจใสศรัทธาได้สร้าง 

พระเจ้าองค์หนึ่งหนักได้ ๓ แสน ๔ หมื่น คันนตขอให ้

ผู้ข้าได้เป็น

๒. พระองค์ ๑ ใน กาลอันจักมาภายหน้าอย่า 

คลาดแคล้วขอให้แล้วดังค�าปรารถนาจิงได้อุตสาหะริจนา 

กับสิดโยมพร้อมกับทั้งเจ้าน้อยเจ้ากวลผู้เป็นบุตรหลาน

ภายนอกมีโยมมหาทีราชกับทั้งภริยาบุตตนัดตาผู ้เป็น 

ศรัทธากับทั้งกวนหลวง

๓. มิกกลานแลภริยาบุตตนัดตากับทั้งเจ้าอุ.............

ราชาพญาเสนาอ�ามาตย์น้อยใหญ่แท่นท้าวพระมหากษัตริย์

กับทายกอุบาสกอุบาสีกาบ้านเมืองนครจ�าปาสักจึงได้ 

พร้อมกันสร้างพระเจ้าองค์ ๓ แสน ๔ หมื่น ไว้ไหว้เชา

๔. ตะนาศาสนาตาบต่อเท่า ๕ พันวะสา นิพาน 

ปัจจัยโยโหตุ ขอให้ผู้ข้าได้ฮ่วมศาสนาพระศรีอาริยะเมตรัย 

เจ้าองค์จักมาพายหน้าอย่าคลาดแคล้วขอให้แล้วดังค�า 

บาถานทังคนทก้อข้าเทอญ

๕. ทิดกันยาเป็นผู้ริจนาแลเจ้าเฮย

ตอนล่าง

๑. จลุศกัราช........ . .......ภายใน มหีวัคเูจ้าเนามรอืชา

๒. กบัทงัญาตโิยมทงั.................ม ีม.ี.........เจ้า........... 

เจ้ายั้งขะหม่อม..............แล

๓. เสนาอ�ามาตย์....................ได้สร้างพระพุทธรูป 

ไว้กับศาสนา ..............แสน ๒ หมื่น

พุทธศิลป์โดยรวมของพระพุทธรูปองค์นี้ จัดอยู่ใน 

กลุ ่มของพระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง สกุลช่างจ�าปาสัก  

สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ โดยจากการพิเคราะห์จารึก

ที่กล่าวมาแล้วท�าให้ทราบว่า องค์พระถูกสร้างข้ึนในปี

พุทธศักราช ๒๓๙๙ ในสมัยสมเด็จเจ้ายุติธรรมสุนทร  

(ค�าใหญ่) เป็นประมขุปกครองเมอืงจ�าปาสกั จารกึได้ระบชุือ่

บคุคลเป็นเจ้าศรทัธา มทีัง้พระภกิษ ุฆราวาสในชนชัน้ปกครอง 

อาทิ กษัตริย์ ข้าราชการ และพลเรือน เมืองจ�าปาสัก  

นอกจากนี้พบว่า มีการระบุชื่อวัดศรีสุมังคล์ ท�าให้พอ 

อนุมานได้ว ่า องค์พระถูกสร้างข้ึนเพื่อให้ประดิษฐาน 

อยู่ที่วัดศรีสุมังคล์ ต่อมาปีใดไม่ปรากฏจึงถูกอัญเชิญ 

มาประดิษฐาน ณ วัดธาตุฝุ่นในปัจจุบัน
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๔.๔	พระองค์แสน	(บ้านสะแคะ)	

วัดองค์แสนสุขาราม	 บ้านสะแคะ	 เมืองไ เสด า	

แขวงอัตตะปอ	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภูมิหลัง

วดับ้านสะแคะ หรอืวดัองค์แสนสขุาราม ตัง้อยู่รมิล�าน�า้

เซโดน บ้านสะแคะ เมอืงไซเสดถา แขวงอตัตะปือ สาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นวัดเก่าแก่ไม่สามารถ 

สืบความเป็นมาได้แน่ชัดและยังเป็นที่ประดิษฐานของ

พระพุทธรูปส�าคัญเนื้อโลหะส�าริด ปางมารวิชัย หรือ 

ทีช่าวบ้านสะแคะเรยีกว่า “พระองค์แสน” ซึง่เป็นพระพทุธรปู

โบราณมีพุทธลักษณะงดงาม และเป็นศนูย์รวมศรัทธาของ

พทุธศาสนกิชนชาวลาวจากทัว่ทกุสารทศิ พระพุทธรูปองค์นี้

ทราบจากชาวบ้านผูด้แูลเล่าให้ฟังว่า “พระองค์แสน สร้างโดย

พระนางศรีสุพรรณ ต่อมาเกิดประสบเหตุจึงต้องน�าไป 

ซ่อนไว้ในถ�้าภูหมื่นจุ ้ม จนนานวันเข้าก็มีคนไปพบแล้ว

อญัเชญิมากราบไหว้ส่วนตวั แต่มเีศรษฐผีูห้นึง่ได้ไปไถ่มาไว้

เป็นที่สักการบูชา ก่อนจะอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่ 

บ ้ านสะแคะในป ัจจุบัน”๒๕ และห ้ามมีการถ ่ายภาพ 

พระองค์แสนเด็ดขาด เพราะมีความเชื่อว่า ถ้าถ่ายแล้ว 

จะเกิดอาเพศนานากับผู้ที่กระท�า ทางคณะท�างานจึงได้แต่

เพียงจดบันทึกในสิ่งที่ผู้ดูแลในพัทธสีมา (สิม) เล่าให้ฟัง  

แต่ก็พอได้ข้อมูลส�าคัญอยู่บ้าง โดยได้รับความร่วมมือจาก

คุณตาสมสี สุวันทอง เฒ่าแก่แนวโฮม บ้านธาตุฝุ่น ร่วมกัน

รวบรวมข้อมลูพร้อมท�าส�าเนาจารกึจากฐานของพระพทุธรปู 

“องค์แสน” โดยลงพื้นที่ในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน 

พุทธศักราช ๒๕๕๘ ดังจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป

อุโบสถ (สิม) วัดองค์แสนสุขาราม บ้านสะแคะ เมืองไซเสดถา แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สถานที่ประดิษฐานพระองค์แสน

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๒๕	 คณุตาสมส	ีสวุนัทอง,	เฒา่แกแ่นวโ ม	บา้นสะแคะ	เมืองไ เสดถา	แขวงอตัตะปอ	สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว,	สมัภาษณ,์	๒๙	มถินุายน	
๒๕๕๘



พุทธศิลป์และอายุสมัย	

พระองค์แสน (บ้านสะแคะ) เป็นพระพทุธรปูหล่อด้วย

โลหะส�าริด ปางมารวิชัย ประทับขัดสมาธิราบบนฐาน 

หน้ากระดานมีบัวหงายรองรับ ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 

๓๐ เซนติเมตร สูงรวมฐานประมาณ ๖๐ เซนติเมตร  

พุทธศิลป ์ โดยทั่วไปขององค ์พระ มีพระพักตร ์ เล็ก  

พระนลาฏแคบ พระขนงโก่งเป็นสันยกขึ้นเป็นเส้นคู ่ 

พระเนตรเหลือบลงต�่าปลายชี้ขึ้น พระนาสิกโด่งปลายงุ้ม 

เล็กน้อยฐานตัด พระโอษฐ์แย้ม มุมพระโอษฐ์ทั้ง ๒ ข้าง 

ตวัดขึ้นเล็กน้อย ไรพระศกเป็นเส้นโค้ง ลงจรดที่พระกรรณ

ทั้งสองข้าง พระศกขมวดเป็นก้นหอยขนาดเล็กเรียงต่อกัน

เป็นแนวขึ้นไปหาพระอุษณีษะรูปกรวยคว�่าทรงสูงตลอด 

พระเศียร บนสุดเป็นพระรัศมีลายประดิษฐ์ พระอังสาผาย 

พระอุระแบน ยอดพระถันท�าเป็นเม็ดมีฐานรองเฉพาะ 

ข้างขวา บั้นพระองค์เล็ก ทรงพระอุตราสงค์เฉวียงเปิด 

พระอังสาข้างขวา พระสังฆาฏิเป็นแผ่นเล็กซ้อนกันสามชั้น  

ยาวจากพระโสณี ด้านหลังพาดลงจรดด้านบนพระนาภี  

มีลักษณะส่วนปลายเป ็นเขี้ยวตะขาบ พระอิ ริยาบถ  

ประทับขัดสมาธิราบ พระเพลาขวาทับพระเพลาซ้าย  

แสดงภูมิสปรรศมุทรา พระหัตถ์ขวา วางอยู่เหนือพระชงฆ์ 

พระหัตถ์ซ้ายวางระหว่างพระเพลา ปลายพระองคุลีทั้ง  

๒ ข้างไม่เรียบเสมอกัน พระหัตถ์ข้างขวาปลายพระองคุลี 

งอขึ้นด้านบนยกเว้นพระอังคุฐ องค์พระประดิษฐาน 

บนฐานหน้ากระดานมีบัวหงายรองรับ พบจารึกอักษรธรรม

ล้านนา ที่ฐานหน้ากระดานจ�านวน ๑ บรรทัด ความว่า  

“สักราช ๘๗๔” 

พทุธศลิป์โดยรวมของพระพทุธรปูองค์นี ้จดัอยูใ่นกลุม่

พระพุทธรูปศิลปะล้านนาแบบสิงห์สามแต่น่าจะสร้าง 

ในล้านช้าง ปรากฏร่องรอยของการรับเอาอิทธิพลพุทธศิลป์

มาผสมผสานกัน พบว่ามีการจารึกไว้ที่ฐานอย่างที่นิยมใน

ล้านนาด้วย โดยจากการพิเคราะห์จารึกที่กล่าวมาแล้วท�าให้

ทราบว่า องค์พระถูกสร้างข้ึนในปีจุลศักราช ๘๗๔ หรือ

พุทธศักราช ๒๐๕๕ อยู่ในรัชสมัยของพระเจ้าวิชุลราช  

ผู้ครองนครเชียงทอง ศูนย์กลางของอาณาจักรล้านช้าง  

ครองราชสมบัติในระหว่างพุทธศักราช ๒๐๔๔-๒๐๖๓

ซุ้มโขงตรงไปยังอุโบสถ (สิม)  

ที่ประดิษฐานพระองค์แสนบ้านสะแคะ

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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๕. พระองค์แสน ในราชอาณา กัร ท

พระองค์แสนที่ประดิษฐานอยู ่ในพื้นที่ ของไทย  

ส่วนมากประดษิฐานอยูใ่นบรเิวณภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

โดยพบว่าเป็นพระองค์แสนที่สร้างจากโลหะหนักได้ขนาด 

๑๒๐ ชั่ง และมากกว่าจ�านวน ๕ องค์ สร้างจากโลหะหนัก

ไม่ได้น�้าหนักขนาด ๑๒๐ ชั่ง หากถูกเรียกว่า พระองค์แสน 

จ�านวน ๒ องค์ และสร้างโดยวิธีการก่ออิฐถือปูนอีก ๒ องค์ 

ส่วนในภาคกลางพบพระองค์แสนที่สร้างจากโลหะหนักได้

ขนาด ๑๒๐ ชั่ง จ�านวน ๒ องค์ รวมทั้งหมด ๑๑ องค์ ดังนี้

๕.๑	 พระองค์แสนวัดพระธาตุพนม	 (พระองค์

แสนศาสดา)

วัดพระธาตุพนม	 วรมหาวิหาร	 อ�าเภอธาตุพนม	

จังหวัดนครพนม

ภูมิหลัง

วัดพระธาตุพนมเป ็นอารามในพระพุทธศาสนา 

ขนาดใหญ่ มีองค์พระธาตุพนมเป็นปูชนียสถานส�าคัญ

ของวัดในต�านานอุรั งคนิทานว ่า เป ็นที่ประดิษฐาน 

พุทธอุรังคธาตุหรือกระดูกหน้าอกของพระพุทธเจ้า และ 

เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปส�าคัญที่อดีตกษัตริย์ 

แห่งอาณาจักรล้านช้างได้สร้างอุทิศเอาไว้ในพระพุทธ- 

ศาสนาอีกหลายองค์ และหนึ่งในนั้น คือ พระประธาน 

ในพัทธสีมาอุโบสถพระพุทธรูปเนื้อโลหะส�าริดปางมารวิชัย  

ชาว เ มืองธาตุพนมเรียกว ่ า  “พระองค ์แสน” หรือ  

“พระองค์แสนศาสดา” มีพุทธลักษณะงดงามองค์หน่ึงใน

หลายองค์ที่มีอยู่ในราชอาณาจักรไทย พระพุทธรูปองค์นี้ 

ไม่ทราบทีม่าอนัแน่ชดัว่า ประดษิฐาน ณ วดัพระธาตพุนม

ตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏ พบเพียงจารึกบอกศักราชที่ฐาน 

หน้ากระดานเท่านัน้ คณะท�างานได้รบัความเมตตาอย่างสงูยิง่

จากพระเดชพระครูท่านเจ้าคุณพระเทพวรมุนี เจ้าอาวาส 

พร้อมด้วยพระมหากมลชัย กมโล ผู ้ช ่วยเจ ้าอาวาส 

วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ด�าเนินการรวบรวมประวัติ

ความเป ็นมา และจัดท� าข ้อมูลจากค�าจารึกบนฐาน 

พระพุทธรูปองค์นี้ไว้ ในวันที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช 

๒๕๕๘

ข้อความปรากฏในค�าจารึก และรูปแบบพุทธศิลป ์

ขององค์พระพุทธรูป นับเป็นหลักฐานที่มีความส�าคัญและ 

ยังประโยชน์อย่างย่ิงต่อการศึกษาประวัติความเป็นมา 

และความส�าคัญของพระองค์แสนหรือพระองค์แสนศาสดา  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

พระอุโบสถ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

สถานที่ประดิษฐานพระองค์แสน

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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พระองค์แสนวัดพระธาตุพนม (พระองค์แสนศาสดา)  

ประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



พุทธศิลป์และอายุสมัย

พระองค์แสน หรอืพระองค์แสนศาสดา เป็นพระพทุธรปู

หล่อด้วยโลหะส�าริดปางมารวิชัย ประทับขัดสมาธิราบ 

บนฐานหน้ากระดานแบบเกลี้ยงมีขา ๓ ขารองรับ ขนาด 

หน้าตักกว้าง ๘๒ เซนติเมตร สูงรวมฐาน ๑๓๐ เซนติเมตร  

พุทธศิลป์โดยทั่วไปขององค์พระ มีพระพักตร์เล็กค่อนข้าง

อวบ พระนลาฏแคบ พระขนงโก่งเป็นสันยกขึ้นเป็นเส้นคู่ 

พระเนตรเหลือบลงต�่าปลายชี้ขึ้น พระนาสิกโด่งปลายงุ้ม 

เล็กน้อยฐานตัด พระโอษฐ์แย้ม มุมพระโอษฐ์ทั้ง ๒ ข้าง 

ตวัดขึ้นเล็กน้อย พระหนุเป็นปม ไรพระศกเป็นเส้นโค้ง  

ลงจรดที่พระกรรณทั้งสองข้าง พระศกขมวดเป็นก้นหอย

ขนาดเลก็เรียงต่อกนัเป็นแนวขึน้ไปหาพระอษุณษีะรปูกรวย

คว�่าทรงสูงตลอดพระเศียร บนสุดเป็นพระรัศมีคาดว่า 

ท�าขึ้นใหม่เมื่อไม่นานมานี้ และมีเดือยสามารถถอดแยก 

ออกจากพระเศียรได้ พระศอกลมท�าเป็นเส้นปล้อง ๔ เส้น 

พระอังสาผาย พระอุระแบน ยอดพระถันท�าเป็นเม็ด 

มีฐานรองท้ัง ๒ ข้าง บั้นพระองค์เล็กทรงพระอุตราสงค์

เฉวียงเปิดพระอังสาข้างขวา พระสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ 

ซ้อนกัน ๓ ชั้น ยาวจากพระโสณี ด้านหลังพาดลงจรด 

ด้านบนพระนาภี มีลักษณะส่วนปลายเป็นเขี้ยวตะขาบ  

พระอิริยาบถประทับขัดสมาธิราบ พระเพลาขวาทับ 

พระเพลาซ้าย แสดงภูมิสปรรศมุทรา พระหัตถ์ขวาวางอยู่

เหนือพระชงฆ์ พระหัตถ์ซ้ายวางระหว่างพระเพลา ปลาย 

พระองคุลีทั้ง ๒ ข้างไม่เรียบเสมอกัน พระหัตถ์ข้างขวา 

ปลายพระองคุลีงอขึ้นด้านบนยกเว้นพระอังคุฐ องค์พระ

ประดิษฐานบนฐานหน้ากระดานแบบเรียบไม่มีลวดลาย

ประดับ พบจารึกอักษรธรรมล้านนา จ�านวน ๑ บรรทัด  

ความว่า “สักราชได้ ๘๖๕ ปี”

จารึกอักษรธรรมล้านนา บริเวณฐานหน้ากระดาน จ�านวน ๑ บรรทัด กล่าวเฉพาะศักราชที่สร้างความว่า สักราชได้ ๘๖๕ ป   

(จุลศักราช ๘๖๕ หรือตรงกับพุทธศักราช ๒๐๔๖)

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

I 110 I



พระพักตร์ พระองค์แสนวัดพระธาตุพนม (พระองค์แสนศาสดา) พุทธศิลป์ล้านนาผสมสุโขทัย  

พระรัศมีลายประดิษฐ์ท�าขึ้นใหม่แทนของเดิม

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พุทธศิลป์โดยรวมของพระพุทธรูปองค์นี้ จัดอยู่ใน 

กลุ ่มพระพุทธรูปศิลปะล้านนาแบบสิงห์สามแต่สร้างใน 

ล้านช้าง ปรากฏร่องรอยของการรับเอาอิทธิพลพุทธศิลป ์

ล้านนาและสุโขทัยมาผสมผสานกัน พบว่ามีการจารึกไว้ 

ที่ฐานอย่างที่นิยมในล้านนาด้วย ศักราชในจารึกที่ฐานของ 

พระพุทธรูป ระบุว่า สร้างข้ึนในปีจุลศักราช ๘๖๕ หรือ

พุทธศักราช ๒๐๔๖ อยู ่ในรัชสมัยของพญาวิชุลราช  

ผู้ครองนครเชียงทอง ศูนย์กลางของอาณาจักรล้านช้าง  

ระหว่างพุทธศักราช ๒๐๔๔-๒๐๖๓ 



๕.๒	พระแสนวัดประทุมวนาราม	

วดัปทมุวนาราม	ราชวรวหิาร	แขวงปทมุวนั	เขตปทมุวนั	

กรุงเทพมหานคร

ภูมิหลัง

วัดปทุมวนาราม เป็นพระอารามหลวงตั้งขึ้นเมื่อครั้ง

แผ่นดินล้นเกล้ารัชกาลที่ ๔ ในอดีตพื้นที่บริเวณแห่งนี ้

เป ็นเพียงทุ ่งนากว้าง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยูห่วัจงึมพีระราชด�ารใินการเตรยีมและพฒันาพืน้ทีใ่ห้มี

การสร้างพระราชวังและวัดเป็นศูนย์กลางควบคู่ไปกับการ 

สร้างถนน เพ่ือรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และ 

แก้ไขปัญหาความแออัดของชุมชนในเขตคูพระนคร พื้นที่

บริเวณแห่งนี้จากที่เคยเป็นเพียงทุ่งกว้างได้เริ่มมีการสร้าง

ถนนสระปทมุ หรอืถนนปทมุวนั มศีนูย์กลางเป็นพระราชวงั

ปทุมวัน และภายหลังจากการสร้างพระราชวังปทุมวันเสร็จ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้มีการสถาปนาพระอารามขึ้นเคียงคู ่กัน  

เพื่อพระราชทานให้เป็นพระเกียรติยศแก่สมเด็จพระเทพ- 

ศิรินทราบรมราชินี โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช	๒๔๐๐		

มีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต) เป็นแม่กอง  

และพระยาสามภพพ่าย (หนู) เป ็นนายงานควบคุม 

การก่อสร้าง มีที่ตั้งอยู่ทางฝังตะวันตกของสระนอกซึ่งเป็น 

ที่นาหลวง พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ลุ่ม น�้าท่วมขังตลอดทั้งปี 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้ขดุสระน�า้และปลกูบวัพนัธ์ุต่างๆ ไว้ภายในสระ 

พร้อมกับพระราชทานนามว่า วัดปทมุวนาราม เมือ่การก่อสร้าง

ใกล้แล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว  

มีพระราชด�าริให ้มีการจัดงานสมโภช ในพุทธศักราช  

๒๔๐๔ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีเสด็จสวรรคต  

งานสมโภชวัดปทุมวนารามจึงต้องเล่ือนออกไป กระทั่ง 

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้จดังานสมโภชวดัปทมุวนาราม 

เมื่อเดือนอ้าย แรม ๑๐ ค�่า ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม 

พุทธศักราช ๒๔๑๐๒๖ 

นอกจากนี้วัดปทุมวนารามยังเป ็นที่ประดิษฐาน

พระพุทธรูปส�าคัญซึ่งได้อัญเชิญจากประเทศลาว อาทิ  

พระแสน (เมืองมะหาไซ) พระเสริม และพระสายน์  

โดยความเป็นมาของพระแสน (เมืองมะหาไซ) วัดปทุม-

วนารามนั้น เกิดจากพระเมตตาของพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีต่อชาวลาวที่อาศัยบริเวณ

พระราชวังปทุมวัน ในหนังสือชุมนุมพระบรมราชาธิบาย 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกชาวลาวทีอ่าศยั

ในบริเวณนี้ว่า	 “พวกลาวเวียงจันทน์กลับใจ”๒๗ ชาวลาว 

เหล่านีไ้ด้อพยพเข้ามาในสยามตัง้แต่สมยัรชักาลพระนัง่เกล้า

เจ้าอยู่หัว ประกอบอาชีพด้วยการท�านาเนื่องจากพื้นที่ 

แถบนั้นเป็นทุ่งนาหลวง หลักฐานที่ปรากฏในปัจจุบันและ

สอดคล้องกับเร่ืองราวในอดีตคือ ประตูทางเข้าพระอุโบสถ

วัดปทุมวนารามเป็นภาพแกะสลักวิถีชีวิตของชาวนา เช่น 

ภาพการท�านา ภาพชาวนาเป่าแคน เป็นต้น 

อีกทั้งชาวลาวที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ยังเป็นกลุ่มคน

อุปัฏฐากดูแลรักษาวัดปทุมวนาราม พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั จงึมพีระราชด�ารนิมินต์คณะพระลาว

จากวัดบวรนิเวศวิหารมาจ�าพรรษาที่วัดปทุมวนาราม และ

อัญเชิญพระสายน์ (พระใส) คู่กับพระเสริมมาประดิษฐาน 

ที่วัด เพื่อให้ชาวลาวได้กราบไหว้บูชา

ในการอัญเชิญพระส�าคัญของชาวลาวนั้น พระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้นายเหมน บุตรเจ้า 

อนุเวียงจันท์ขึ้นไปอัญเชิญพระสายน์ (พระใส) จาก

๒๖	 โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดปทุมวนาราม.	ปทุมวนานุสรณ์,	กรุงเทพ 	 	อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จำากัด,	๒๕๕๕,	หน้า	๑๓-๒๑
๒๗	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.	 ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย	 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,	 พระนคร	 	 กรมศิลปากร,	๒๕๐๘,	

หน้า	๕๑
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๒๘	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๕๒
๒๙	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๕๕
๓๐	 พระมหานนทรัตน์	ชยานนโท,	เลขานุการเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม,	สัมภาษณ์,	๑๖	เมษายน	๒๕๕๘
๓๑	 จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	จัดพิมพ์เป็นที่ระลึก	 ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 	สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนินเป็นประธาน

ในการถวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน	วนัพฤหสับดทีี	่๑๓	ตลุาคม	๒๕๕๔	ณ	วดัปทมุวนาราม	ราชวรวหิาร	กรงุเทพมหานคร,	กรงุเทพ 	 	จุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,	 ๒๕๕๔,	 หน้า	๓.	 อ้างถึง	 ทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี	 (ขำา	 บุนนาค),	 เจ้าพระยา.	 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์	 รัชกาลท่ี	 ๔,		
พิมพ์ครั้งที่	๖.	กรุงเทพ 	 	อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,	๒๕๔๘,	หน้า	๘๕

หนองคาย และอัญเชิญพระแสนจากเมืองมะหาไซลงมายัง

พระนคร และเชื่อว่า พระแสนองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์สามารถ 

ขอฝนได้ โดยประดิษฐานพระแสนที่อัญเชิญมาเป ็น 

พระประธานอุโบสถวัดปทุมวนาราม

....ฉันจึงได้ใช้นายเหมนบุตรเจ้าอนุเวียงจันท์ ข้ึนไป

เชิญพระใสลงมา นายเหมนขึ้นไปแล้วเชิญพระใสลงมา  

แล้วเชิญพระแสนอยู ่ในถ�้าเมืองมะหาไซลงมาด้วย ว่า 

พระนั้นศักดิ์สิทธิ์ ถ้าฝนไม่ตกเชิญออกตั้งกลางแจ้ง บูชา 

ขอฝนได้ ฉันจึงได้เชิญไปไว้ที่วัดประทุมวันด้วยกัน......๒๘

….พระแสนเมืองมะหาไซนั้น เป็นของอยู่ในถ�้าในป่า 

เชญิมาเป็นพระประธานในพระอโุบสถวดัประทมุวนาราม...๒๙

จิตรกรรมภายในพระวิหารแสดงวิถีชีวิตชาวลาวบริเวณสระปทุม

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การอัญเชิญพระแสน (เมืองมะหาไซ) และพระสายน์ 

(พระใส) สมัยก่อนนั้นใช้เส้นทางน�้า โดยแวะเป็นจุด  

ผ่านสระบุรี โดยมีจุดรวมส�าคัญคือ วัดสุวรรณดาราม 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นน�ามาพักไว ้ที่ วัด 

เขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี ๓๐ เมื่อถึงเดือนอ ้าย  

ขึ้น ๑๕ ค�่า ตรงกับวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช 

๒๔๐๐ เป็นช่วงฤดูที่น�้ามากเรือเดินไปได้ง่าย พระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว เสด็จพระราชด�าเนิน 

โดยกระบวนเรือพยุหยาตราชลมารค แห ่ ข้ึนไปรับ 

พระแสนและพระสายน์ (พระใส) อัญเชิญมาประดิษฐาน 

ยังพระอุโบสถวัดปทุมวนาราม๓๑ ต่อมาในพุทธศักราช 

๒๔๐๘ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายพระแสน (เมืองมะหาไซ)  

ไปประดิษฐานภายในพระวิหาร
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คณะท�างานได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระเดช

พระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพญาณวิศิษฏ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

พร้อมด้วยพระมหานนทรตัน์ ชยานนโฺท เลขานกุารเจ้าอาวาส

วัดปทุมวนาราม ได้ร่วมกันด�าเนินการรวบรวมประวัติ 

ความเป็นมาของพระแสน (เมืองมะหาไซ) และจัดท�า 

ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช 

๒๕๕๘

   

พุทธศิลป์และอายุสมัย

ปัจจุบันพระแสนวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

ประดิษฐานในพระวหิารร่วมกบัพระเสริม๓๒ มขีนาดหน้าตัก

กว้างประมาณ ๕๓ เซนติเมตร สูงประมาณ ๙๘ เซนติเมตร 

พุทธลักษณะเป็นปางมารวิชัย พระพักตร์รูปไข่ พระนลาฏ

ค่อนข้างกว้าง พระขนงโก่ง พระนาสิกแหลม พระโอษฐ์ 

เป็นรูปเรือส�าเภา บริเวณพระเศียรมีเม็ดพระศกเล็ก มีรัศมี

เป็นเปลวเพลิง แต่เดิมคงมีการประดับด้วยอัญมณี๓๓  

พระวิหาร วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สถานที่ประดิษฐานพระเสริมและพระแสน (เมืองมะหาไซ)

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๓๒	 ในหนงัสอืตำานานพระพทุธรปูสำาคญั	พระนพินธส์มเดจ็กรมพระยาดำารงราชานภุาพ	ระบุถงึพระแสนเมอืงมะหาไ ไวว้า่	ประดษิฐานไวใ้นพระอโุบสถ
วัดปทุมวนาราม	ดูใน	สมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพ.	ตำานานพระพุทธรูปสำาคัญ,	กรุงเทพ 	 	มติชน,	๒๕๔๘,	หน้า	๒๔๙

๓๓	 รัศมีเปลวเพลิงที่ประดับเหนือพระเศียร	 สันนิษฐานว่าเป็นส่วนที่มีการบูรณะเพิ่มเติม	 เมื่อคราวอัญเชิญไปประดิษฐานในดินแดนล้านช้าง	
มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับรัศมีของพระพุทธปฏิมาพระสายน์ในพระอุโบสถ	ดูเพิ่มเติมใน	จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	จัดพิมพ์เป็นที่ระลึก	ในโอกาส
ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนินเป็นประธานในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑๓	
ตุลาคม	๒๕๕๔	ณ	วัดปทุมวนาราม	ราชวรวิหาร	กรุงเทพมหานคร,	กรุงเทพ 	 	จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๕๔,	หน้า	๒๙





พระแสน (เมืองมะหาไซ) ประดิษฐานเบื้องหน้าพระเสริมภายในพระวิหาร

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



พระวรกายสมส่วน ครองจีวรห่มเฉียงเปิดพระอังสาขวา  

ชายสังฆาฏิปลายเขี้ยวตะขาบจรดพระนาภี ประทับนั่ง 

ขัดสมาธิราบบนฐานปัทม์มีกลีบบัวหงายค่อนข้างใหม่ 

และปรากฏมีการท�าเกสรบัวที่หน้ากระดานล่างท�าเป็นช่อง

ลูกฟักประดับลาย “ดอกกาละกับ” แบบล้านนา 

นอกจากนี้ความงดงามของพระแสน (เมืองมะหาไซ) 

ยังปรากฏความในตอนหนึ่งพระราชหัตถเลขาของพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีถึงพระบาทสมเด็จ 

พระปินเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปีมะเมีย พุทธศักราช ๒๔๐๑ 

ฉบับหมายเลข ๙๙ ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน คริสต์ศักราช 

๑๘๕๗ โดยใจความส�าคัญกล่าวถึงการเปรียบเทียบ 

ความเหมือนระหว่างพระแสน (เมืองเชียงแตง) วัดหงษ์

รัตนาราม กับพระแสน (เมืองมะหาไซ) วัดปทุมวนาราม 

ความว่า

. . . . . ฉันขึ้นไปถึ งกรุ ง เก ่ า ได ้นมัสการพระแสน 

เมืองเชียงแตงแล้ว รูปพรรณของเก่าโบราณหนักหนา  

แต่เหนชัดว่าอย่างเดียวกับพระแสนเมืองมะหาไซแน่แล้ว  

ของคนโบราณจะนับถือว่าพระแสนสององค์นี้ องค์ใด 

องค์หนึง่จะเปนของเทวดาสร้าง ฤาว่าเหมอืนพระพทุธเจ้าแท้ 

แล้วจึงถ่ายอย่างกันข้างหนึ่งเปนแน่แล้ว แต่เมื่อดูสีทองแล

ชั้นเชิงลเอียดไปดูทีเหนว่าพระแสนเมืองเชียงแตงจะเปน 

ของเก่ากว่า สีทองที่พระเศียรและพระพักตร์ เปนสีนาก 

เนาวโลหะ เช่นกับพระอุมาภควดีเก่าในเทวสถาน ตมูกฤา

พระนาสกิก็ดบูวมมากเหมอืนกนัทเีดยีว ทีพ่ระองค์ พระหตัถ์ 

พระบาท นั้นสีทองเปนอย่างหนึ่ง ติดจะเจือทองเหลือง 

มากไป ที่ผ ้าพาดนั้นเปนแผ่นเงินฝังทาบทับลง แต่ดู 

แน่นหนาอยู่....๓๔

สุนทรียภาพและพุทธศิลป์โดยรวมของพระแสน 

วัดปทุมวนาราม (พระแสนเมืองมะหาไซ) องค์นี้มีลักษณะ 

ทางศิลปกรรมที่จัดอยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปศิลปะล้านนา 

แบบสิงห์สาม แต่น่าจะสร้างในล้านช้าง ปรากฏร่องรอยของ

การรับเอาอิทธิพลพุทธศิลป์และสุโขทัยมาผสมผสานกัน

๕.๓	 พระองค์แสนวัดหงส์รัตนาราม	

วัดหงส ์รัตนาราม	 ราชวรวิหาร	 แขวงวัดอรุณ		

เขตบางกอกให ่	กรุงเทพมหานคร

ภูมิหลัง

วัดหงส์รัตนาราม เป็นพระอารามหลวงช้ันโท ชนิด

ราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ (คลองบางหลวง) 

แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็น 

วดัโบราณมมีาตัง้แต่ครัง้สมยักรงุศรอียุธยา โดยมเีศรษฐจีีน

นามว่า หง หรือเจ้าสัวหง เป็นผู้บริจาคทรัพย์สร้างขึ้น 

บริเวณป้อมวิไชเยนทร์ เมืองบางกอก เป็นชุมชนหน้าด่าน

สมัยนั้นและอยู่ใกล้พระราชวังกรุงธนบุรี เรียกชื่อวัดว่า  

“วัดเจ้าขรัวหง” ต่อมามีการเปลี่ยนนามและสร้อยนาม 

ของวดัตามล�าดบัจนกระทัง่เป็นวดัหงส์รตันาราม ราชวรวหิาร  

ในปัจจุบัน

นอกจากนี้วัดหงส์รัตนารามยังเป็นที่ประดิษฐาน

พระพุทธรูปส�าคัญนามว่า “พระแสน” ซ่ึงมีการอัญเชิญมา

จากเมืองเชียงแตง๓๕ เมื่อครั้งสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ ๔  

เป็นที่นับถือของชาวบ้านชาววัดถ่ินนี้ทั่วกัน และถือว่า

ศักดิ์สิทธิ์นัก อ�านวยความส�าเร็จให้แก่ผู ้ปรารถนาได้ 

นานาประการและเป็นพระพุทธรูปที่พระมหากษัตริย์ทรงให้

ความส�าคัญ ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ด�ารงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์ประวัติไว ้ในต�านาน 

พระพุทธรูปส�าคัญว่า 

๓๔	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.	พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, กรุงเทพ 	 	มหามกุฏราชวิทยาลัย,	๒๕๒๑,	หน้า	๑๖๕
๓๕	 เมอืงเชยีงแตงในอดตี	อยูใ่นดนิแดนของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว	ปจัจุบนัอยูใ่นดินแดนของราชอาณาจักรกัมพูชาและมกีารเปลีย่น

ชื่อจาก	“เมืองเชียงแตง”	เป็น	“เมืองสตึงเตรง”
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พระแสน (เมืองเชียงแตง) พระพุทธรูปองค์นี้ อัญเชิญ

มาแต่เมืองเชียงแตงเมื่อปีมะเมีย พุทธศักราช ๒๔๐๑ 

ประดิษฐานไว้ที่พระอุโบสถวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

หลกัฐานในการอญัเชญิพระแสนมานัน้มปีรากฏในพระบรม

ราชาธบิายของรชักาลที ่๔ ซึง่ทรงมพีระราชด�ารสัเป็นลกัษณะ

ทรงโต้ตอบกับพระบาทสมเด็จพระปินเกล้าเจ้าอยู ่หัว 

ใจความดังนี้ 

“ถ้าฉนัพอใจจะให้มพีระพทุธรปูส�าคญัมชีือ่ทีค่นนบัถอื 

อยู่ที่วัดหงษ์เปนของสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ให้เป็น

พระเกียรติยศแล้ว พระชื่อพระแสนอยู ่เมืองเชียงแตง 

อีกพระองค์หนึ่งงามหนักหนา ถ้าฉันจะมีตราไปเชิญมา  

ท่านจะให้พระยาราชโยธาท่ีครั้งนั้นเปนพระยาสุเรนทร์  

ให้คนน�าไปชี้องค์พระให้ ฉันเห็นว่า ท่านประสงค์ดังนั้น 

ไม่มีเหตุที่จะควรขัด ฉันก็ไม่ได้ขัด ฉันก็ได้ให้มหาดไทย 

มีตราไปเชญิพระนัน้ลงมา พระยาสเุรนทร์ใช้พระลาวรปูหนึง่ 

เปนผู้อาสาน�าไป ฉันก็ได้ให้ผ้าไตยไปถวายพระสงฆ์ลาว 

รูปนั้นหนึ่งไตย แล้วก็ให้น�าท้องตราไป ได้เชิญพระแสน 

ลงมาถึงกรุงเก่าแล้ว ฉันก็ได้บอกถวายวังน่า ให้ท่านจัดการ 

ไปแห่รับมาไว้ที่วัดหงษ์ที่เดียว แลฐานที่จะตั้งพระนั้นฉันให้

ท่านท�าเปนการช่างในพระบวรราชวงั ฉนัจะเปนแต่รบัปิดทอง

ฐานพระนั้นก็ยังท�าค้างอยู่ บัดนี้ก็ยังไม่ได้ปิดทอง ว่ามา 

ทั้งนี้เปนการเล่าถึงเหตุที่แลเปนถ้อยค�าที่ได้พูดกันแล้ว 

แต่ก่อนนี้ ไปให้ท่านทั้งปวงทราบ” 

ที่มาอีกแห่งหนึ่งคือ พระราชหัตถเลขาของพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีถึงพระบาทสมเด็จ 

พระปินเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีมะเมีย พุทธศักราช ๒๔๐๑  

ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๐๑ ข้อความว่าดังนี้

“ฉันขึ้นไปถึงกรุงเก ่าได ้นมัสการพระแสนเมือง 

เชียงแตงแล้ว รูปพรรณเปนของเก่าโบราณหนักหนา  

แต่เห็นชัดว่า อย่างเดียวกับพระแสนเมืองมะหาไซ แน่แล้ว

ของคนโบราณจะนับถือว่า พระแสนสององค์นี้ องค์ใด 

องค์หนึง่จะเปนของเทวดาสร้าง ฤาว่า เหมอืนพระพทุธเจ้าแท้ 

แล้วจึงถ่ายอย่างกันข้างหนึ่งเป็นแน่แล้วแต่เมื่อดูสีทองแล 

ชั้นเชิงละเอียดไปดูทีเห็นว่า พระแสนเมืองเชียงแตง 

จะเปนของเก่ากว่า สีทองที่พระเศียรและพระพักตร์ เป็น 

สนีากเนาวโลหะ เช่นกบัพระอมุาภควดเีก่าในเทวสถานตมกุฤา 

พระนาสกิกด็บูวมมากเหมอืนกนัทเีดยีว ทีพ่ระองค์ พระหตัถ์ 

พระบาทสีทองเป็นอย่างหนึ่ง ติดจะเจือทองเหลืองมากไป 

ที่ผ้าพาดนั้นเป็นแผ่นเงินฝังทาบทับลงแต่ดูแน่นหนาอยู่  

พระแสนองค์นี้ฉันถวายแล้ว โปรดทรงพระด�าริห์ดูเถิด 

จะให้ไปเชญิลงมาเมือ่ไรอย่างไรก็แต่จะโปรด ยงัมพีระทีม่ชีือ่

เอามาแต่เมืองเวียงจันทน์อีกสองพระองค์ พระอินทร์แปลง 

หน้าตกั ๒ ศอกเศษ พระอรณุ หน้าตกัศอกเศษ พระสององค์นี้ 

องค์ที่ออกชื่อก่อน ฉันจะรับประทานไปไว้เปนพระประธาน

ในพระอโุบสถวดัมหาพฤฒาราม วดัตะเคยีนทีใ่ห้ไปสร้างขึน้

ไว้ใหม่ พระอรุณนั้นฉันคิดว่าจะเชิญลงมาไว้ในพระวิหาร 

วัดอรุณเพราะชื่อวัดกับชื่อพระต้องกัน สมควรแต่จะให้

จัดแจงที่ฐานเสียให้เสร็จก่อนแล้วจึงจะเชิญลงมาต่อน่าน�้า

ยังมีพระไม่มีช่ืออีกหลายพระองค์ องค์หนึ่งหน้าตัก  

๒ ศอกหย่อน แต่รปูพรรณนัน้เหน็ชดัเจนว่า ท�าเอาพระแสน

เมืองมะหาไซไม่สู้ผิดนัก ทั้งลาดเลาพระพักตร์ แลส่วน

พระหัตถ์พระบาททุกอย่างพระองค์นี้ ฉันคิดว่าจะเชิญไปไว้

ที่ในพระวิหารหลวงที่พระพุทธบาท พระขัดสมาธิเพ็ชร์ใหญ่

พระวหิารวดัหงส์รตันาราม ราชวรวหิาร แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพมหานคร 
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องค์หนึ่งมีฐานมีรูปสัตว์ต่างๆ ฉันคิดว่าจะเชิญมาไว้ใน

อุโบสถวัดเขมาภิรตาราม ยังอีกองค์หนึ่งหน้าตักศอกเศษ

คล้ายพระแสนแต่ไม่สู ้ชัดนัก ฉันคิดว่าจะเชิญไปไว้ใน 

พระอุโบสถวัดชัยพฤกษ์มาลา พระแสนเมืองเชียงแตงนั้น

ตามแต่จะโปรดเถิด ถ้าจะเชิญไปประดิษฐานไว้ที่วัดหงษ ์

ก็ดีอยู่ จะได้เปนคู่กับพระอรุณ ที่วัดอรุณเหมือนดัง ๒ องค์

ที่จะเชิญลงไปไว้ที่วัดชัยพฤกษ์มาลา แลวัดเขมาภิรตาราม 

น้ันเปนพระเกยีรติยศแลส่วนพระราชกศุล ถวายทลูกระหม่อม

แลสมเดจ็พระศรสีรุเิยนทรามาตย์แต่ถ้าจะโปรดเอาพระแสน

เชียงแตงไว้ที่วังแล้ว ฉันจะถวายอีกองค์หนึ่ง หน้าตัก 

ศอกเศษเปนทองสองสเีพือ่จะได้ไปไว้ทีว่ดัหงส์แทน ตามแต่

จะโปรด เรือสติมเอมร “มีตีออร์” ขึ้นไปก็ไม่ถึงกรุงเก่า 

ไปค้างติดตื้นอยู่ที่คลองตะเคียนต่อเวลา ๘ ทุ่ม น�้าขึ้นมาก

จงึจะกลบัมาได้ต้องหยัง่น�า้หาร่องมาพึง่มาถงึเมือ่ ๙ โอคลอ็ก 

๒๐ A.M.”

ตามพระราชหัตถเลขาฉบับนี้ยังทรงแสดงให้เห็นถึง

ความพิเศษของหลวงพ่อแสนนี้ว่า น่าจะเป็นเทวดาสร้าง  

คนโบราณนั้นถือกันว่าเก่าแก่กว่าพระแสนอีกองค์หนึ่ง 

ที่ในพระวิหารวัดปทุมวนาราม ทั้งยังเป็นพระหัวหน้าชุด 

ด้วยกันที่เดินทางมาจากที่เดียวกัน คือ แคว้นล้านช้าง 

นับว่าหลวงพ่อแสนวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหารนี้เป็นพี ่

ในบรรดาหลวงพ่อแสนเมืองมะหาไซ วัดปทุมวนาราม  

หลวงพ่ออินทร์แปลง ในวิหารเสนาสนาราม จังหวัด

พระนครศรอียธุยา หลวงพ่ออรณุ ในวหิารวดัอรณุราชวราราม 

หลวงพ่อองค์อืน่ๆ ในวหิารหลวงพระพทุธบาทในพระอโุบสถ

วัดเขมาภิรตารามและในพระอุโบสถวัดชัยพฤกษ์มาลา 

ด้วยกัน อีกแห่งหนึ่งได้กล่าวถึงการมาของหลวงพ่อแสนไว้

คือหนังสือประชุมพงศาวดารภาคที่ ๗๐ ดังนี้

“พระแสนนั้นก้ออยู่ที่เมืองเชียงแตงมาจนถึงแผ่นดิน

ปัจจบุนันี ้(รชักาลที ่๔) พระบาทสมเดจ็พระป่ินเกล้าเจ้าอยูห่วั 

ทรงสืบทราบต้องพระราชประสงค์เสด็จลงมากราบทูลขอให้

มีท้องตราให้ข้าหลวงข้ึนไปเชิญอาราธนาลงมา เมื่อปีมะแม

นักษัตรเอกศกศักราช ๑๒๒๑ ตรงกับปีมีคฤสตศักราช 

๑๘๕๙ คร้ันเชิญเสด็จพระแสนลงมาถึงแล้วก็พระราชทาน

ไปในพระบวรวังตามพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จ 

พระป่ินเกล้าเจ้าอยูห่วั จงึมรีบัสัง่ให้อญัเชญิไปสร้างพระแท่น

ประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดหงส์รัตนาราม ริมคลอง

บางกอกใหญ่อยู่จนทุกวันนี้ พระแสนนั้นรูปพรรณเป็นฝีมือ

ช่างลาวโบราณประหลาด”

ความเป็นมาของพระแสน “เมืองเชียงแตง” ยังปรากฏ

ในประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๗๐ เรื่องเมืองนครจ�าปาสักว่า 

“เมือ่พระครโูพนสะเมก็๓๖ กบัครอบครวัอพยพจากเมอืงเขมร

๓๖	 หรอืเปน็ทีรู่ก้นัในชือ่อืน่วา่	ญาครขูีห้อม,	พระครยูอดแกว้โพนสะเมก็	
พระสงฆ์ที่มีบทบาทสำาคัญของบ้านเมืองและการเมืองสอง ังโขง		
สมัยพระเจ้าสุริยวงศาธรรมมิกราช	 เจ้าผู้ครองนครหลวงเวียงจันทน์	
มีตำานานและเรื่องราวอันพิสดารของท่านเล่าขานสืบต่อกันมาจนมี
การจดบันทึกในพงศาวดารทั้งของลาวและสยาม

รูปจ�าลอง เจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก  ณ วัดธาตุฝุนสันติธรรมวนาราม

บ้านธาตุฝุน เมืองจ�าปาสัก แขวงจ�าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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พระแสน ประดิษฐานภายในพระอุโบสถ

วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มาตั้งอยู ่ที่ต�าบลเชียงแตงเป็นที่แรกนั้น ได้เรี่ยไรพวก

ครอบครัวให้ประมวญทองแดงทองเหลืองเป็นอันหนักได้ 

๑๖๐ ชั่งเศษ หล่อขึ้นเป็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งเนื้อหนาดี  

ขดัสเีกลีย้งเกลางาม พระครโูพนสะเมก็ถวายนามว่า พระแสน 

เพราะคดิน�า้หนกัได้กว่าแสนเฟ้ืองตัง้ไว้ในวดั ซึง่เป็นทีอ่ยูข่อง

พระครูโพนสะเม็ก ณ เมืองเชียงแตง”๓๗

พระแสน (เมืองเชียงแตง) เป็นพระพุทธรูปส�าคัญ 

องค์หนึ่ง โดยในครั้งนี้คณะท�างานได้รับความเมตตา 

อย่างสูงยิ่งจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชโมลี  

เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร ในการรวบรวม

ประวตัคิวามเป็นมาของพระแสน (เมอืงเชยีงแตง) และจดัท�า 

ข ้อมูลที่ได้จากเอกสารต่างๆ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน 

พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

พุทธศิลป์และอายุสมัย๓๘

พระแสน (เมืองเชียงแตง) เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วย

ทองส�าริดนวโลหะ ปางมารวิชัย ประทับขัดสมาธิราบ  

หน้าตักประมาณ ๒ คอกเศษ หรือประมาณ ๒๕ นิ้วครึ่ง 

เป ็นโลหะเนื้อสัมฤทธิ์สีทองต่างกันเป็น ๔ ชนิดดังนี้  

เบื้องพระศอตอนบนจนถึงพระเศียรและพระพักตร์สีทอง

เป็นนวโลหะสัมฤทธิ์แก่เบื้องพระศอตอนล่างลงมาจนถึง

พระองค์ และฐานรองสีทองสัมฤทธิ์เนื้ออ่อนกว่าตอน 

พระเศียรและพระพักตร์ เนื้อทองจีวรเป็นอีกสีหนึ่งเข้มกว่า

เนื้อทองส่วนพระองค์ แต่ไม่เข้มกว่าตอนพระเศียรและ 

พระพักตร์ แต่เป็นสังฆาฏิชนิดยาวทาบลงมาถึงพระนาภี 

แบบลงักาวงศ์ พระเกตมุาลาหรอืพระรศัมแีบบเปลวยาวขึน้

แบบลังกาวงศ์ รอบฝังแก้วผลึก ๑๕ เม็ด นิ้วพระหัตถ ์

ไม่เสมอกันแบบพระเชียงแสนและสุโขทัยยคุแรก พระเศยีร

โตเขือ่งกว่าส่วนของพระองค์จนสังเกตเห็นชัด พระเนตรฝัง

แก้วผลึกในส่วนสีขาวและฝังนิลในส่วนสีด�า ฐานรอง 

เป็นแบบบัวคว�่าบัวหงาย ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ 

เบื้องหน้าองค์พระประธาน จัดเป็นพระพุทธรูปส�าคัญและ 

งามเป็นพิเศษแตกต่างจากบรรดาพระพุทธรูปอื่นๆ 

๓๗	 ประชุมพงศาวดาร	ภาคท่ี	๗๐	 เร่ืองเมืองนครจำาปาสัก	 พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าหญิงคอยท่า	ปราโมช,	กรุงเทพ 	 	 โรงพิมพ์
ท่าพระจันทร์,	๒๔๗๕,	หน้า	๕๑

๓๘	 วัดหงส์รัตนาราม	ราชวรวิหาร.	“ประวัติหลวงพ่อแสน”,	ประวัติวัดหงส์รัตนาราม	ราชวรวิหาร,	๒๕๕๕,	หน้า	๑๗๖

พระแสน ประดิษฐานภายในพระอุโบสถ

ครอบครัวให้ประมวญทองแดงทองเหลืองเป็นอันหนักได้ 

ขดัสเีกลีย้งเกลางาม พระครโูพนสะเมก็ถวายนามว่า พระแสน 

ข้อมูลที่ได้จากเอกสารต่างๆ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน 

เป็นโลหะเนื้อสัมฤทธิ์สีทองต่างกันเป็น ๔ ชนิดดังนี้ 
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๕.๔	พระองค์แสนวดัพระธาตเุรณ	ู(พระองค์แสน

วัดกลาง)	

วัดพระธาตุเรณู	อ�าเภอเรณูนคร	จังหวัดนครพนม

ภูมิหลัง

วัดพระธาตุเรณู เดิมชื่อวัดกลาง ตั้งอยู ่ระหว่าง 

ต�าบลเรณูและต�าบลโพนทอง ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช  

๒๓๗๒ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเรณูนคร เป็นที่ประดิษฐาน 

พระธาตุเรณแูละพระพทุธรปูส�าคญัทีม่นีามว่า “พระองค์แสน” 

ส�าหรับความเป็นมาไม่ปรากฏว่า สร้างมาแต่เมื่อใดและ 

ใครเป็นผู ้สร้าง แต่พอทราบจากเอกสารที่รวบรวมโดย 

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเรณูรูปปัจจุบันว่า สร้างในสมัย 

พระครูอ้วน ภูมิปาโล โดยท�าการรวบรวมทองตามหมู่บ้าน

ต่างๆ เมื่อได้ทองพอแล้วท�าการหล่อที่วัดกลาง แต่เมื่อ 

เททองหล่อ น�้ าทองไม่ติดพิมพ์ จึงย้ายที่หล่อใหม่ที ่

หนองหนามแท่ง (ปัจจบุนันีเ้รียกวา่หนองต�าหมื้อ) ใกล้บ้าน

อภัยวงค์ ห่างจากอ�าเภอเรณูนครประมาณ ๔ กิโลเมตร  

เหตุที่เลือกสถานที่ใหม่นี้เพราะบริเวณหนองหนามแท่ง 

มีความอุดมสมบูรณ์ น�้าขังตลอดปี และตกลงกันเอา 

ฟืนหนามแท่งมาเป็นเช้ือเพลิงในการหล่อ โดยเป็นนัยว่า  

เพื่อให้เป ็นองค์พระศักดิ์สิทธิ์ขจัดภัยพิบัติข ้าศึกศัตรู 

ที่เป็นเสมือนเสี้ยนหนามด้วย เพื่อให้เป็นนิมิตรหมายถึง 

ความอุดมสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนที่ เคารพนับถือ  

ให้ฟ้าฝนชลธารตกลงตามฤดูกาล ให้ท�าไร่ท�านากันทั่วไป 

และการหล่อพระองค์แสนคร้ังนี้ก็ส�าเร็จเป็นองค์พระ 

อุโบสถวัดพระธาตุเรณู อ�าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม สถานที่ประดิษฐานพระองค์แสน

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ตามความประสงค ์ทุกประการ ได ้ท�าพิธีอัญเชิญมา

ประดิษฐานอยู่ ณ อุโบสถเก่า เมื่อสร้างอุโบสถใหม่ปัจจุบัน

จึงประดิษฐานอยู่ในอุโบสถใหม่ วัดธาตุเรณูจนปัจจุบัน  

อายุพระองค์แสนประมาณกว่า ๑๐๐ ปี

พระองค์แสนหรือหลวงพ่อองค์แสน เป็นที่เคารพ

นับถือสักการบูชาของชาวเรณูนครมาตั้ งแต ่ครานั้น 

เวลาเกิดปัญหาความแห้งแล้งฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 

ชาวเรณนูครกจ็ะร่วมกนักระท�าพธิอีญัเชญิหลวงพ่อองค์แสน

ลงจากอุโบสถ จัดขบวนแห่ไปตามถนนสายต่างๆ ทั่ว

เรณูนคร เพื่อให้ประชาชนได้เคารพบูชาสักการะและ 

สรงน�า้พระ เป็นการอธษิฐานท�าการบชูารวมพลงัคณุความดี

ให้ฟ้าฝนตกลงมา เพื่อได้ท�าไร่ท�านา ประเพณีสรงน�้า 

พระองค์แสน ยังกระท�ากันอยู่ทุกวันนี้ คือ ถึงวันสงกรานต์

ในเดือนเมษายนของทุกปี ประชาชนจัดให้มีพิธีอัญเชิญ

พระองค์แสนแห่ไปรอบเมือง เป็นขบวนน�าหน้าขบวน 

นางสงกรานต์แห่รอบเมือง แล้วมารวมกันที่หน้าอุโบสถ 

วัดธาตุเรณูเป็นอันเสร็จพิธี

พุทธศิลป์และอายุสมัย

พระองค์แสนวัดพระธาตุเรณูนคร เป็นพระพุทธรูป 

ปางสมาธิ หล่อด้วยส�าริด (ตันทั้งองค์) ลงรักปิดทอง ขนาด

หน้าตักประมาณ ๕๒ เซนติเมตร สูงจากฐานหน้ากระดาน

ถึงพระรัศมีประมาณ ๘๔ เซนติเมตร มีรายละเอียดทาง 

พุทธศิลป์ ดังนี้ พระพักตร์กลมเหล่ียม พระนาสิกใหญ่ 

พระโอษฐ์ใหญ่ค่อนข้างแบะ พระเนตรเรียวเล็กปลายชี้ขึ้น 

พระขนงท�านูน พระเกศท�าเป็นตุ่มเล็กแหลมตลอดจนถึง 

พระอษุณษีะ กรอบพระพกัตร์ท�าเป็นเส้นไรพระศก พระรศัมี

เป็นแท่งคล้ายปลกีล้วยท�าลวดลายประดษิฐ์ พระศอกลมใหญ่ 

พระองัสาลูล่ง พระอรุะแบน ทรงพระอตุราสงค์แบบห่มดอง

คาดผ้ารัดอกเปิดพระอังสาขวา พระสังฆาฏิเป็นแผ่นเล็ก  

ยาวจากพระปฤษฎางค์ พาดมาด้านหน้าสุด พระอิริยาบถ

ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระเพลาขวาทับพระเพลาซ้าย 

พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางอยู่หว่างกลางพระเพลา 

ในท่าสมาธิ พระหัตถ์และพระองคุลีทั้ง ๒ เรียวใหญ ่

ปลายเรียบ ไม่เสมอกันท�าพร้ิว ส่วนฝ่าพระบาทเรียบ 

พระองคุลีทั้งห ้ายาวเสมอกัน และลักษณะพิเศษคือ 

พระราชรัตนากร  

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเรณู  

อ�าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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พระองค์แสน วัดพระธาตุเรณู อ�าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นิ้วพระบาทและนิ้วพระหัตถ์มีการท�าพระนขายื่นออกมาด้วย ส่วนองค์พระ

ประดษิฐานบนฐานเขยีงแบบเรยีบไม่มลีวดลาย พทุธศลิป์โดยรวมของพระพทุธรปู

องค์นี้ จัดอยู่ในกลุ่มของพระพุทธรูปฝีมือช่างท้องถ่ิน สร้างข้ึนในพุทธศตวรรษ 

ที่ ๒๕

พระองค์แสน วัดพระธาตุเรณู อ�าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ยอดพระรัศมีพระองค์แสน วัดพระธาตุเรณู

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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๕.๕	พระองค์แสนบ้านพิมาน	

วัดศรีชมชื่น	 บ้านพิมาน	 ต�าบลพิมาน	 อ�าเภอนาแก	

จังหวัดนครพนม

ภูมิหลัง

วดัศรชีมชืน่ หรอืวดับ้านพมิาน เป็นวดัสงักดัคณะสงฆ์

มหานิกาย ตั้งอยู่ ณ บ้านพิมาน ต�าบลพิมาน อ�าเภอนาแก 

จงัหวดันครพนม ภายในประกอบด้วยเสนาสนะ อาท ิหอแจก 

และกุฏิโบราณฝีมือช่างญวน อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐาน

พระพุทธรูปโบราณหลายองค์ หนึ่งในนั้นคือ พระองค์แสน 

พระพุทธรูปเก่าแก่ที่ชาวบ้านพิมานให้ความเคารพบูชา  

และมีการเล ่าต ่อกันมาว ่า “พระองค์แสน” อัญเชิญ 

มาจากฝั งลาวพร้อมกับ “กลองอีลาย” พระองค์แสน 

เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ชาวบ้านพิมานเชื่อว่า เป็น

พระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และสามารถอ�านวยพร

ปกป้อง คุ้มครองอันตรายให้แคล้วคลาดปลอดภัย๓๙

พุทธศิลป์และอายุสมัย

พระองค์แสนบ้านพิมาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 

หล่อด้วยส�าริด ขนาดหน้าตักประมาณ ๓๕ เซนติเมตร  

สูงจากฐานหน้ากระดานถึงพระรัศมี ๑๒๕ เซนติเมตร  

มีรายละเอียดทางพุทธศิลป์ ดังนี้ พระพักตร์ค่อนเรียวรี 

รปูไข่ พระนาสกิโด่งปลายงุม้เล็กน้อยฐานตดัเรยีบ พระโอษฐ์

เล็กมีเส้นเน้น พระเนตรเหลือบต�่า นัยพระเนตรติดด้วย 

เม็ดนิลขนาดเล็ก พระขนงท�านูนและมีเส้นเน้น ๒ เส้น  

วิหารวัดศรีชมชื่น สถานที่ประดิษฐานพระองค์แสน

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๓๙	 คุณตานิกร	พ่อเพียโคตร	อายุ	๕๘	ปี	ผู้ใหญ่บ้านพิมาน	ตำาบลพิมาน	อำาเภอนาแก	จังหวัดนครพนม,	สัมภาษณ์,	๖	กันยายน	๒๕๕๘



พระองค์แสนบ้านพิมาน วัดศรีชมชื่น บ้านพิมาน ต�าบลพิมาน อ�าเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



พระเกศท�าเป็นตุ ่มเล็กแหลมตลอดจนถึงพระอุษณีษะ  

พระรัศมีท�าคล้ายเปลวเพลิง ประกอบด้วยฐานบัวคว�่า 

บัวหงาย พระศอเน ้นเส ้นท�า เป ็นปล ้อง ๓ ปล ้อง  

พระอังสาผาย พระอุระแบน ท�าเม็ดพระถันเฉพาะ 

ข ้างขวาล ้อมรอบด ้วยจุดเล็กๆ ทรงพระอุตราสงค ์  

แบบเปิดพระอังสาขวา พระสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ซ้อนกัน  

๒ ชั้น ยาวจากพระปฤษฎางค์ พาดมาด้านหน้าสุดอยู่ที่ 

เหนือพระนาภี มีลักษณะปลายตัดคั่นด ้วยเส ้นลวด  

ที่บั้นพระองค์มีการเน้นเส้นท�าเป็นขอบพระอันตรวาสก  

พระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระเพลาขวาทับ

พระเพลาซ้าย แสดงภูมิสปรรศมุทรา พระหัตถ์ขวาวางอยู่

เหนือพระชงฆ ์ พระหัตถ ์ซ ้ายวางระหว ่างพระเพลา  

ปลายพระองคุลีทั้ง ๒ เรียบเสมอกันยกเว้นพระอังคุฐ  

ส่วนฝ่าพระบาท เรยีบพระองคลุทีัง้ห้ายาวเสมอกนั องค์พระ

ประดิษฐานบนฐานเขียง ๖ เหลี่ยมมีแท่นรองรับ ลักษณะ

แบบชั้นหีบมีบัวคว�่าบัวหงาย พบจารึกอักษรไทน้อยหรือ

อักษรลาวเก่า แบ่งเป็น ๒ ส่วน จารึกส่วนที่ ๑ บริเวณ 

ฐานหน ้ากระดานองค ์พระ ส ่วนที่  ๒ พบที่ชั้นหีบ 

เหนือบัวหงาย สภาพช�ารุดซึ่งอาจเกิดจากกรรมวิธีการหล่อ 

ที่ไม่สมบูรณ์ มีข้อความปรากฏดังนี้

ส่วนที่	๑

๑.  จลุศกัราชได้ ๒ พนั ๓ ฮ้อย ๘๘ พระวสัสาปีมะเสง็

สับพะสก

๒.  เดือน ๓ ขึ้น ๕ ค�่า วัน ๒ ปีรวงมดมหาราชคู

๓.  ค�าพลีะปันยามใีจใสสดัทาส้างพระเจ้าองค์ทองหมืน่

๔.  ไว้กับสาดสนาข�ไหฮอดพ�แมปูยาตานาย พี่อ้าย  

น้องชาย พี่เอื้อยน้องยิง คูบาอาจานทุกตนคนก�ข้าเทอญ

๕. นิพานปัดจโยโหตุ

ส่วนที่	๒	

๑. ...๒ ฮ้อย ๗ ตัว ปีมะเส็งสับพะสกเดือน ๔ ออก

สองค�่า

๒. อาชยาหัวครูคะมีใจใสศรัทธาพาออกตน

๓. .........กะโลกขอให้ได้เถิงสขุ ๓ ประการมนีลีะพาน

เป็น นิพานปัจจัยโยหนตุ

๔. .........เถงิอ�ละหนัตามกัคะยานทกุตนทกุคนก�ขาเทนิ

๕. นายสีเป็นผู้เขียน 

พทุธศลิป์โดยรวมของพระพทุธรปูองค์นี ้จดัอยูใ่นกลุม่

ของพระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง สกุลช่างท้องถิ่น สร้างขึ้นใน

พุทธศตวรรษที่ ๒๔ โดยจากการพิเคราะห์จารึกที่กล่าว 

มาแล้วท�าให้ทราบว่าองค์พระถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 

๒๓๘๘ จารึกได้ระบุชื่อบุคคลเป็นเจ้าศรัทธา มีทั้งพระภิกษุ 

และฆราวาสในชนช้ันปกครองแต่ท่ีน่าสนใจคือ เนื้อความ 

ในจารึกระบุว่าสร้าง “พระองค์ทองหมื่น” เหตุใดจึงเรียก 

นามว่า พระองค์แสน

๕.๖	 พระองค์แสนวัดบ้านพะเนาว์	

วัดบ้านพะเนาว์	บ้านพะเนาว์	ต�าบลห้วยยาง	อ�าเภอ

เมืองสกลนคร	จังหวัดสกลนคร

ภูมิหลัง

วัดบ้านพะเนาว์ ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมืองสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย และ 

เป็นที่ประดิษฐานพระองค์แสน พระพุทธรูปส�าคัญอันเป็น

ศูนย์รวมใจของชาวบ้านพะเนาว์ พระองค์แสนประดิษฐาน

ในซุ้มติดผนังด้านหลังพระประธาน ภายในอุโบสถ (สิม)  

สูงจากพื้นประมาณ ๓ เมตร ไม่ทราบประวัติว่าสร้างใน 

สมัยใด ใครเป็นผู้สร้าง ชาวบ้านเช่ือว่า พระองค์แสนถูก 

อัญเชิญมาจากฝั งลาว มาประดิษฐานยังบ้านพะเนาว ์

พร้อมกับการตั้งชุมชน ต่อมาด้วยเหตุผลใดไม่ทราบแน่ชัด

จงึได้ย้ายไปประดษิฐานทีว่ดัโพนก้างปลา ก่อนย้ายกลบัมาไว้

ที่วัดพะเนาว์ตามเดิม 
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พุทธศิลป์และอายุสมัย

พระองค์แสนบ้านพะเนาว์ เป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยั 

หล่อด้วยส�าริด (ตันทั้งองค์) ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ  

๓๐ เซนตเิมตร สงูจากฐานหน้ากระดานถึงพระรศัมปีระมาณ 

๗๐ เซนติ เมตร มีรายละเอียดทางพุทธศิลป ์ ดังนี้  

พระพักตร ์ เล็กรูปไข ่ พระนาสิกเป ็นสันปลายแหลม 

ปีกพระนาสกิกว้าง พระโอษฐ์ใหญ่คล้ายรปูเรอื มมุพระโอษฐ์

ตวัดข้ึนด้านบน พระเนตรปิดปลายช้ีข้ึน พระขนงท�านูน 

เป็นเส้นต่อจากพระนาสิก พระศกท�าเป็นตุ่มเล็กแหลม 

ตลอดพระเศียรและพระอุษณีษะ พระรัศมีเป็นแท่งเรียบ 

ไม่ท�าลวดลายประดิษฐ์ พระศอกลมเล็กท�าเป็นเส้นปล้อง  

๓ ปล้อง พระอังสาผาย พระอุระแบน ทรงพระอุตราสงค์

แบบเปิดพระอังสาขวา พระสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ ยาวจาก

พระปฤษฎางค์ พาดมาด้านหน้าสุดที่บริเวณพระนาภี  

พระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระเพลาขวาทับ

พระเพลาซ้าย แสดงภูมิสปรรศมุทรา พระหัตถ์ขวาวางอยู่

หว่างกลางพระซงฆ์ พระหัตถ์ซ้ายวางระหว่างพระเพลา 

พระหัตถ์และพระองคุลีทั้ง ๒ เรียวเล็กปลายเรียบเสมอกัน

ยกเว้นนิ้วพระอังคุฐ ส่วนฝ่าพระบาทเรียบ พระองคุลีทั้งห้า

ยาวเสมอกนั ส่วนองค์พระประดษิฐานบนฐานเขยีงแบบเรยีบ

ไม่มีลวดลาย ด้านหลังมีห่วง ๒ ห่วงติดอยู่ในแนวเดียวกัน

หักหายไป ๑ ห่วง คาดว่าใช้ส�าหรับปัก “เสดกะสัด”๔๐  

ซ่ึงตรงกับค�าให้สัมภาษณ์ของชาวบ้านว่าแต่เดิมมีเศวตฉัตร 

แต่หายไปเมื่อคราวย้ายไปประดิษฐานที่วัดโพนก้างปลา  

พุทธศิลป์โดยรวมของพระพุทธรูปองค์นี้จัดอยู่ในกลุ่มของ

พระพุทธรูปฝีมือช่างท้องถิ่น สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 

๒๔-๒๕

แท่นประดิษฐานพระองค์แสน หลังพระประธาน ภายในวัดบ้านพะเนาว์  

ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๔๐	 ภาษาถิ่น	หมายถึง	เศวต ัตร
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พระองค์แสนวัดบ้านพะเนาว์ ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



๕.๗	พระองค์แสนน้อยบ้านนายอ

วัดบ้านนายอ	 บ้านนายอ	 ต�าบลงิ้วด่อน	 อ�าเภอเมือง

สกลนคร	จังหวัดสกลนคร

ภูมิหลัง

วัดบ้านนายอ ต�าบลงิ้วด่อน อ�าเภอเมืองสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร เป็นวัดเก่าแก่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 

ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส�าคัญ มีนามว่า 

“หลวงพ่อองค์แสนสิงหราชมุนี” หรือเรียกกันติดปากว่า  

“หลวงพ่อองค์แสนน้อย” บ้านนายอ จากค�าบอกเล่ากล่าวว่า

เป็นพระพุทธรูปที่ถูกอัญเชิญมาจากฝังซ้ายของแม่น�้าโขง

พร้อมการอพยพของกลุ ่มชาติพันธุ ์กระเลิงและมีความ

ศักดิ์สิทธิ์อย่างย่ิง ตอนสร้างโบสถ์เสร็จใหม่ๆ จะท�าการ

อัญเชิญเข้าไปประดิษฐานเป็นพระประธานในโบสถ์ แต่ได้มี

ปาฏิหาริย์เกิดขึ้น จึงระงับการเคลื่อนย้าย พระองค์แสน

สิงหราชมุนีเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านนายอและ 

ชาวสกลนครคู ่กับพระองค์แสนแห่งวัดพระธาตุเชิงชุม 

วรวิหาร โดยชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อองค์แสนน้อย” 

มณ ปประดิษฐาน พระองค์แสนน้อยบ้านนายอ

วัดบ้านนายอ ต�าบลงิ้วด่อน อ�าเภอเมือง  

จังหวัดสกลนคร

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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พระองค์แสนน้อย บ้านนายอ หรือพระองค์แสนสิงหราชมุนี วัดบ้านนายอ ต�าบลงิ้วด่อน อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



พุทธศิลป์และอายุสมัย

พระองค์แสนน้อยบ้านนายอ หรือพระองค์แสน

สิงหราชมุนี เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ปางมารวิชัย  

ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ ๑๗๕ เซนติเมตร สูงจาก 

ฐานหน้ากระดานถึงพระรัศมีประมาณ ๒๒๐ เซนติเมตร  

มีรายละเอียดทางพุทธศิลป์ ดังนี้ พระพักตร์สี่เหลี่ยมกว้าง

พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์เล็ก พระเนตรโตมองตรง พระขนง

ท�านูนมีเม็ดพระอุณาโลมระหว่างพระขนง พระศกท�าเป็น 

ตุ ่ ม เล็กแหลมตลอดจนถึ งพระอุษณีษะ พระ รัศมี 

ลายประดิษฐ์ พระอังสาผาย พระอุระแบน ท�าเม็ดพระถัน

เฉพาะข้างขวา ทรงพระอุตราสงค์ แบบเปิดพระอังสาขวา 

พระสงัฆาฏชิัน้เดยีว ยาวจากพระปฤษฎางค์ พาดมาด้านหน้า

สุดที่บริเวณพระนาภี พระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบ 

พระเพลาขวาทับพระเพลาซ้าย แสดงภูมิสปรรศมุทรา 

พระหัตถ์ขวาวางอยู่หว่างกลางพระชงฆ์ พระหัตถ์ซ้ายวาง

ระหว่างพระเพลา พระหัตถ์และพระองคุลี ทั้ง ๒ ข้างใหญ่

ปลายเรยีบเสมอกันยกเว้นนิว้พระองัคฐุ ส่วนฝ่าพระบาทเรยีบ 

พระองคุลีทั้งห้ายาวเสมอกันท�าลายม้วนก้นหอย ส่วน 

องค์พระประดิษฐานบนฐานปัทม์ พุทธศิลป์โดยรวมของ

พระพุทธรูปองค์นี้ จัดอยู ่ในกลุ ่มของพระพุทธรูปฝีมือ 

ช่างท้องถิ่น สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๒๔-๒๕

๕.๘	พระองค์แสนวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง	

วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง	 อ�าเภอเมืองสกลนคร	

จังหวัดสกลนคร

ภูมิหลัง

วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง ต�าบลธาตุเชิงชุม อ�าเภอ

เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ 

มหานิกาย และเป็นที่ประดิษฐานพระองค์แสน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ที่ชาวบ้านธาตุนาเวงให้ความเคารพนับถือ ประดิษฐาน 

เป็นพระประธานภายในศาลาการเปรียญ ตามประวัติที่ได้

จากการสัมภาษณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งที่เห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเอง

และที่ได้รับฟังต่อกันมาว่า หลวงพ่อองค์แสนท่ีวดัพระธาตุ 

นารายณ์เจงเวง สร้างขึน้โดย หลวงปูม่ัน่ นาโค กบัหลวงพ่อสงค์  

โดยมชีาวบ้านทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณใกล้เคยีงกบัวดัเป็นแรงงาน

ในการก่อสร้าง เมื่อประมาณพุทธศักราช ๒๔๙๙-๒๕๐๐ 

โดยการวางโครงไม้ด้านในและโบกปนูขาวทบั ด้านในองค์พระ 

โบกปูนทึบ มีการทาสีทองทับในภายหลัง และมีการตกแต่ง

พระพักตร์ขององค์พระ ส่วนการเรียกนามพระองค์แสน

คงจะมีมาในภายหลัง

พุทธศิลป์และอายุสมัย

พระองค์แสนวดัพระธาตนุารายณ์เจงเวง เป็นพระพทุธรปู

ปูนปั้น ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ ๔ เมตร 

สูงจากฐานถึงพระรัศมีประมาณ ๗ เมตร มีรายละเอียด 

ทางพุทธศิลป์ ดังนี้ พระเศียรโต พระนาสิกโด่งแหลม 

พระโอษฐ์ใหญ่ พระเนตรหรี่เหลือบต�่า พระขนงโก่งโค้ง 

ลงมายังหางพระเนตร พระศกท�าเป็นตุ่มแหลมตลอดจนถึง

พระอุษณีษะ พระรัศมีเป็นดอกบัวตูม พระอังสาผาย  

พระอุระแบน ทรงพระอุตราสงค์ แบบเปิดพระอังสาขวา  

พระสังฆาฏิยาวจากพระปฤษฎางค์ พาดมาด้านหน้าสุด 

ที่บริเวณพระนาภี พระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบ 

พระเพลาขวาทับพระเพลาซ้าย แสดงภูมิสปรรศมุทรา 

พระหัตถ์ขวาวางอยู่หว่างกลางพระชงฆ์ พระหัตถ์ซ้าย 

วางระหว่างพระเพลา พระหตัถ์และพระองคลุทีัง้ ๒ ข้างใหญ่ผนงัอฐิด้านหลงัพระองค์แสนน้อยบ้านนายอ เดมิเป็นอโุบสถ (สิม) หลังเก่าของวดับ้านนายอ

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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พระองค์แสนวดัพระธาตนุารายณ์เจงเวง

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปลายเรยีบเสมอกันยกเว้นนิว้พระองัคฐุ องค์พระประดษิฐาน

บนฐานปัทม์ พุทธศิลป์โดยรวมของพระพุทธรูปองค์นี้  

จัดอยู่ในกลุ่มของพระพุทธรูปฝีมือช่างท้องถิ่น สร้างขึ้น 

ในพุทธศตวรรษที่ ๒๕

สรุป

พระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งแทนองค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรียกได้ว่าเป็น “รูปเคารพ” ที่ถูก 

สร้างขึ้นและมีรูปแบบทัศนศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ ตามแบบ

ฉบับของแต่ละท้องถิ่น พระพุทธรูปจึงมีอยู ่ด ้วยกัน 

หลายประเภทและหลากขนาด รวมถึงต่างก็มีวัสดุ อุปกรณ์ 

เทคนิคและวิธีการสร้างพระพุทธรูปแตกต่างกันไป 

อย่างไรกต็ามการสร้างพระพทุธรปูในพืน้ที ่“วฒันธรรม

ล้านช้าง” มักนิยมเรียกขานชื่อของพระพุทธรูป ตามน�้าหนัก

ขององค์พระซึง่จ�าแนกได้ ๓ กลุม่ คอื พระองค์ตือ้ พระองค์แสน 

และพระองค์หมืน่ ตามล�าดบั แต่พระพทุธรปูทีพ่ทุธศาสนกิชน

โดยทั่วไปมักนิยมสร้างกันมากที่สุด คือ “พระองค์แสน”  

เป็นที่นิยมสร้างกันในหลายพื้นที่ทั้งในลาวและไทย สาเหตุ

เนื่องจากน�้าหนักของพรองค์แสน มีขนาดไม่เล็กและใหญ่

มากจนเกินไป หนักโดยเฉลี่ยประมาณ ๑๒๐ กิโลกรัมหรือ 

๑ แสน (๑๐ หมืน่) ตามมาตรวดัโบราณของล้านช้าง จงึนยิม

ให้ชือ่เรยีกพระพทุธรปูว่า พระพทุธองค์แสน, พระองค์แสน, 

พระทองแสน, และหลวงพ่อองค์แสน เป็นต้น

จากการศึกษาส�ารวจพบว่า พระองค์แสนในพื้นที่

วัฒนธรรมลุ่มน�้าโขงตอนกลาง ในประเทศไทยพบอยู่ด้วย

กันหลายองค์ เช่น พระองค์แสน วัดพระธาตุเชิงชุม,  

พระองค์แสน วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง, พระองค์แสน  

วดับ้านพระเนาว์, พระองค์แสน วดับ้านนายอ, พระองค์แสน 

วัดพระธาตุพนม, พระองค ์แสน วัดพระธาตุ เรณู  

ส่วนพระองค์แสนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว ไดแ้ก ่พระองคแ์สน วดัแสนไซ เมอืงมะหาไซ 

แขวงค�าม่วน, พระองค์แสน วัดเมืองแสน บ้านเมืองแสน 

แขวงจ�าปาสัก, พระองค์แสน วัดธาตุฝุ่น บ้านธาตุฝุ่น  

เมืองจ�าปาสัก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปศิลปะ 

ล้านช้างนามว่า “พระองค์แสน” ถูกอัญเชิญไปประดิษฐาน 

ยังพระนคร เมื่อครั้งในสมัยราชอาณาจักรสยาม มีอิทธิพล

เหนือดินแดนอาณาจักรล้านช้าง และมีอยู่ด้วยกัน ๒ องค์ 

คอื พระองค์แสน วดัปทมุวนาราม ราชวรวหิาร แขวงปทุมวัน 

เขตปทุมวัน และพระองค์แสน จากเมืองเชียงแตง (ปัจจุบัน

คือ เมืองสตรึงเตรง ประเทศกัมพูชา) ปัจจุบันประดิษฐาน 

อยู่ ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร แขวงบางกอกใหญ่  

เขตธนบุรี 

พระพุทธรูป “องค์แสน” ส่วนใหญ่พบว่า มีพระภิกษุ

สงฆ์เป็นผูน้�าในการสร้าง โดยมกีษตัรย์ิ พระราชวงศ์ ขนุนาง 

คหบดีและชาวบ้านเป็นเจ้าศรัทธาร่วม ด้วยการถวายวัสดุ

ประเภททองและโลหะมีค่า เพ่ือสร้างเป็นพระพุทธรูป  

แล้วถวายนามว่า พระองค์แสนตามน�้าหนักของทองที่

รวบรวมมา อีกทั้ง การประดิษฐานพระองค์แสนในพื้นที่

วัฒนธรรมของลาวและไทย แต่ละองค์ต ่างมีประวัต ิ

ความเป็นมาตามต�านานและพงศาวดารท้องถ่ิน ที่กล่าวถึง

ความเป็นมา หรืออภินิหารในการสร้างพระพุทธรูป 
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พระพทุธองค์แสน
(หลวงพ่อองค์แสน)

พระธ ุ ง ุ ร ร

ทท๔





๔
ระ ุท องค สน
ห ง อองค สน
พระธ ุ ง ุ ร ร

วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร หรือชาวเมืองสกลนครเรียกว่า วัดธาตุ วัดเก่าแก่อันเป็นที่ประดิษฐาน 

ของพระธาตุเชิงชุม พระเจดีย์ที่มีในต�านานอุรังคนิทานว่า สร้างครอบสถานที่แห่งการประทับชุมนุม 

รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าในภัทรกัปนี้ ๕ พระองค์ และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธองค์แสน 

หรือพระองค์แสน หรือที่ชาวเมืองสกลนคร เรียกติดปากว่า หลวงพ่อองค์แสน พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง 

ที่ชาวสกลนครเคารพนับถือ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปโบราณศิลปะล้านช้างและพระพุทธรูป 

ทรงเครื่องน้อย ศิลปะพื้นถิ่น สร้างด้วยโลหะส�าริดหนักองค์ละ ๑ แสน (๑๒๐ กิโลกรัม) จ�านวน ๔ องค์  

ความส�าคญัคอื เป็นพระพทุธรปูทีม่อีงค์ประกอบเครือ่งทรงบางชิน้ และมลีกัษณะทางพทุธศลิป์บางส่วนคล้ายกบั

พระพทุธองค์แสนพระประธานในพระวหิาร ก่อนการด�าเนนิการบรูณะท�าโฉมใหม่เมือ่พุทธศกัราช ๒๕๐๕ และ 

ทีส่�าคญัมจีารกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรระบปีุศกัราช นามบคุคล และน�้าหนกัอย่างชดัเจน คณะท�างานได้ร่วมกบั

คณะสงฆ์วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร ด�าเนินการรวบรวมข้อมูลความเป็นมาของพระพุทธองค์แสน หรือ 

พระองค์แสน ที่มีน�้าหนัก ๑ แสน (๑๒๐ กิโลกรัม) ทั้ง ๔ องค์ เพื่อเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้สนใจต่อไป

๑. พระพุทธองค์แสน (พระองค์แสน)

๑.๑	 ความเป็นมา

พระพุทธองค์แสน หรือพระองค์แสน ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร  

จังหวัดสกลนคร เป็นพระพุทธรูปประธานภายในพระวิหาร มีความส�าคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนคร 

ลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย ก่อด้วยอิฐถือปูนลงรักปิดทอง มีขนาดความสูง

วัดจากฐานถึงยอดพระเมาฬี ๓.๒๐ เมตร หน้าตักกว้าง ๒ เมตร ส่วนฐานชุกชีมีขนาดความสูง ๑.๓๕ เมตร 

ผินพระพักตร์ด้านทิศตะวันออก หันพระปฤษฎางค์เข้าหาองค์พระธาตุเชิงชุม ไม่ปรากฏหลักฐานที่เป็น 

ลายลกัษณ์อกัษรว่าสร้างขึน้ในสมยัใด พบเพียงหลกัฐานทีแ่สดงให้เหน็ว่ามกีารบรูณะมาแล้วหลายครัง้เท่านัน้



๑.๒	ลักษณะทางพุทธศิลป์

จากการศึกษาลักษณะทางพุทธศิลป์ของพระพุทธ 

องค์แสน วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร ในช่วงก่อนและหลังการบูรณะแบ่งเป็น  

๒ ลักษณะหลักๆ ดังนี้

๑.๒.๑	 พุทธศิลป์พระพุทธองค์แสน	 ก่อนการ

บูรณะ	พุทธศักราช	๒๕๐๕

พระองค์แสน ก่อนการบรูณะพทุธศกัราช ๒๕๐๕ 

มีลักษณะทางพุทธศิลป์แบบพื้นถิ่นอันเป็นเอกลักษณ ์

เฉพาะตัว จากภาพถ่ายเก่าก่อนการด�าเนินการบูรณะ 

มีลักษณะพระพักตร์ค่อนข้างใหญ่ลักษณะกลมเหล่ียม 

พระโอษฐ์กว้างรมิหนา พระนาสกิใหญ่ปลายตดั พระเนตรโปน 

พระขนงโก่งเป ็นรูปปีกกา เส ้นกรอบพระพักตร์เป ็น 

เส้นโค้งจรดพระกรรณทั้ง ๒ ข้าง มีเม็ดพระศกม้วน 

เป็นก้นหอยตลอดพระเศียร และพระอุษณีษะบนสุด 

เป็นพระรัศมีลายประดิษฐ์คล้ายปลีกล้วยผ่าซีก ตรงกลาง 

ท�าเป็นรูปอุณาโลม พระศออวบกลมท�าเป็น ๓ ปล้อง  

พระวรกายสูงค ่อนข ้างอวบ พระอังสาลู ่ลงด ้านล ่าง  

พระอุระเเบน ท�าเม็ดพระถันมีแป้นรองทั้งข้างซ้ายและขวา 

ทรงพระอุตราสงค์ แบบเปิดพระอังสาขวา พระสังฆาฏิเป็น

แผ่นใหญ่ซ้อนกัน ๒ ชัน้ ยาวจากพระปฤษฎางค์ พาดมาด้าน

หน้าสุดปิดที่บริเวณพระนาภี มีการปั้นลายกลีบดอกไม้  

๔ กลีบ ประดับส่วนปลาย พระอิริยาบถประทับนั่ง 

ขัดสมาธิราบ พระเพลาขวาทับพระเพลาซ้าย พระบาท 

มีขนาดใหญ่ แสดงภูมิสปรรศมุทรา พระหัตถ์ขวาวางอยู่

หว่างกลางพระชงฆ์ พบว่ามี “ม้าว”๑ ที่ข้อพระกรเบื้องนี้ด้วย 

พระหัตถ์ซ้ายวางระหว่างพระเพลา พระหัตถ์และพระองคุลี 

ทัง้ ๒ ข้างเรยีวใหญ่ปลายเรยีบเสมอกนัยกเว้นนิว้พระองัคฐุ 

ส ่วนฝ่าพระบาทเรียบ พระองคุลีทั้ งห ้ายาวเสมอกัน  

ส่วนองค์พระประดิษฐานบนฐานชุกชีบัวคว�่าบัวหงาย 

๑	 ภาษาถิ่น	หมายถึง	เครื่องประดับประเภทกำาไลข้อมือ

แบบพืน้ถิน่ ตรงกลางตดิแผ่นจารกึหนิชนวนอกัษรขอมบรรจง 

ระบุรายละเอียดการบูรณะเมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๒

๑.๒.๒	 พุทธศิลป์พระพุทธองค์แสน	 หลังการ

บูรณะ	พุทธศักราช	๒๕๐๕

พระองค์แสน หลงัการบรูณะ พทุธศกัราช ๒๕๐๕ 

ลกัษณะทางพทุธศลิป์เดมิเป็นแบบพืน้ถิน่ก็มกีารปรบัเปลีย่น

เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนผสมสุโขทัย ดังรูปลักษณ์

ทางพุทธศิลป์ที่เห็นในปัจจุบัน คือ พระพักตร์ค่อนข้างใหญ่

ลกัษณะเรยีวรรีปูไข่ พระนลาฏเรยีบเตม็ พระขนงโก่งพองาม 

ปลายพระขนงตกหางพระเนตร เมด็พระศกม้วนเป็นก้นหอย

ตลอดพระเศียร และพระอุษณีษะบนสุดเป็นพระรัศม ี

ลายประดิษฐ์คล้ายปลีกล้วยผ่าซีก ตรงกลางท�าเป็นรูป 

อุณาโลมใช้ของเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลง พระศออวบกลม 

ท�าเป็น ๓ ปล้อง พระวรกายสงูค่อนข้างอวบ พระอรุะท�าเมด็

พระถันไม่มีแป้นรองเฉพาะข้างขวา ทรงพระอุตราสงค์  

แบบเปิดพระอังสาขวา พระสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ซ้อนกัน  

๒ ช้ัน ยาวจากพระปฤษฎางค์ พาดมาด้านหน้าสุดปิดที่

บรเิวณพระนาภลีกัษณะปลายตดัตรง อยูใ่นพระอริยิาบถเดมิ 

หากแต่ไม่ปรากฏเคร่ืองประดับ (ม้าว) ที่ข ้อพระกร  

พระหัตถ์ซ้ายวางระหว่างพระเพลา พระหัตถ์และพระองคุลี 

ทัง้ ๒ ข้างเรยีวใหญ่ปลายเรยีบเสมอกนัยกเว้นนิว้พระองัคฐุ 

ส ่วนฝ่าพระบาทเรียบ พระองคุลีทั้ งห ้ายาวเสมอกัน  

ส่วนองค์พระประดิษฐานบนฐานบัวคว�่าบัวหงาย รองรับ 

ด้วยฐานชุกชี มีการท�าผ้าทิพย์ประดับเบื้องหน้าท�าเป็นช่อง

ปั้นรูปเทพนมช่องละ ๑ องค์ พร้อมลงรักปิดทองประดับ

กระจก ครั้งนี้ได้ย้ายแผ่นจารึกหินชนวนเมื่อพุทธศักราช 

๒๔๖๒ ไปไว้ด้านหลัง พร้อมสร้างจารึกชนวนกล่าวถึง 

การบูรณะพุทธศักราช ๒๕๐๕ ปิดไว้ด้านหลังฐานชุกชี 

บริเวณเดียวกัน
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พระพุทธองค์แสน ก่อนการบูรณะ พุทธศักราช ๒๕๐๕ มีลักษณะทางพุทธศิลป์สกุลช่างท้องถิ่น

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



พระพุทธองค์แสน หลังการบูรณะ พุทธศักราช ๒๕๐๕ มีลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิม

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



๑.๓	 อายุสมัย

นอกจากนีย้งัพบพระพทุธรปูโลหะทีป่ระดษิฐานภายใน

องค์พระธาตุเชิงชุม ๒ องค์ ที่มีลักษณะทางพุทธศิลป์

คล้ายคลึงกันกับพระประธานภายในพระวิหาร และที่ฐาน

ขององค์พระพุทธรูป ๒ องค์ระบุว่า สร้างในพุทธศักราช 

๒๓๖๐ และพุทธศักราช ๒๓๘๑ โดยมีพระครูหลักค�า  

(พระภิกษุที่มาพร้อมกับครัวเมืองกาฬสินธุ ์  เมื่อครั้ง 

ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มารักษา 

บ้านธาตุเชิงชุม ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งเป็น 

เมืองสกลทวาปี) พร้อมสานุศิษย์เป็นเจ้าศรัทธา และม ี

เจ้าชาทูมเป็นช่างผู ้สร้าง แต่ละองค์มีน�้าหนัก ๑ แสน  

(๑๒๐ กิโลกรัม) ซึ่งเป็นหลักฐานหนึ่งที่เชื่อมโยงไปถึงว่า 

พระพทุธองค์แสนพระประธานในพระวหิาร น่าจะมกีารสร้าง

ขึ้นเลียนแบบกลุ่มพระพุทธรูปโลหะที่พบในวัด	พร้อมกันนี้

ความเห็นของหัวหน ้ากองโบราณคดี กรมศิลปากร  

เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๐ เกี่ยวกับศิลปะและอายุสมัยของ

พระพุทธรูประบุว่า จัดอยู่ในกลุ่มสกุลช่างท้องถิ่น ก่อสร้าง

ในราวช่วงสมัยรัชกาลที่ ๓	หรือในช่วงพุทธศตวรรษที่	๒๔

๑.๔	เรื่องเล่าเกี่ยวกับพระพุทธองค์แสน๒

จากบนัทกึของพระครโูพธพิฒันานกุาร (พระมหาวารย์ี 

อนิทปัญโญ) อดตีเจ้าอาวาสวดัโพธิช์ยั อ�าเภอเมอืงสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร ซึ่งเคยจ�าพรรษาอยู่ที่วัดพระธาตุเชิงชุม 

วรวิหาร ได้บันทึกเกี่ยวกับหลวงพ่อพระพุทธองค์แสน  

โดยกล่าวถึงขนาด ลักษณะ ที่ประดิษฐาน ประวัติ เหตุที่ได้

พระนามและเรื่องราวอภินิหารของพระพุทธองค์แสนเอาไว้

ท�าให้พอทราบเรื่องเล่าและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 

การด�าเนินการบูรณะในยุคนั้นๆ ได้พอสมควร มีบางส่วน 

ที่ ร ะ บุ เ รื่ อ ง เล ่ าของบุคคลเกี่ ยวกับการ เกิดขึ้ นของ 

พระพุทธองค์แสน เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๗ โดยมีพระครู 

โพธิพัฒนานุการ เป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์ โดยได้บันทึกว่า  

มีกลุ่มของผู้สูงอายุ ๙ คน เป็นผู้ชาย ๔ คน ผู้หญิง ๕ คน 

ท่าทางภูมิฐาน เข้ามาขอพักค้างคืน ณ ศาลาการเปรียญ 

วดัพระธาตเุชงิชมุ วรวหิาร ในตอนเช้ากลุม่ผูส้งูอายไุด้ขอให้

พระมหาวารีย์ อินทปัญโญ น�าเวียนเทียนและเข้าไปกราบ

พระประธานในพระวิหาร ในขณะที่เดินเวียนเทียนอยู่นั้น

สตรีสูงอายุท่านหนึ่งก็เกิดอาการแปลกๆ ท�าให้สตรีสูงอายุ

อีก ๒ คนเข้าพยุงตัวแล้วบริกรรมคาถาคล้ายภาษาขอม 

จนครบ ๓ รอบ ก่อนเข้าไปในวิหาร เมื่อกราบพระประธาน

เสร็จก็นั่งสมาธิอยู ่ครู ่หนึ่งแล้วพูดออกมาเป็นภาษาขอม  

ภายหลังชายสูงอายุในกลุม่ได้เล่าว่า หญงิคนดงักล่าวบอกว่า 

พระประธาน (พระองค์แสน) ในพระวหิารองค์จรงิเป็นทองค�า 

สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๓ กษัตริย์ขอม สร้างขึ้น 

เพื่อแก้บน ด้วยเหตุที่บ้านเมืองเกิดกบฏท�าให้ต้องเสด็จหนี

ไปอยูล่งักา และได้ทอดพระเนตรเหน็พระพทุธรปูทีเ่มอืงลงักา  

จึงอธิษฐานว่าถ้าได้กลับไปครองเมืองขอมดังเดิมจะสร้าง

พระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา พอรวบรวมพรรคพวก 

ได้ครบแล้วจึงยกทัพจากลังกาปราบกบฏได้ส�าเร็จ จึงสร้าง

พระพุทธรูปทองค�านามว่า พระสุวรรณแสน (หล่อด้วยทอง

หนัก ๑ แสน) ต่อมาสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ บ้านเมือง

เกิดแห้งแล้งต่อกัน ๗ ปี และเกิดศึกสงครามหลายครั้ง  

จงึย้ายเมอืงไปอยูท่ีน่ครธม ก่อนย้ายได้น�าเอาพระสวุรรณแสน

ไปซุกซ่อนไว้ในน�้า ด้วยเหตุว่ากลัวข้าศึกจะมาแย่งชิง 

ในระหว่างทาง พระเจ้าชัยวรมันท่ี ๗ จึงสร้างหลวงพ่อ

พระองค์แสน (องค์ปัจจบัุน) ด้วยหนิเหลก็เส้นชนดิสีเ่หลีย่ม

เป็นโครง (ผูกลวด) แล้วฉาบด้วยทรายผสมปูนขาวแช่น�้า

เปลือกไม้ (ยางบง) น�้าแช่หนัง-มะขาม-น�้าอ้อย และ 

เถาผกักดู ลงรกัปิดทอง มพีทุธลักษณะเท่าเดมิ ภายในบรรจุ

เคร่ืองรางของขลังให้นามว่า “หลวงพ่อพระองค์แสน”  

นั่นเอง เรื่องเล่าขานของพระพุทธองค์แสนที่รู้จักกันนี้จึงม ี

จุดเร่ิมต้นอยู่ที่ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าว และส่ิงที่สนับสนุนว่า

๒	 พระมหาวารีย์	อินทปัญโญ.	“บันทึกเกี่ยวกับหลวงพ่อพระองค์แสน”,	หนังสือที่ระลึกเนื่องในเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุมประจำาปี	พุทธศักราช	
๒๕๒๘,	หน้า	๔๕-๕๗
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ต�านานนี้เป็นความจริงคือ ความเชื่อที่ผู ้ เฒ่าผู ้แก่ชาว

สกลนครเล่าต่อๆ กนัมาว่า ในบรเิวณใต้ผนืน�้าหนองหานนัน้

มีจุดท่ีลึกมากกว ่าปกติอยู ่หลายแห ่ง โดยภาษาถิ่น 

เรียกว่า “ขุม” หรือ “หลุม” ชาวบ้านที่ท�าอาชีพหาปลา 

ในหนองหานรู้จักต�าแหน่งของขุมนั้นๆ เป็นอย่างดี โดย 

แต่ละขุมมีชื่อเรียกต่างๆ กัน กระจายตัวอยู่ในหนองหาน  

เช่น ขุมใหญ่ ขุมก้านเหลือง ขุมเตาฮาง แต่ละขุมมีความลึก

ประมาณ ๑๕-๒๐ เมตร๓ โดยที่มี “ขุมใหญ่” (บริเวณ 

ทิศตะวันออกของดอนสวรรค์) เป็นจุดที่ลึกที่สุดและเป็น 

จุดที่เชื่อกันว่ามีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตรงนั้น ชาวบ้าน

ได้ให้ข้อมูลในท�านองเดียวกันว่า “เมื่อครั้งสมัยพ่อแม่ ปู่ย่า 

ตายายเล่าให้ฟังมาว่า มญีาตเิคยได้พบพระพทุธรปูทีห่ลมุใหญ่

หน้าดอนสวรรค์ เพราะว่าไปทอดแหหาปลาในบริเวณนั้น

โดยที่แหไปเกี่ยวกับอะไรสักอย่างใต้น�้า เมื่อด�าลงไปดู 

กพ็บว่าเป็นจอม (พระอษุณษีะ) ของพระพทุธรปู”๔ และท�าให้

เชื่อกันว่าเป็นองค์เดียวกันกับพระสุวรรณแสนที่พระเจ้า 

ชยัวรมนัที ่๓ สร้างขึน้เพือ่แก้บน แล้วน�าไปซกุช่อนไว้ในสมยั

ของพระเจ้าชยัวรมนัที ่๗ ก่อนย้ายเมอืงและอพยพชาวเมอืง 

กลับไปยังราชธานี นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าเป็นฤทธิ์เดช

ปาฏิหาริย์ของเทวดาอารักษ์ที่จะให้พระพุทธรูปประดิษฐาน

อยู่ ณ ที่ตรงนั้น เพื่อรอวันที่ผู้มีบุญวาสนามาเชิญขึ้นมา  

หรือบ้างว่าจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายในภัทรกัปนี้ 

(พระศรีอาริยะเมตตรัยโย) เสด็จมาประทับชุมนุมรอย

พระพุทธบาทที่พระธาตุเชิงชุม จึงจะขึ้นมาประดิษฐาน 

ให้เป็นที่เคารพสักการะสืบต่อไป๕ อย่างไรก็ตาม เรื่องราว 

ทีก่ล่าวในบนัทกึของพระครโูพธพิฒันานกุาร อดตีเจ้าอาวาส

วัดโพธิ์ชัย อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ที่ได้ยิน

ได้ฟังกันมาเป็นเวลากว่าสี่สิบปีนั้น ยังไม่เป็นท่ีเชื่อถือได้  

ด้วยต�านานนี้ได้เกิดข้ึนในภายหลัง พร้อมกับนามของ

พระพุทธรูปที่เรียกว่าองค์แสนด้วย ท้ังนี้ยุคสมัยและนาม

๓	 คุณยายวิจิตร	มาศมี	อายุ	๗๓	ปี	บ้านเลขที่	๗๙๙	ถนนเรืองสวัสดิ์	ชุมชนวัดพระธาตุเชิงชุม	อำาเภอเมืองสกลนคร	จังหวัดสกลนคร,	สัมภาษณ์,	
๒๒	กันยายน	๒๕๕๘

๔	 คณุยายราตรี	ชำานาญฤทธิ	์อาย	ุ๗๗	ป	ีบา้นเลขที	่๖๘๖	ถนนเรอืงสวสัดิ	์ชมุชนวดัพระธาตเุชงิชมุ	อำาเภอเมอืงสกลนคร	จงัหวดัสกลนคร,	สมัภาษณ,์	
๑๙	กันยายน	๒๕๕๘

๕	 คุณยายประพิน	แสนสงคราม	อายุ	๘๐	ปี	บ้านไม่มีเลขที่	ถนนเรืองสวัสดิ์	ชุมชนกลางธงชัย	อำาเภอเมืองสกลนคร	จังหวัดสกลนคร,	สัมภาษณ์,	
๒๒	กันยายน	๒๕๕๘

พระเทพวิมลเมธี (วันดี) ขณะเป็นพระวิมลเมธี 

อบรมพระภิกษุสามเณรในพระวิหาร  

และพระพุทธองค์แสน ก่อนการบูรณะ 

พุทธศักราช ๒๕๐๕

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  

วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร  

จังหวัดสกลนคร
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๖	 พระมหาวารีย์	อินทปัญโญ.	“บันทึกเก่ียวกับหลวงพ่อพระองค์แสน”,	หนังสือท่ีระลึกเน่ืองในเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุม	ประจำาปีพุทธศักราช	๒๕๒๘,	
หน้า	๕๑

ของบุคคลในต�านานที่เกิดจากร่างทรงในปีพุทธศักราช 

๒๔๙๗ นั้นมีความขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งระบุถึงพระเจ้า

ชยัวรมนัที ่๓ ได้สร้างพระพทุธรปูเพือ่แก้บน ทัง้ๆ ทีพ่ระเจ้า

ชยัวรมนัที ่๓ นัน้ทรงนบัถอืศาสนาพราหมณ์ลทัธิไศวะนกิาย 

และพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ทรงน�าพระพุทธรูปไปซ่อนไว้ใน

หนองน�้าแล้วพาไพร่พลอพยพกลับไปยังนครธม ทั้งที่

พระองค์ก็ทรงเป็นกษัตริย์เมืองนครธมอยู่แล้ว

๑.๕	 ทีม่าของการเรยีกขานว่า	“พระพทุธองค์แสน	

และพระองค์แสน”

จากการประมวลหลักฐานลายลักษณ์อักษรก่อน  

พทุธศกัราช ๒๔๙๗ ไม่ได้มกีารระบนุามใช้เรยีกพระประธาน 

ในพระวิหารนี้ว่า “องค์แสน” หลักฐานที่พบไม่ว่าเป็นจารึก

การบูรณะเมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๒ เรียกแต่เพียงว่า 

“พระพุทธรูป” หากแต่ในบันทึกของพระครูโพธิพัฒนานุการ 

อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัด

สกลนคร ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสายวันหนึ่ง

ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๗ ว่ามีเจ้าที่เข้าทรงหญิงสูงอายุ 

ขณะประกอบพธิกีรรมในพระวหิาร โดยกล่าวถงึความเป็นมา

ของพระประธานในพระวหิาร (พระองค์แสน) ว่ามคีวามเป็นมา

อย่างไร และพระพุทธรูปองค์ปัจจุบันที่เห็นนี้เป็นองค์สร้าง

แทนองค์จริงที่สร ้างขึ้นในสมัยพระเจ ้าชัยวรมันที่ ๓  

อันมีนามว่า “พระสุวรรณแสน” ต่อมาพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ 

และชาวเมืองน�าไปซ่อนไว้ โดยเข้าใจว่ามนี�า้หนกัของทองค�า

ใช้หล่อองค์พระหนกั ๑ แสน (๑๒๐ กิโลกรัม) จึงให้พระนาม

ขององค์พระว่า “องค์แสน” ตามความเป็นมาของร่างทรง 

บอกมา ส่วนนาม “พระพุทธองค์แสน” ปรากฏในจารึก 

ที่ผ ้าทิพย์ฐานชุกชี มีการเรียกภายหลังจากการบูรณะ

พุทธศักราช ๒๕๐๕ โดยเป็นชื่อที่เป็นทางการมากที่สุด

ส�าหรับการเรียกพระพุทธรูป ซึ่ ง เป ็นรูปเคารพแทน 

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๑.๖	 ปาฏิหารย์ิพระพทุธองค์แสนและความทรงจ�า

ในอดีต

พระพุทธองค ์แสนมีความส�าคัญทางด ้านจิตใจ  

เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง มีประวัติการก่อสร้างและ 

อิทธิปาฏิหาริย ์อันพิสดารในทุกสมัย ตามบันทึกของ 

พระครูโพธิพัฒนานุการ อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย อ�าเภอ

เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า “อาตมาได้มาอยู่ 

ณ วัดนี้ พุทธศักราช ๒๔๙๔-๒๕๑๔ เมื่อมาอยู่ปีแรก 

ท ่านพระครูเกษมธรรมญาณ อดีตผู ้ช ่วยเจ ้าอาวาส 

วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร เล่าให้ฟังว่า พระพุทธองค์แสน

เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มาก คราวใดที่มีการซ่อมหลังคา

พระวิหาร มุงหลังคาไม่ทัน ปล่อยให้ท่านกร�าแดดกร�าฝน  

ปีนั้นน�้าในสระพังทองจะแห้งขอดและฝนจะแล้งในเขต

จังหวัดสกลนคร”๖ พร้อมกันนี้โครงการก่อสร้างพระวิหาร

เพือ่ฉลองพทุธชยนัตคีรบ ๒,๕๐๐ ปี ในพทุธศกัราช ๒๔๙๘-

๒๔๙๙ ตามโครงการต้องด�าเนินการย้ายพระประธาน 

องค์เดิมออกไปและสร้างองค์ใหม่ทดแทน คณะกรรมการ

ก่อสร้างพระวิหารในขณะนั้นได้ปรึกษากับพระราชวิมลเมธี  

(วันดี) และประชาชน ซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย  

แต่คณะกรรมการด�าเนินการสร้างก็จะย้ายออกให้ได้  

จงึต้องยอมให้ย้าย จากบนัทกึของพระมหาวารย์ี อนิทปัญโญ 

ได้กล่าวว่า ในครั้งนั้นพระเทพวิมลเมธี (วันดี) เจ้าอาวาส  

ได้กล่าวในที่ประชุมว่า “ถ้าวันไหนจะร้ือ ขอให้บอกท่าน 

ให้ทราบล่วงหน้าก่อน เมื่อออกพ้นจากเขตวัดแล้วจะท�า

อย่างไรกท็�า ทนดไูม่ได้” จากบนัทกึของพระครโูพธพิฒันานกุาร 

และจากค�าบอกเล่าของชาวเมืองสกลนครผู้อยู่ในเหตุการณ์ 

ท�าให้ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ดังนี้

ในช่วงเดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๐ หลังจาก 

ร้ือพระวิหาร ทางคณะกรรมการจังหวัดได้ว่าจ้างนายชุน  

สดีามา ขณะนัน้ด�ารงต�าแหน่งนายกเทศมนตรเีมอืงสกลนคร 
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หรือชาวเมืองสกลนครรู้จักในนามของ “องชุน” ผู้รับเหมา 

เชือ้สายเวยีดนามยคุแรกๆ ของเมอืงสกลนคร เป็นผูร้บัเหมา

ในการย้ายพระประธานไปพร้อมๆ กับการสร้างพระวิหาร 

และได้ด�าเนนิการจดัท�าแท่นส�าหรบัประดษิฐานพระประธาน

องค์เดมิไว้ทีม่มุก�าแพงพระวหิารด้านทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื๗ 

(แนวก�าแพงเดมิด้านทศิเหนอือยูบ่รเิวณพระอโุบสถปัจจบุนั) 

ในการด�าเนินการย้ายนี้ต้องท�าการรื้อออกไปเป็นส่วนๆ  

โดยเริ่มจากการสกัดแท่นขององค์พระ ให้องค์พระประทับ 

ที่พื้นแล้วตัดพระศอ (คอ) พระพาหา (แขน) พระองค์ 

(บั้นเอวถึงคอ) และพระเพลา (หน้าตักถึงเอว) แล้วเอาไป 

ต่อเข้ากันใหม่ที่แท่น แต่การด�าเนินงานไม่ได้แจ้งให้ 

พระราชวิมลเมธี (วันดี) เจ้าอาวาสทราบก่อน เมื่อถึงเวลา 

กไ็ม่สามารถหาช่างชาวสกลนครได้ เนือ่งจากไม่มใีครกล้าท�า 

โดยให้เหตผุลว่า “เคยแต่กราบไหว้บชูา ไม่เคยคดิจะท�าลาย 

ถ้าให้ออกเงินค่าซ่อมแซมพอได้” นายชุน สีดามา ผู้รับเหมา 

จงึได้จ้างช่างญวนเข้าด�าเนนิการ ในขณะด�าเนนิการ ช่างได้ใช้

จอบขดุลงไปท่ีพระแท่นของพระประธาน ๓ ครัง้ ทบุไปครัง้ใด

กเ็กดิสะเกด็ไฟพุง่ออกมา แต่ไม่ปรากฏรอยกระทบของจอบ

ที่พระแท่น และตัวเองเหมือนถูกไฟช็อต พร้อมได้ยิน 

เสยีงหวัเราะออกมาจากองค์พระ เมือ่มองขึน้ไปทีพ่ระพกัตร์

ของพระประธานปรากฏว่าพระประธานยิ้มให้ เห็นดังนั้น 

จึงกราบ ๓ ครั้ง แล้วรีบไปหานายจ้าง (นายชุน สีดามา) 

พร้อมอุทานว่า “ฝะหยิ้มๆ” (คนเวียดนามส�าเนียงไม่ชัด)  

แล้วบอกกับนายจ้างว่า “ผมไม่เอาตังค์ละนาย พระยิ้ม  

ผมท�าไม่ได้ ผมท�าลายพระมานับเป็นร้อยเป็นพัน แต่ผม 

ไม่เคยเห็นพระยิ้มเหมือนองค์นี้” นายชุน สีดามา ผู้รับเหมา

เข้าไปดูก็ไม่พบเห็นว่าพระประธานจะยิ้มได้ จึงบอกกับ 

ช่างญวนว่า “ท�าเถอะน่า พระอิฐพระปูนที่ไหนจะย้ิมได้”  

แล้วเดนิไปรอบๆ ก่อนเอาค้อนเคาะลงไปทีพ่ระพาหาเบือ้งขวา 

ท�าให้ปูนกะเทาะออกเพียงนิดเดียว แล้วจึงตกลงกับช่างอีก

แต่ช่างไม่รับท�า ต่อมาไม่นาน นายชุน สีดามา ผู้รับเหมา

ประสบอบุตัเิหตรุถคว�่าแขนหกั ซึง่เชือ่กนัว่าเป็นเพราะการที่

องชุนน�าค้อนไปเคาะที่องค์พระนั่นเอง และคนสกลนคร 

ที่อยู ่ในเหตุการณ์ได้เรียกนายชุน สีดามา หรือองชุน 

ว่า “องชนุฝะหยิม้” หลงัจากนัน้คณะกรรมการจงึต้องล้มเลกิ 

การย้ายองค์พระออกจากพระวิหาร ต่อมาในปีเดียวกัน  

จึงสร้างพระพุทธรูปองค์ขนาดย่อมลงมาไว้ท่ีด้านหลัง 

พระประธานองค์เดมิเพือ่ให้เป็นไปตามโครงการท่ีวางเอาไว้นัน้ 

อาจด้วยกลวัอทิธฤิทธิข์องเทวดาทีสิ่งสถิตรกัษาพระพทุธรปู

นั่นเอง ส่วนพระประธานองค์เดิม (พระพุทธองค์แสน)  

ยังคงประดิษฐานในพระวิหารอย่างเดิมต่อไป

จนมาถึงพุทธศักราช ๒๕๐๕ พระประธานองค์เดิม 

(พระพุทธองค์แสน) มีความช�ารุดทรุดโทรม ฝ่ายสงฆ์โดย

พระราชวมิลเมธ ี(วนัด)ี เจ้าอาวาส และคณะสงฆ์วดัพระธาต ุ

เชิงชุม ฝ่ายฆราวาส โดยมีนายสี สุวรรณคุณ นายศิริ  

วงศ์กาฬสินธุ ์ นายศาสตร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร  

นายกนก เวทศิลป์ นายชูศักดิ์ อินธิแสน พร้อมด้วยญาติ 

พี่น้อง ได้ร่วมกันว่าจ้างให้นายเที่ยง ชนะบ�ารุง ชาวจังหวัด

นครราชสีมา มาท�าการบูรณะพระประธานองค ์ เดิม  

ที่มีความช�ารุดทรุดโทรมให้มีความสวยงาม โดยนายศิริ  

วงศ์กาฬสินธุ ์ เป็นผู ้ติดต่อ เนื่องจากรู้จักกับนายเที่ยง  

ชนะบ�ารุง ซึ่งขณะนั้นได้รับงานบูรณะวัดพระธาตุพนม  

หลังจากนั้นได้มาบูรณะพระองค์แสนต่อโดยพักที่บ้าน  

นางประยงค์ วงศ์กาฬสินธุ ์ ในคุ ้มกลางธงชัยจนการ 

บูรณะแล้วเสร็จ๘ และจากบันทึกเกี่ยวกับพระองค์แสน  

ของพระครูโพธิพัฒนานุการ กล่าวถึงค�าพูดของช่างเที่ยง 

๗	 คณุยายราตรี	ชำานาญฤทธิ	์อาย	ุ๗๗	ป	ีบา้นเลขที	่๖๘๖	ถนนเรอืงสวสัดิ	์ชมุชนวดัพระธาตเุชงิชมุ	อำาเภอเมอืงสกลนคร	จงัหวดัสกลนคร,	สมัภาษณ,์	
๑๙	กันยายน	๒๕๕๘
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ที่กล่าวกับคณะกรรมการว่า “ผมท�ามามากแล้ว ไม่เคยพบ

อย่างนี้มาก่อนเลย ท�าไมท่านพูดได้ บอกผมว่าฉันจะยอม

หันหน้าไปตรงประตูกลาง แต่จะไม่ลดลง และนายช่าง 

ต้องรกัษาอโุบสถตลอดจนกว่าจะท�าเสรจ็” การด�าเนนิการนัน้ 

ช่างได้ท�าการสกัดพระแท่นขององค์พระแล้วดันองค์พระ 

ให้พระพกัตร์ตรงกบัประตกูลางของพระวหิาร แล้วลดขนาด

ขององค์พระลง เมือ่เสรจ็จะท�าพระแท่นใหม่เพือ่ให้ได้ขนาด

กบัความสงูของเพดานพระวหิาร แต่องค์พระไม่ลดลงตามที่

คาดหวังไว้ จึงได้ตกลงกันไม่ลดองค์พระลง นอกจากนี้ 

ตอนที่สกัดพระแท่นเก่าออกนั้นได้พบวัตถุมงคลต่างๆ  

ที่ผู ้สร้างได้บรรจุไว้ เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จได้บรรจุไว ้

อย ่างเ ดิมพร ้อมกับสร ้ างพระแท ่นประดิษฐานใหม ่  

ส่วนองค์พระช่างได้ท�าการกะเทาะองค์พระให้ได้สดัส่วนตาม

ลักษณะ เช่น พระพาหา พระหัตถ์ พระชานุ พระบาท  

โดยเฉพาะในส่วนพระพกัตร์และองค์พระดงัทีเ่หน็ในปัจจบุนั

เมื่อแล้วเสร็จจึงด�าเนินการสมโภชเบิกพระเนตรของ 

องค์พระ โดยพระครูโพธิพัฒนานุการ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย 

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นผู้ท�า๙

ดังนั้น พระพุทธรูปในพระวิหารจึงมี ๒ องค์ด้วยกัน 

องค์หน้าคือ พระประธานองค์เดิม (พระพุทธองค์แสน)  

ที่มีมาพร้อมกับวัดพระธาตุเชิงชุม ส่วนอีกองค์ด้านหลังคือ 

พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นใหม่ในต้นปีพุทธศักราช ๒๕๐๐  

เพื่อสร้างให้เป็นพระประธานในพระวิหารแทนพระประธาน

องค์เดิม (พระพุทธองค์แสน) ตามโครงการของทางราชการ 

เพือ่เฉลมิฉลอง ๒๕ ศตวรรษ เนือ่งในโอกาสปีทีอ่งค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงตรสัรูค้รบ ๒,๕๐๐ ปี ในพทุธศกัราช 

๒๕๐๐ นั่นเอง

๘	 คุณยายประพิน	แสนสงคราม	อายุ	๘๐	ปี	บ้านไม่มีเลขที่	ถนนเรืองสวัสดิ์	ชุมชนกลางธงชัย	อำาเภอเมืองสกลนคร	จังหวัดสกลนคร,	สัมภาษณ์,	
๒๒	กันยายน	๒๕๕๘

๙	 คณุยายราตรี	ชำานาญฤทธิ	์อาย	ุ๗๗	ป	ีบา้นเลขที	่๖๘๖	ถนนเรอืงสวสัดิ	์ชมุชนวดัพระธาตเุชงิชมุ	อำาเภอเมอืงสกลนคร	จงัหวดัสกลนคร,	สมัภาษณ,์	
๑๙	กันยายน	๒๕๕๘

หลวงพ่อองค์แสนเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์

เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัด

สกลนคร คนสกลนครกราบไหว้ขอพร หากในกรณี 

ทีเ่กดิความไม่สบายกายไม่สบายใจมกัจะนกึถึงองค์พระธาตุ

เชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสนให้ช ่วยปกป้องคุ ้มครอง  

ความทุกข์นั้นจะจางหาย หรือแม้กระทั่งความเช่ือเรื่อง 

การบนบานศาลกล่าวก็มักประสบผลส�าเร็จอยู่เสมอๆ เช่น 

ชาวเมืองสกลนครจะเดินทางไกลต้องมาบอกกล่าวเพื่อให้

บารมีของหลวงพ่อองค์แสนปกป้องคุ้มครอง หรือของหาย 

ก็มาบนขอให้ได้คืน หรือจะไปสอบก็มาบนขอให้สอบได้ 

เป็นต้น เมื่อประสบผลส�าเร็จแล้วก็จะจัดหาเครื่องมาแก้บน 

เช่น ขันธ์ห้า ขันธ์แปด ขันหมากเบ็ง ต้นดอกผึ้ง พวงมาลัย 

ดอกไม้ธูปเทียน ตามที่ตนได้บนบานไว้นั้น โดยความ

ศกัดิส์ทิธิม์กีารบอกเล่ากันปากต่อปาก พร้อมกนันีย้งัเชือ่กนั

ว ่าองค์หลวงพ่อองค์แสนเป ็นพระพุทธรูปที่สามารถ 

ดลบันดาลในการให้ก�าเนิดบุตร การบนในการขอบุตรนั้น 

มักใช้ปุยฝ้ายแทนดอกไม้ และเทียนแท้ขนาดคืบหน่ึงของ 

ผู้เป็นแม่มาบนต่อพระพุทธองค์แสนจะประสบผลส�าเร็จ  

ส่วนบตุรทีเ่กดิมาพ่อแม่มกัน�ามาถวายเป็นลกูหลวงพ่อองค์แสน 

และองค์พระธาตุเชิงชุม
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มานานย่อมช�ารุดทรุดโทรมและมีการบูรณปฏิสังขรณ์  

ในทีน่ีจ้ะกล่าวถงึการบรูณะพระพทุธรปู (หลวงพ่อองค์แสน) 

และพระวิหาร พบหลักฐานจากค�าบอกเล่าและที่ เป ็น 

ลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะหนังสือโต้ตอบระหว่าง 

เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการจังหวัดสกลนคร 

กับกรมศิลปากร ดังนี้

๑.๗.๑	 รชักาลที	่๕	(พทุธศกัราช	๒๔๑๑-๒๔๕๓)

พุทธศักราช	๒๔๓๐

การด� า เนินการบูรณะหลวงพ ่อองค ์แสน 

เป็นไปพร้อมกับการด�าเนินการสร้างวิหารแทนหลังเดิม 

ซึ่งสร้างมาเมื่อครั้งสมัยพระธานี (อุปฮาดเมืองกาฬสินธุ์)  

เจ้าเมอืงสกลทวาปี การด�าเนนิการฝ่ายสงฆ์มพีระครหูลกัค�า 

(พน) เจ้าอาวาสวัดธาตุเชิงชุม เป็นประธาน พร้อมพระสงฆ์ 

ในเมอืงสกลนคร ฝ่ายฆราวาสมพีระยาประจนัตประเทศธานี  

(โง่นค�า) เจ้าเมืองสกลนคร เป็นประธาน มอบหมายให้ 

พระศรสีกลุวงศ์ (ท้าวจนัสสีลุาด) เป็นนายงานในการด�าเนนิการ

ก่อสร้างพระวิหาร โดยพระสงฆ์และประชาชนร่วมกัน 

จดัหาอฐิหาปนู และจดัหาวสัดใุนการก่อสร้าง เมือ่เพียงพอแล้ว

จึงได้ด�าเนินการรื้อวิหารแล้วก่อขึ้นใหม่ตามรูปแบบเดิม  

มีความกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ใช้เสาไม้เต็งรัง  

เครื่องบนไม้ตะเคียน พื้นและผนังก่ออิฐถือปูน นอกจาก

บูรณะพระวิหารแล้วยังได้ด�าเนินการปิดทองพระธาตุและ 

ปิดทองพระประธานในวิหาร สิ้นเงิน ๖๐๐ บาท

๑.๗.๒	 รชักาลที	่๖	(พทุธศกัราช	๒๔๕๓-๒๔๖๘)

พุทธศักราช	๒๔๕๙

หลังคาพระวิหารช�ารุด อ�ามาตย์โท พระยา 

ประจันตประเทศธานี (โง่นค�า พรหมสาขา ณ สกลนคร)  

ผู ้ว ่าราชการเมืองสกลนคร พระสกลกิจวิจารณ์ (สุทธิ  

เหมินทร์) ปลัดมณฑลอุดร ประจ�าจังหวัดสกลนคร  

พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันสละทรัพย์

พระพุทธองค์แสน ก่อนการบูรณะ พุทธศักราช ๒๕๐๕

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๑.๗	 การบูรณะพระพุทธองค์แสนและพระวิหาร

ในอดีต

พระพทุธองค์แสน เป็นพระพทุธรปูเก่าแก่ ประดษิฐาน

เป็นพระประธานในพระวิหารวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

มีการบูรณะมาแล้วหลายครั้ง ในอดีตการบูรณะเกิดข้ึน

พร้อมๆ กันกับการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุและ 

พระวิหาร จากค�าบอกเล่าของผู้สูงอายุชาวเมืองสกลนคร 

ทีไ่ดฟั้งจากปูย่า่ตายายซึง่เล่าต่อกนัมาว่า พระพทุธองคแ์สน

และพระวิหารมีมาพร้อมกับองค์พระธาตุเชิงชุม เกิดมา 

กพ็บเหน็องค์พระกบัพระวหิารแล้ว ด้วยความทีเ่ก่าแก่สร้าง
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ปฏิสังขรณ์พระวิหาร มีพระพินิจบ�ารุงราษฎร์ (คาย  

นิตยสภุาพ) จ่าศาลจงัหวดัสกลนคร เป็นนายงาน โดยว่าจ้าง

ช่างญวนรื้อหลังคาพระวิหารที่ช�ารุดออกแล้วท�าหลังคา 

ขึ้นใหม่เป็นหลังคาซ้อนชั้น ๒ ชั้น ก่อมุขยื่นออกไป 

ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก กว้างข้างละ ๒ วา ยาว ๔ วา 

เครื่องบนใช้ไม้ตะเคียนทั้งหมด ครั้งนี้ไม่ปรากฏการบูรณะ

พระประธาน (พระองค์แสน)

พุทธศักราช	๒๔๖๒

พระธาตเุชงิชมุ และพระประธาน (พระองค์แสน)  

ในพระวิหารช�ารุด ฝ่ายสงฆ์โดยพระครูสกลสมณกิจ 

สังฆปาโมกข์ (บุตรดี) เจ้าคณะแขวงสกลนคร ฝ่ายฆราวาส

มีพระยาประจันตประเทศธานี (โง ่นค�า พรหมสาขา  

ณ สกลนคร) และพระยาสกลกิจวิจารณ์ (สุทธิ เหมินทร์) 

เป็นประธานพร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมกัน

สละทรัพย์บูรณปฏิสังขรณ์ปิดทองพระธาตุเชิงชุม และ 

พระประธาน โดยมพีระบรบิาลศภุกจิ (ค�าสาย ศริขินัธ์) และ

พระพิทักษ์เจดีย์ (แก้ว โคตรธรรม) เป็นนายงานด�าเนินการ

บูรณะปิดทองพระธาตุเชิงชุม และพระประธาน ส้ินเงิน 

๙๔๒.๔๖ บาท การบูรณะพระประธานในครั้งนี้มีการบันทึก

เป็นลายลักษณ์อักษรลงบนแผ่นหินชนวนด้วยอักษรขอม

บรรจง ภาษาไทย จ�านวน ๑๐ บรรทัด๑๐ ความว่า

บรรทดัที	่๑ ๏ พระพทุธศกัราช ๒๔๖๒ จลุศกัราช 

๑๒๘๑ ปี ณะ วัน ๔ เดือน ๖

บรรทัดที่	๒ ขึ้น ๑๕ ค�่า ปีมะแม เอกศก ภายใน

มีท่านพระครูสกลสมณกิจ สังฆปาโมกข์ แลพระสงฆ์ 

ทั้งมวลด้วยภายนอกมีเจ้าคุณพระยาประจันต

บรรทัดที่	 ๓ ประเทศธานี๑๑ เป็นประธาน แล 

เจ้าคุณพระยาสกลกิจวิจารณ๑๒ ด้วย จึงประชุม

บรรทดัที	่๔ พร้อมกนัด้วยข้าราชการผูใ้หญ่น้อย 

เมืองสกลนคร ว่าพระพุทธรูปองค์นี้ซึ่ง

บรรทัดที่	 ๕ เป็นที่พึ่งท่ีนับถือ เป็นของโบราณ 

มาตั้งแต่ครั้งก่อน ก็เป็นการคร�่าคร่า ทรุดโทรม (แล)

บรรทัดที่	 ๖ พระพิทักษ์เจดีย์โคตรธรรม๑๓ แล

พระบริบาลศุภกิจศิริขันธ์๑๔ ที่เป็นหมวดนาย*

บรรทัดที่	๗ งานวัดธาตุศาสดาราม จึงพร้อมกัน

มาท�าการปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมปิดทองร่องชาดให้งดงาม

บรรทัดที่	๘	ยิ่งขึ้นไป กว่าแต่ครั้งก่อนๆ ขอให้

เป็นอุปนิเสยปัจเจยแก่ข้าพ

บรรทัดที่ 	 ๙ เจ ้ าทั้ งหลาย ขอให ้ส� า เร็จ 

พระปรินิพพาน ในอนาคตกาลโน้นเทอญ ๚๛

บรรทัดที่	 ๑๐ ส้ินทรัพย์ค ่าทองแลชาดแล 

ค่าการคร่าวๆ รวมเป็นเงิน ๓๖๗ บาท ๔๑ สตางค์ ๚๛

๑๐	 อ่านโดย	นายพจวราภรณ์	เขจรเนตร	สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,	เมื่อวันที่	๑๓	กันยายน	๒๕๕๘
๑๑	 พระยาประจันตประเทศธานี	(โง่นคำา	พรหมสาขา	ณ	สกลนคร)	อดีตผู้ว่าราชการเมืองสกลนคร
๑๒	 พระยาสกลกิจวิจารณ์	(สุทธิ	เหมินทร์)	ปลัดมณฑลประจำาจังหวัดสกลนคร
๑๓		พระพิทักษ์เจดีย์	(แก้ว	โคตรธรรม)	กรมการผู้รักษาเจดีย์เชิงชุม	(พระธาตุเชิงชุม)
๑๔		พระบริบาลศุภกิจ	(คำาสาย	ศิริขันธ์)	กรมการพิเศษเมืองสกลนคร
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จารึกอักษรขอมบรรจง ภาษาไทย บนแผ่นหินชนวน กล่าวถึงการบูรณะพระประธาน (พระพุทธองค์แสน) พุทธศักราช ๒๔๖๒

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๑.๗.๓	 รัชกาลที่	 ๗-๘	 (พุทธศักราช	 ๒๔๖๘-

๒๔๘๘)

พุทธศักราช	๒๔๖๘

วัน ท่ี ๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๖๘  

พระครูสกลสมณกิจ สังฆวาหะ (ธรรม) เจ้าอาวาส พร้อม

พุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร ได้สละทรัพย์ซื้ออิฐ ๓๐,๐๐๐ 

แผ่น และได้จากบอกบุญอีก ๓๕,๐๐๐ แผ่น ก่อลานรอบ

พระธาตุเชิงชุมและพระวิหาร กว้างข้างละ ๑๓ ศอก

พุทธศักราช	๒๔๘๖

ซ่อมหลังคาพระวิหาร โดยรื้อมุงใหม่ด ้วย

กระเบื้องไม้พวง พร้อมสร้างช่องรับแสงและระบายอากาศ

เหนืออกไก่ สิ้นเงิน ๕๐๐ บาท

๑.๗.๔	 รชักาลที	่๙	(พทุธศกัราช	๒๔๘๙-๒๕๕๓)

พุทธศักราช	๒๔๘๙

วดัพระธาตเุชงิชมุ และฝ่ายบ้านเมอืงคณะกรรมการ

จังหวัดสกลนครมีโครงการก่อสร้างพระวิหารหลังใหม่

ทดแทนหลังเดิม โดยขุนอร่ามรัษฎากร (เรือง สุคนธชาติ) 

พร้อมครอบครัวบริจาคเงิน จ�านวน ๒,๐๒๕ บาท เพื่อซื้อ

หินในการก่อสร้างพระวิหาร นอกจากนี้มีการบอกบุญไปยัง

ต�าบลต่างๆ ได้หิน ๔,๕๑๖ ก้อน เป็นเงิน ๑๓,๕๔๘ บาท 

และซื้ออิฐ ๔๘๘,๔๒๐ แผ่น เป็นเงิน ๑๔,๔๒๑ บาท

พุทธศักราช	๒๔๙๓

ซื้อเหล็กเส้นขนาด ๓ หุน ๔ หุน และ ๖ หุน 

ส�าหรับก่อสร้างพระวิหาร สิ้นเงิน ๕๐,๓๓๗ บาท
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๓๐ มิถุนายน คณะกรรมการจังหวัดสกลนคร 

มีหนังสือเลขที่ ๓๔๘๗/๒๔๙๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 

พทุธศกัราช ๒๔๙๓ ถงึอธบิดกีรมศลิปากร เรือ่ง ขออนญุาต

รื้อวิหารวัดธาตุศาสดาราม โดยทางจังหวัดสกลนครมีความ

ประสงค์จะรื้อถอนพระวิหารหลังเดิมแล้วด�าเนินการสร้าง

หลังใหม่ทดแทน

๒๐ กรกฎาคม อธิบดีกรมศิลปากร มีหนังสือที่ 

๑๐๗๔/๒๔๙๓ ถึงคณะกรรมการจังหวัดสกลนคร เร่ือง  

ขอรื้อวิหารวัดธาตุศาสดาราม โดยขอให้ทางคณะกรรมการ

จังหวัดสกลนครส่งแบบพระวิหารใหม่มาให้กรมศิลปากร

พิจารณา

๒๗ สิงหาคม นายเตียง ศิริขันธ์ มีหนังสือ 

ถึงอธิบดีกรมศิลปากร เรื่อง บูรณะพระธาตุเชิงชุมและ

ต้องการร้ือพระวิหารซึ่งช�ารุดและสร้างใหม่ตามแบบของ 

กรมศิลปากร และขอให้ทางกรมศิลปากรส่งเจ้าหน้าที ่

มาควบคุมการก่อสร้าง ส่วนงบประมาณได้ขอแปรญัตติ 

งบประมาณ พุทธศักราช ๒๔๙๓ จ�านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

พุทธศักราช	๒๔๙๕

พระเทพวิมลเมธี (วันดี) ขณะเป็นพระวิมลเมธี 

เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร มีหนังสือถึงพระพิมลธรรม 

สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ 

ยุวราชรังสฤษฎิ์	เรื่อง ขอรื้อพระวิหารวัดธาตุศาสดาราม

พระวิหารวัดธาตุศาสดาราม (วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร) เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๓ ชายที่ปรากฏในภาพถ่ายคือ นายเตียง ศิริขันธ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร

ภาพ : ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร



อธิบดีกรมศิลปากรมีหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัด

สกลนคร เรื่อง การรื้อพระวิหารวัดธาตุศาสดาราม โดยได้

รับค�าชี้แจงเรื่องการรื้อพระวิหารจากพระพิมลธรรม 

สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ 

ยุวราชรังสฤษฎิ์ และเห็นชอบกับการรื้อพระวิหารตาม

รายการที่ตกลงกัน

พระเทพวิมลเมธี (วันดี) ขณะเป็นพระวิมลเมธี 

เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร และหลวงปริวรรตวรวิจิตร์  

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรสกลนคร ได ้ติดต ่อไปยัง 

กรมศิลปากร เพื่อขอให้เขียนแบบแปลนพระวิหาร

๑๕ เมษายน พระเทพวิมลเมธี (วันดี) ขณะเป็น

พระวิมลเมธี เจ ้าคณะจังหวัดสกลนคร มีหนังสือถึง 

อธิบดีกรมศิลปากร เรื่อง การขอรื้อวิหารวัดธาตุศาสดาราม  

โดยขอให้กรมศิลปากรเร่งรัดแบบแปลนในการก่อสร้าง 

พระวิหาร

๒๑ มิถุนายน กรมศิลปากรมีหนังสือเลขที่ 

๑๐๔๖/๒๔๙๕ ถึงเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เรื่อง การรื้อ 

พระวิหารวัดธาตุศาสดาราม โดยกรมศิลปากรเห็นควร 

ให้ก ่อสร้างพระวิหารในที่ เดิม แต่ให้มีระยะห่างจาก 

องค์พระธาตพุอควร โดยส่งนายช่างไปตรวจและวดัแผนผงั

ของวิหารเดิม

พุทธศักราช	๒๔๙๗

๒๙ มีนาคม พระเทพวิมลเมธี (วันดี) ขณะเป็น

พระวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร มีโทรเลขถึงอธิบดี

กรมศิลปากร “ขอให้จัดการส่งแปลนวิหารวัดธาตุด่วนด้วย”

๒ เมษายน พระเทพวิมลเมธี (วันดี) ขณะเป็น

พระวิมลเมธี เจ ้าคณะจังหวัดสกลนคร มีหนังสือถึง 

กรมศิลปากร เรื่อง ขอแบบแปลนและรายการก่อสร้าง 

วหิารวดัธาตศุาสดาราม โดยขอความกรณุาจากกรมศลิปากร 

เพื่อท�าการส่งแบบแปลนและรายการก่อสร้างพระวิหาร 

โดยเร็ว

๑๔ ตุลาคม พระเทพวิมลเมธี (วันดี) ขณะเป็น

พระวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร มีหนังสือถึงอธิบดี

กรมศิลปากร เร่ือง รับแบบแปลนวิหารวัดธาตุศาสดาราม 

โดยทางวัดได้รับแปลน จ�านวน ๕ ชุด ตั้งแต่วันที่ ๑๒ 

ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๗ และจะด�าเนินการร้ือวิหาร 

และก่อสร้างตามแบบของกรมศิลปากรต่อไป

พุทธศักราช	๒๔๙๘

มกราคม ด�าเนินการรื้อพระวิหารหลังเดิม

๕ กรกฎาคม จัดงานวางศิลาฤกษ์พระวิหาร  

ฝ่ายสงฆ์ มพีระพิมลธรรม สงัฆมนตรว่ีาการองค์การปกครอง

สงฆ์มาเป็นประธาน ฝ่ายฆราวาสมี ฯพณฯ ท่านจอมพลผิน 

ชุณหะวัน มาเป็นประธาน สิ้นเงิน ๗,๐๔๕.๕๐ บาท และ 

ได้รับจากการบริจาค รวมทั้งสิ้น ๗๐,๖๐๐ บาท

๒๒ กรกฎาคม ผู ้รับเหมาชื่อนายศักดิ์พงศ์  

สีหาคม ด�าเนินการก่อสร้างพระวิหาร งวดที่ ๑ ตามสัญญา

โดยเริ่มเทคานและท�าขื่อ ส่วนเหล็ก หิน ทราย เป็นของ 

ทางวัด อุปกรณ์อื่นๆ นอกนั้นเป็นของผู้รับเหมา ด�าเนินการ  

๑๘๐ วนั ส่วนเงนิทีจ่่ายให้กบัผูร้บัเหมางวดที ่๑ ทางราชการ

เป็นผู้จ่าย จ�านวน ๕๐,๐๐๐ บาท

พุทธศักราช	๒๔๙๙

นายจอน เติมทานาม ผู ้รับเหมา เริ่มลงมือ 

ด�าเนินการก่อสร้างพระวิหารเป็นงวดที่ ๒ โดยเริ่มก่อผนัง

ยกโครงหลงัคาท�าวงกบประตหูน้าต่าง แล้วด�าเนนิการตดิตัง้

ลวดลาย ติดตั้งช่อฟ้าใบระกา ตีฝ้าเพดาน ส่วนหลังคา 

มุงด้วยหญ้าคา เหล็ก ทราย เป็นของทางวัด อุปกรณ์อื่นๆ  

เป็นของผู้รับเหมา ด�าเนินการ ๑๘๐ วัน ส่วนเงินที่จ่าย 

ให้กับผู้รับเหมาใช้เงินรายได้จากงานวางศิลาฤกษ์ จ�านวน 

๘๗,๘๒๙ บาท

ซือ้ไม้ส�าหรบัท�าบานประตแูละหน้าต่างพระวหิาร 

จ�านวน ๒,๗๐๐ บาท
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พุทธศักราช	๒๕๐๐

๙ มกราคม ผู ้ว ่าราชการจังหวัดสกลนคร 

มีหนังสือถึงอธิบดีกรมศิลปากร เรื่อง ขออนุญาตบูรณะ 

พระธาตุเชิงชุมและพระวิหาร เนื่องด้วยงานฉลอง ๒๕  

พุทธศตวรรษ จังหวัดสกลนคร ได้รับการอนุมัติเงิน 

จากประธานกรรมการจัดงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ  

จึงขออนุญาตบูรณะพระธาตุเชิงชุมและพระวิหาร ได้แก่

๑. ขอแก้ไขแนวก�าแพงรอบวิหารให้ตรง

๒.  ประดับกระเบื้องเคลือบที่องค์พระธาตุ 

เชิงชุม

๓. ขอย้ายพระพทุธรปูในวหิาร และขออนญุาต

สร้างใหม่ในศิลปะสุโขทัย

๙ มกราคม หัวหน้ากองโบราณคดี มีหนังสือ 

ถึงกรมศิลปากร ตามที่จังหวัดสกลนคร ขออนุญาต 

บูรณะวิหารและพระธาตุเชิงชุม มีรายการดังนี้

๑. อนุญาตให้แก้ไขแนวก�าแพงให้ตรง

๒. อนญุาตให้ประดบักระเบือ้งเคลอืบสนี�้าตาล 

โดยท�าแต่ส่วนที่ก่ออิฐในชั้นหลัง ส่วนตัวปรางค์ของเดิมที่

เป็นศลิาไม่เหน็ควรทีจ่ะกระท�า เพือ่ให้รูอ้ายขุององค์พระธาตุ

๓. พระพุทธรูปเป็นลักษณะช่างพื้นเมืองสมัย

รัชกาลที่ ๓ ถ้าซ่อมเป็นแบบสุโขทัยจะดูขัดกัน แต่ถ้า 

สร้างขึ้นใหม่จะท�าแบบใดก็ได้

๑๗ มกราคม อธิบดีกรมศิลปากรมีหนังสือ 

เลขที ่๕๕/๒๕๐๐ ลงวนัที ่๑๗ มกราคม พทุธศกัราช ๒๕๐๐ 

ถงึผูว่้าราชการจงัหวดัสกลนคร เรือ่ง ขออนญุาตบรูณะวหิาร 

และพระธาตุเชิงชุม กรมศิลปากร พิจารณาแล้วดังนี้

๑. อนุญาตให้แก้ไขแนวก�าแพงรอบวิหารได้

๒. ส�าหรับองค์พระธาตุอนุญาตให้ประดับ

กระเบื้องเคลือบในตอนบนที่ก่อด้วยอิฐ ส่วนตอนล่าง 

ที่เป็นศิลาขอให้คงสภาพเดิมไว้

๓. พระพุทธรปูในวหิารอนญุาตให้เคลือ่นย้ายได้ 

แต่หากสร้างขึน้ใหม่ขอให้ท�าแบบพระพทุธรปูสมยัเชยีงแสน

นายเต็ก ตีระสวัสดิ์ชัย ผู้รับเหมา เริ่มลงมือ

ด�าเนนิก่อสร้างพระวหิารเป็นงวดที ่๓ และเพิม่เตมิในส่วนอืน่ๆ 

เช่น ติดกระเบื้องสีน�้าตาลบนองค์พระธาตุ ท�าบานประตู 

พระธาตุ เปลี่ยนแกนฉัตรและรูเสียบแกนฉัตร ทาสีศาลา

การเปรียญ ขุดลอกสระ เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาศาลา

การเปรียญจากกระเบื้องปูนเป็นสังกะสี เป็นต้น ในสัญญา 

ที่เกี่ยวกับการด�าเนินการในส่วนของพระวิหาร มีดังนี้

๑. มุงหลังคาพระวิหารด้วยกระเบื้อง ๓ สี

๒. ท�าบานประตูหน้าต่าง พร้อมแกะสลัก

ลวดลายลงรักปิดทอง

๓. ปพูืน้วหิารด้วยกระเบือ้งหนิอ่อนเทยีมขดัมนั

๔. ฉาบผนังวิหารและติดกระเบื้องเคลือบ 

สีฟ้าอ่อนที่ผนังถึงขอบหน้าต่างด้านล่าง และที่โคนเสา 

ในระดับเดียวกัน

๕. ติดดาวทองที่เพดานพระวิหาร

๖. ทาสีพระวิหารภายนอกและภายใน

๗. แก ้ ไขแนวก� าแพงรอบพระธาตุ  และ 

พระวิหารให้ตรง

๘. ย้ายพระประธานองค์เดิม (พระองค์แสน) 

เพื่อสร้างองค์ใหม่แต่ไม่ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

๙. สร้างพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน ๑ องค์ 

ประดิษฐานด้านหลังพระประธานองค์เดิม (พระองค์แสน)

๑๓ พฤษภาคม ด�าเนินการฉลองพระวิหารใหม่

พร้อมฉลองพุทธชยันตี ครบ ๒,๕๐๐ ปี 
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พุทธศักราช	๒๕๐๕

พระประธานองค์เก่า (พระองค์แสน) ช�ารดุทรดุโทรม

เห็นควรมีการบูรณะ ฝ่ายสงฆ์ โดยพระราชวิมลเมธี (วันดี)  

เจ้าอาวาส และคณะสงฆ์วัดพระธาตุเชิงชุมในขณะนั้น  

ฝ่ายฆราวาส โดยนายสี สุวรรณคุณ นายศิริ วงศ์กาฬสินธุ์  

นายศาสตร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร	นายกนก เวทศิลป์ 

นายชูศักดิ์ อินธิแสน พร้อมด้วยญาติพี่น้อง ได้ร่วมกัน 

งานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ และฉลองพระวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ว่าจ้างให้นายเที่ยง ชนะบ�ารุง	 ชาวจังหวัดนครราชสีมา  

มาท�าการบูรณะพระประธานองค์เดิม (พระองค์แสน)  

ด�าเนินการฉาบปูนแต่งพระพักตร์ พระหัตถ์ และองค์พระ 

โดยปรับให้องค์พระตั้งตรงกับประตูพระวิหาร พร้อมม ี

การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงบนแผ่นหินชนวน 

ด้วยอักษรไทย ภาษาไทย จ�านวน ๘ บรรทัด๑๕ ความว่า

๑๕	 อ่านโดย	นายพจวราภรณ์	เขจรเนตร	สถาบันภาษา	ศิลปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,	เมื่อวันที่	๑๓	กันยายน	๒๕๕๘



บรรทัดที่	๑ พระพุทธศักราช ๒๕๐๕ เนื่องจาก

พระพุทธรูปองค์นี้ (พระองค์แสน) ความช�ารุดทรุด

บรรทัดที่	 ๒ โทรมมีมากหลาย จึงมีประชุม 

การบูรณะซ ่อมแซมขึ้น ภายในมีพระราชวิมลเมธีฯ  

พร้อมด้วยคณะ

บรรทัดที่	๓ สงฆ์ ภายนอกมี นายสี สุวรรณคุณ 

นายศิริ วงศ์กาฬสินธิ์ นายศาสตร์ พรหมสาขา ณ.สกล น

บรรทัดที่	๔ คร นายกนก เวทศิลป์ นายชูศักดิ์ 

อินธแสน พร้อมด้วยญาติ์ ทั้งหลายให้นายช่างเที่ยง

บรรทัดที่ 	 ๕ ชนะบ�ารุง กระท�าการบูรณะ

ซ่อมแซมปฏสิงัขรณ์ ให้สวยงามยิง่ขึน้ เพือ่เป็นทีพ่ึง่ ทีเ่คารพ

บรรทัดที่	 ๖ สการของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

ในกาลต่อไป สิ้นทรัพย์ ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท ขอให้เป็นอุป

บรรทัดที่	 ๗ นิสัย ปัจจัย แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย 

ในอนาคตกาลโน้น เทอญ ๚๛

บรรทัดที่	๘	พึงละบาป บ�าเพ็ญบุญ

ท�าพธิฉีลองและเบกิเนตรหลวงพ่อพระองค์แสน 

โดยพระครูโพธิพัฒนานุการ อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

จารึกอักษรไทย ภาษาไทย บนแผ่นหินชนวน กล่าวถึงการบูรณะพระประธาน (พระพุทธองค์แสน) พุทธศักราช ๒๕๐๕

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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พระพุทธองค์แสน ขณะด�าเนินการบูรณะลงรักปิดทอง เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๓

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



พระพุทธองค์แสน ขณะด�าเนินการบูรณะลงรักปิดทอง เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๐-๒๕๕๑

ภาพ : ส�านักศิลปากรที่ ๑๐ ร้อยเอ็ด กรมศิลปากร

พุทธศักราช	๒๕๓๓

วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร ด�าเนินการบูรณะ 

ปิดทองพระพุทธองค์แสน โดยช่างจากนครหลวงพระบาง 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พุทธศักราช	๒๕๔๓

ด�าเนินการบูรณะหลังคาพระวิหาร เปลี่ยน 

สายไฟภายในพระวิหาร และทาสีพระวิหาร เริ่มด�าเนินการ 

วันที่ ๘ มิถุนายน-๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓  

เป็นจ�านวนเงิน ๑๘๘,๐๐๐ บาท

พุทธศักราช	๒๕๕๐-๒๕๕๑

กรมศิลปากร ได้ด�าเนินการบูรณะองค์พระธาตุ

เชิงชุม และพระวิหารครั้งใหญ่ โดยมีส�านักศิลปากรเขต ๑๐ 

กรมศิลปากร ด�าเนินการจ้างเหมา ห้างหุ ้นส่วนจ�ากัด  

พรอนนัต์ก่อสร้าง ในการด�าเนนิการบรูณะ มกีารด�าเนนิการ ดงันี้

I 155 I



๑. บูรณะองค์พระธาตุเชิงชุม ประตูหลอก 

และประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกพร้อมยอดฉัตร

๒. บูรณะองค์ปรางค์ด้านใน

๓. ด�าเนนิการขุดค้นทางโบราณคด ีเพือ่ตรวจสอบ

ฐานรากขององค ์พระธาตุ  เนื่องจากมีร ่องรอยของ 

การทรุดตัวเดิมและมีความชื้นสูง อาจเกิดการทรุดตัวได้

๔.  บรูณะพระวหิารทีต่ดิกบัองค์พระธาตุ

๕.  บูรณะพระประธาน (พระองค ์แสน)  

ในพระวิหาร

๖.  บูรณะก�าแพงแก้ว

ด� า เ นินการ พุทธศักราช ๒๕๕๐-๒๕๕๑  

ใช้งบประมาณจ�านวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

พุทธศักราช	๒๕๕๔

พระประธานในพระวิหาร (พระองค์แสน)  

สภาพช�ารุดทรุดโทรม มีรอยแตกร้าว ผิวทองถลอก ดังนั้น

เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรง ส�านักศิลปากรที่ ๑๐ ร้อยเอ็ด 

กรมศิลปากร จึงด�าเนินการบูรณะพระองค์แสน โดยใช้ 

งบประมาณจากกรมศลิปากร เป็นจ�านวนเงนิ ๕๗๓,๐๐๐ บาท 

จ้างเหมาห้างหุ้นส่วนจ�ากัด พรอนันต์ก่อสร้าง ด�าเนินการ

บูรณะตามขั้นตอน ดังนี้

๑. ท�าความสะอาดพระพุทธรูปและฐานชุกชี

ด้วยน�้าสะอาดและแอมโมเนีย

๒. ลอกชัน้รกัทีแ่ตกร่อน ขาดการยดึเหนีย่วกบั

องค์พระออกทั้งหมด

๓. กะเทาะปนูตามรอยร้าวออก แล้วสกดัเหลก็

ที่ฝังอยู่ภายในองค์พระในส่วนที่ไม่กระทบต่อโครงสร้าง 

ขององค์พระ (เน้นตรงบรเิวณทีอ่ยูต่ืน้ตดิกบัผวิปนูภายนอก

ขององค์พระ)

๔. ฉาบปูนน�้าอ้อยปิดบริเวณที่กะเทาะปูนและ

สกัดเหล็ก โดยฉาบให้เรียบและเสมอกับปูนเดิม

๕. ลงรักสมุกให้ทั่วองค์พระทิ้งไว ้ให ้แห ้ง  

แล้วขัดให้เรียบประมาณ ๒-๓ ครั้ง

๖. เชด็รกัและปิดทองด้วยทองค�าเปลวคดัพเิศษ 

๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

๗. กวาดทองให้เรียบเสมอกัน

พระวิหารวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร มีสภาพ

ช�ารดุทรดุโทรม กระเบือ้งมงุหลงัคา อกไก่ (สนัครอบหลงัคา) 

ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ แตกหกัเสยีหาย เพือ่ให้มคีวามมัน่คง

แข็งแรง ส�านักศิลปากรที่ ๑๐ ร้อยเอ็ด กรมศิลปากร  

จึงด�าเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ โดยใช้งบประมาณจาก 

กรมศิลปากร จ�านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จ้างเหมาห้างหุ้นส่วน

จ�ากัด พรอนันต์ก่อสร้าง ด�าเนินการ ดังนี้

๑. เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาที่ช�ารุด

๒. ท�าอกไก่ และด�าเนนิการตดิตัง้ใหม่ให้มัน่คง

แข็งแรง

๓. ตดิตัง้ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ให้มคีวามมัน่คง

แข็งแรง

พุทธศักราช	๒๕๕๖

หลวงพ่อพระองค์แสน ปรากฏรอยร้าวหลังจาก

การบูรณะในต�าแหน่งเดิม วัดได ้ด�าเนินการแจ้งต ่อ 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบและด�าเนินการแก้ไข โดย

ส�านักโบราณคดี กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม  

ได้รับมอบหมายจากกรมศิลปากรเข้าด�าเนินการส�ารวจ 

สภาพความช�ารดุขององค์พระองค์แสน พบว่ามรีอยแตกร้าว

เป็นทางยาวจากพระศอด้านขวาองค์พระแยกเป็นทางยาว

แนวนอนไปถึงพระอังสาซ้ายใต้พระหนุ พระอุระและ 

พระอังสาขวา โดยได้เปรียบเทียบจากรายงานการซ่อมแซม 

เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๔ เปรียบเทียบแล้วพบว่าเป็น 

การแตกร้าวในต�าแหน่งเดิมและขยายเป็นทางยาวไปทาง 

ด้านหลังพระอังสาซ้ายขององค์พระ และการซ่อมในครั้งนั้น

ไม่ได้ท�าการเสริมความมั่นคงยึดประสานรอยแยกของ 

ชั้นปูนฉาบ จึงเกิดรอยแยกของชั้นปูนขึ้น โดยหน่วยงาน 

ทีร่บัผดิชอบได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสรมิความมัน่คง

และลงรักปิดทอง จ�านวน ๖๖๕,๐๐๐ บาท
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พุทธศักราช	๒๕๕๗

วดัพระธาตเุชงิชมุ วรวหิาร และจงัหวดัสกลนคร 

ท�าโครงการอนุรักษ์พระองค์แสน บูรณะศาลาพระวิหาร 

และหอพระไตรป ิฎก เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส

ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน 

พุทธศักราช ๒๕๕๘ และในวันที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช 

๒๕๕๗ ได้ขออนมุตัโิครงการต่อกรมศลิปากร	ในการส�ารวจ

และท�ารูปแบบแนวทางในการอนุรักษ ์พระองค ์แสน  

ศาลาพระวิหารและหอพระไตรปิฎก โดยขออนุมัติด�าเนิน

โครงการในวงเงิน ๗,๘๔๙,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการ 

ปฏิบัติงานตั้งแต่พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗-เมษายน 

พุทธศักราช ๒๕๕๘ ด�าเนินงานโดยกรมศิลปากร

๒. พระองค์แสน (วัดธาตุเชิงชุม)

๒.๑	ความเป็นมา

พระองค์แสน เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะส�าริด 

ลงรกัปิดทอง ปางมารวชิยั ประทบัขดัสมาธิราบ ขนาดหน้าตกั

กว้างประมาณ ๖๗ เซนติเมตร สูงรวมฐานประมาณ ๑๖๕ 

เซนตเิมตร ประดษิฐานบนศาลาการเปรยีญ เดมิประดษิฐาน

ภายในพระวิหาร จากการศึกษาคงเป็นพระพุทธรูปส�าคัญ

ของวัดเนื่องจากหล่อด้วยโลหะ องค์พระมีขนาดใหญ่

๒.๒	ลักษณะทางพุทธศิลป์

พทุธศลิป์โดยทัว่ไปขององค์พระมลีกัษณะพระพกัตร์เลก็ 

พระนลาฏแคบ พระขนงโก่งเป็นสันยกข้ึนเป็นเส้นคู ่ 

พระเนตรเล็ก นัยพระเนตรทั้ ง ๒ ข ้างท� าด ้วยนิล  

พระนาสิกใหญ่ฐานตัด พระโอษฐ์แย้มเล็กน้อย ไรพระศก

เป็นเส้นเรียบโค้งตามกรอบพระพักตร์ลงจรดที่พระกรรณ 

ทั้งสองข้าง พระศกขมวดเป็นก้นหอยขนาดเล็กเรียงต่อกัน

เป็นแนวข้ึนไปหาพระอุษณีษะรูปกรวยคว�่าตลอดพระเศียร

บนสุดตรงกลางท� า เป ็น รูปส� าห รับเสียบพระรัศมี ๑๖  

พระอังสาผาย พระอุระแบน มียอดพระถันทั้ง ๒ ข้าง 

ท� า เป ็นเม็ดมีฐานรอง ๑ ช้ัน บั้นพระองค ์ เล็กทรง 

พระอุตราสงค์เฉวียงเปิดพระอังสาข้างขวา พระสังฆาฏ ิ

เป็นแผ่นใหญ่ซ้อนกันสองช้ัน ยาวจากพระโสณี ด้านหลัง

พาดลงจรดด้านบนพระนาภี มีลักษณะส่วนปลายตัด  

พบร่องรอยการประดับอัญมณี พระอิริยาบถประทับ 

ขัดสมาธิราบ พระเพลาขวาทับพระเพลาซ้าย แสดง 

ภูมิสปรรศมุทรา พระหัตถ์ขวาวางอยู ่ เหนือพระชงฆ์ 

พระหัตถ์ซ้ายวางระหว่างพระเพลานิ้ว พระหัตถ์ใหญ่  

องค์พระประดิษฐานบนฐานบัวแบบล้านช้าง

๒.๓	อายุสมัย

พุทธศิลป์โดยรวมของพระพุทธรูปองค์นี้ จัดอยู ่

ในกลุ่มพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างสมัยหลัง ที่ถูกรังสรรค ์

โดยช่างท้องถ่ิน คงสร้างข้ึนราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓-๒๔  

นอกจากนี้ยังปรากฏศิลปะอยุธยาเข้ามาผสมผสานอีกด้วย

๑๖	 พระรัศมี	ไม่ทราบว่าหายไปตั้งแต่เมื่อใด,	พระปลัดศรายุธ	ชยวุฒโฒ	เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร,	สัมภาษณ์,	๑๓	กันยายน	๒๕๕๘
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พระองค์แสน วัดธาตุเชิงชุม มีลักษณะทางพุทธศิลป์ที่บ่งบอกถึงอิทธิพลราชส�านักล้านช้างผสมศิลปะแบบอยุธยาและแบบท้องถิ่น  

อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓-๒๔

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พระองค์แสน วัดธาตุเชิงชุม มีลักษณะทางพุทธศิลป์ที่บ่งบอกถึงอิทธิพลราชส�พระองค์แสน วัดธาตุเชิงชุม มีลักษณะทางพุทธศิลป์ที่บ่งบอกถึงอิทธิพลราชส�พระองค์แสน วัดธาตุเชิงชุม มีลักษณะทางพุทธศิลป์ที่บ่งบอกถึงอิทธิพลราชส�พระองค์แสน วัดธาตุเชิงชุม มีลักษณะทางพุทธศิลป์ที่บ่งบอกถึงอิทธิพลราชส� นักล้านช้างผสมศิลปะแบบอยุธยาและแบบท้องถิ่น นักล้านช้างผสมศิลปะแบบอยุธยาและแบบท้องถิ่น นักล้านช้างผสมศิลปะแบบอยุธยาและแบบท้องถิ่น 



พระองค์แสน วัดธาตุเชิงชุม  

มีลักษณะทางพุทธศิลป์ที่บ่งบอกถึงอิทธิพล 

ราชส�านักล้านช้างผสมศิลปะแบบอยุธยาและ 

แบบท้องถิ่น อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓-๒๔

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



๓. พระองค์แสน (พุทธศักราช ๒๓๖๐)

๓.๑	ความเป็นมา

พระองค์แสน เป็นพระพุทธรูปโบราณ ประดิษฐาน 

บนศาลาการเปรียญ เดิมประดิษฐานภายในพระวิหาร  

ความเป็นมาทราบจากจารกึส่วนฐานว่า สร้างโดยพระครหูลกัค�า 

เมื่อพุทธศักราช ๒๓๖๐ เนื่องจากองค์พระพุทธรูป 

ถกูโจรกรรมไปเมือ่ราวพทุธศกัราช ๒๕๔๗ ท�าให้ไม่ทราบว่า

องค์พระพุทธรูปมีความสูงเท่าไร ทราบได้เฉพาะส่วนฐาน 

ที่เหลืออยู ่ จากการศึกษาได้พบจารึกบริเวณส่วนฐาน 

ขององค์พระระบุว่ามีการสร้างพระพุทธรูปทองจ�านวน  

๒ องค์ด้วย

๓.๒	ลักษณะทางพุทธศิลป์

ลักษณะทางพุทธศิลป์โดยทั่วไปเท่าที่ทราบได้จาก 

ส่วนฐานขององค์พระที่ เหลืออยู ่ เป ็นฝีมือช่างท้องถิ่น  

หล่อด้วยวัสดุโลหะส�าริด ท�าเป็นฐานปัทม์ย่อมุม ขนาด 

หน้ากว้าง ๖๘ เซนติเมตร ความสูง ๔๓ เซนติเมตร  

พบจารึกตัวอักษรธรรมลาว-อีสาน ที่บัวหงาย จ�านวน  

๗ บรรทัด อายุสมัยทราบจากจารึกที่ระบุว่าสร้างในปี

จุลศักราช ๑๑๗๙ หรือพุทธศักราช ๒๓๖๐ ตรงกับ 

รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  

รัชกาลที่ ๒ (พุทธศักราช ๒๓๕๒-๒๓๖๗) มีเจ้าศรัทธาโดย

พระครูหลักค�า เจ้าอาวาสรูปแรก มีเจ้าชาทูม (พระภิกษุ)  

เป็นช่างผู้ด�าเนินการหล่อ มีรายละเอียดดังนี้

บรรทัดที่	๑	ศักราชราชาได้ พันฮ้อย ๗.๙ ตัว ปีฉลู

บรรทัดที่	๒	เดือน ๖ ขึ้น ๗ ค�่า ๓ อาชยาคูหลักค�ากับ

บรรทัดที่	๓	ทัง้ลกูเต้าศษิย์โยมอบุาสกอบุาสท้ีาวพญา

บรรทัดที่	๔	พร ้ อมกั บกั นมี ใ จ เหลื่ อม ใสสร ้ า ง 

พระพุทธรูป ๒ องค์ มี

บรรทัดที่	๕	ทองแสน ๑ แล ขอได้เถิงสุข ๓ ประการ 

เถิงนีรพ

บรรทัดที่	 ๖	 านเป็นที่แล้วก็ข้าเทอญ เจ้าหัวชาทูม 

เป็นผู้ริจนาแ

บรรทัดที่	๗	ล๚๚

ค�าจารึกที่ฐานเป็นหลักฐานส�าคัญท�าให้คณะท�างาน

ทราบถึงพุทธศิลป์ขององค์พระที่หายไปดังกล่าว เนื่องจาก 

มีข ้อความในบรรทัดที่ ๔ ระบุว ่า “พร้อมกับกันมีใจ 

เหลื่อมใสสร้างพระพุทธรูป ๒ องค์ มี” และต่อมาเมื่อวันที่ 

๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ คณะท�างานได้มีโอกาส 

เข้าส�ารวจพระพุทธรูปภายในองค์พระธาตุเชิงชุม	 ได้พบกับ

พระพุทธรูปอีกองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องน้อย

พุทธศิลป์แบบสกุลช่างท้องถ่ิน มีขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ 

เซนติเมตร สูงรวมฐานที่ประดิษฐาน ๘๘ เซนติเมตร ซึ่งถูก 

สร้างข้ึนพร้อมกันกับพระพุทธรูปที่ถูกโจรกรรมไป และ 

มีลักษณะของเนื้อโลหะและลักษณะทางพุทธศิลป์ของฐาน

ในลักษณะคล้ายกัน แต่องค์พระจะมีขนาดย่อมกว่า  

หากพิจารณาจากข้อความในจารึก ท�าให้ทราบได้ว ่า  

พระพุทธรูปองค์ที่ถูกโจรกรรมไปและพระพุทธรูปที่พบ

ภายในองค์พระธาตุถูกสร้างขึ้นด้วยทอง จ�านวน ๑๒๐ ชั่ง  

(๑ แสน) โดยแยกทอง หล่อเป็นพระพทุธรปู จ�านวน ๒ องค์

๓.๓	อายุสมัย

อายุสมัยทราบจากจารึกที่ระบุว่าสร้างในปีจุลศักราช 

๑๑๗๙ หรือพุทธศักราช ๒๓๖๐ ตรงกับรัชสมัยของ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒  

ราวพุทธศักราช ๒๓๕๒-๒๓๖๗ มี เจ ้ าศรัทธาโดย 

พระครูหลักค�า เจ้าอาวาสรูปแรก มีเจ้าชาทูม (พระภิกษุ)  

เป็นช่างผู้ด�าเนินการหล่อ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๔
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ฐานพระองค์แสน พุทธศักราช ๒๓๖๐ องค์พระถูกโจรกรรมไปประมาณพุทธศักราช ๒๕๔๗ วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

ต�าบลธาตุเชิงชุม อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จารึกฐานพระองค์แสน พุทธศักราช ๒๓๖๐ กล่าวถึง พระครูหลักค�า พร้อมญาติโยมสร้างพระพุทธรูป ๒ องค์ ด้วยทองจ�านวน ๑ แสน 

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ฐานพระองค์แสน พุทธศักราช ๒๓๖๐ องค์พระถูกโจรกรรมไปประมาณพุทธศักราช ๒๕๔๗ วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร 
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พระพุทธรูปทรงเครื่องน้อย สกุลช่างท้องถิ่น ประดิษฐานภายในอุโมงค์องค์พระธาตุเชิงชุม  

สร้างพร้อมกับพระองค์แสน พุทธศักราช ๒๓๖๐ ที่ถูกโจรกรรมไป

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



๔. พระองค์แสน (พุทธศักราช ๒๓๘๑)

๔.๑	 ความเป็นมา

พระองค์แสน ในช่วงพุทธศักราช ๒๓๘๑	เป็นหนึ่งใน

กลุ่มพระพุทธรูปโบราณที่ประดิษฐานบนศาลาการเปรียญ  

เดมิประดษิฐานภายในพระวหิาร ความเป็นมาทราบจากจารกึ

ส่วนฐานว่า สร้างขึ้นโดยพระครูหลักค�า เมื่อพุทธศักราช 

๒๓๘๑ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากชื่อผู ้สร้างและช่างผู ้สร้าง 

เป็นกลุ ่มเดียวกันกับท่ีสร้างพระองค์แสน พุทธศักราช 

๒๓๖๐ โดยมีระยะเวลาห่างกัน ๒๑ ปี (พุทธศักราช  

๒๓๖๐-๒๓๘๑) ในช่วงเวลาดงักล่าวยงัเป็นการเปลีย่นแปลง

ทางประวัติศาสตร์การเมืองโดยเปลี่ยนชื่อเมืองสกลทวาป ี

ไปเป็นเมืองสกลนคร และการอพยพกลับมาของชาวเมือง

สกลทวาปีที่ถูกกวาดต้อนไปอยู ่ ท่ีเมืองกบินทร์บุรีและ 

เมืองประจันตคาม๑๗ ด้วย

๔.๒	ลักษณะทางพุทธศิลป์

พระองค์แสน เป็นพระพุทธรูปโบราณทรงเครื่องน้อย 

ฝีมือช่างพื้นถิ่น ปางมารวิชัย หล่อด้วยโลหะส�าริดลงรัก 

ปิดทอง มีขนาดหน้าตักกว้าง ๔๗ เซนติเมตร สูงรวมฐาน 

ที่ประดิษฐาน ๑๓๘ เซนติเมตร พุทธลักษณะทั่วไป  

มีพระพักตร์ลักษณะกลมเหลี่ยม พระขนงโก่งเป็นรูปปีกกา

โค้งลงมาหาหางพระเนตรแล้วท�าเป็นเส้นนูนตวัดข้ึน 

พระเนตรเหลอืบลงต�า่ พระนาสกิโด่งขนาดใหญ่ พระโอษฐ์หนา

ตวัดขึ้นเล็กน้อย พระศกท�าเป็นก้นหอยบริเวณไรพระศก 

ท�าเป็นเส้นขนาดเลก็ ถดัขึน้ไปมขีนาดใหญ่ขึน้ตลอดพระเศยีร

ข้ึนไปหาพระอุษณีษะ บนสุดเป็นพระรัศมีท�าเป็นแท่งสูง

รองรับด้วยลายกลีบบัว ๔ กลีบ พระศอกลมยาวท�าเป็น 

เส้นปล้อง ๔ ปล้อง พระอุระแบน ยอดพระถันท�าเป็นเม็ด

ไม่มีฐานรองทั้ง ๒ ข้าง บั้นพระองค์เล็ก ทรงพระอุตราสงค์ 

เฉวียงเปิดพระอังสาข้างขวา พระสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ 

ยาวจากพระโสณด้ีานหลงัพาดพระองัสาถงึกลางพระอรุะแล้ว

ท�าให้โค้งลงจนถงึขอบพระอนัตรวาสก ขอบพระอนัตรวาสก

ท�าสูงถึงระดับพระนาภี ท�าเป็นแผ่นพันรอบบั้นพระองค์ 

มีปั้นเหน่งคล้ายดอกประจ�ายาม ๔ กลีบ ตรงกลางท�าเป็น 

รูปวงกลมฝังนิลขนาดเล็ก ๑ เม็ด พระอิริยาบถประทับ 

ขัดสมาธิราบ พระเพลาขวาทับพระเพลาซ้าย แสดงภูมิ 

สปรรศมุทรา พระหัตถ ์ขวาวางอยู ่ เหนือพระชงฆ ์ที่ 

ข้อพระกรขวาประดับม้าว๑๘ พระหัตถ์ซ้ายวางระหว่าง

พระเพลา นิ้วพระหัตถ์เรียวยาว ปลายพระองคุลีเสมอกัน

และมีลักษณะเด ่นคือนิ้ วพระหัตถ ์และนิ้ วพระบาท 

ท�าพระนขายาวอย่างเห็นได้ชัด ส่วนฝ่าพระบาทมีขนาดใหญ่ 

ปลายนิ้วพระบาทยาวเสมอกัน องค์พระประดิษฐานอยู่บน

ฐานหน้ากระดานแบบเรียบด้านหน้าท�าเป็นย่อมุม และ 

มีฐานรองรับแยกจากองค์พระท�าเป็นปัทม์ย่อมุม ที่บริเวณ

ลวดลายบัวหงายด้านหน้าพบจารึกอักษรธรรมลาว-อีสาน  

๗ บรรทดั และทีล่วดลายบวัคว�า่จ�านวน ๑ บรรทดั รวมเป็น  

๘ บรรทัด มีรายละเอียด ดังนี้

๑๗	 เมืองกบินทร์บุรีและเมืองประจันตคามในปัจจุบันมีฐานะเป็นอำาเภออยู่ในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี
๑๘	 ภาษาถิ่น	หมายถึง	“กำาไลข้อมือหรือเท้า”
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เนื้อความในจารึก	(ตอนบน)

บรรทัดที่	๑	ศักราชได้ ๒ พัน ๓ ฮ้อย ๘๑ ตัว จตสก

ปีเถาะเดือน ๓ เ

บรรทัดที่	๒	ฮมค�า่ ๑ วนัจนัมือ้กาบสอีาชญาหวัคหูลกั

ค�าเป็นเจ้

บรรทัดที่	๓	า เอตตะศรัทธากับทั้ งอันเตวสิดแล 

อุบาสกอุบา

บรรทัดที่	๔	สีพร้อมกับกันจิงขนขวายได้ทองแสน ๑ 

แล้วจิงพร้อมกับกัน

บรรทัดที่	๕	หล่อพระพทุธรปูไว้เทยีงองค์พระตถาคต

ไว้ฮักศาสนาเพื่อใ

บรรทัดที่	๖	ห้เป ็นที่ไหว ้แลบูชาแก่คนแลเทพดา 

ทังหลายขอให้ฝูง

บรรทัดที่	๗	ข้าได้เถงิสกุ ๓ ประการ มนีพิานเป็นทีแ่ล้ว

ก็ข้าเทอญ

เนื้อความในจารึก	(ตอนล่าง)

บรรทัดที่	๘ หัวเจ้าชาทูมเป็นผู้ริจนาแล

๔.๓	อายุสมัย

อายสุมยัทราบจากจารกึว่า สร้างในพทุธศกัราช ๒๓๘๑ 

อยู่ในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าศรัทธาและช่างผู้สร้าง

คือบุคคลเดียวกันกับที่มีระบุที่จารึกฐานพระองค์แสน 

พุทธศักราช ๒๓๖๐ มีเจ ้าศรัทธาโดยพระครูหลักค�า  

เจ้าอาวาสรูปแรก มีเจ้าชาทูม (พระภิกษุ) เป็นช่างผู้ด�าเนิน 

การหล่อ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๔

ฐานพระองค์แสน พุทธศักราช ๒๓๘๑ มีลักษณะเป็นฐานบัวแบบท้องถิ่น

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จารึกฐานพระองค์แสน พุทธศักราช ๒๓๘๑ กล่าวถึง พระครูหลักค�า พร้อมญาติโยมรวบรวมทองแสน ๑ สร้างพระพุทธรูป ๑ องค์

ภาพ :  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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พระองค์แสน พุทธศักราช ๒๓๘๑ สกุลช่างท้องถิ่น อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๔

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



พระองค์แสน พุทธศักราช ๒๓๘๑ 

สกุลช่างท้องถิ่น อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๔

ภาพ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



สรุป

พระพุทธองค ์แสน หรือ “หลวงพ ่อองค ์แสน”  

เป็นพระพุทธรูปส�าคัญ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนคร 

ทุกคนต่างกราบไหว้บูชาหลวงพ่อองค์แสนด้วยความเคารพ

นับถือ เลื่อมใสศรัทธา พระองค์แสนจึงเป็น “ศูนย์รวม 

แห่งจิตใจ” ของชาวสกลนครและบริเวณจังหวัดใกล้เคียง 

มาโดยตลอด

พระพทุธองค์แสนเมือ่พจิารณาดจูากองค์พระประธาน

ในวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม มีลักษณะพุทธศิลป์ก่อน 

การบูรณะจัดได้ว่า ถูกสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓-๒๔ 

จากนั้นมีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช 

๒๔๖๒ (ตามหลักฐานเอกสารที่พบ) และคงมีการบูรณ-

ปฏิสังขรณ์เรื่อยมา จนเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๕ จึงเกิด 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบพุทธศิลป์ขององค์พระพุทธรูป  

จากช ่างท ้องถ่ิน มาเป ็นแบบสุโขทัยผสมเชียงแสน  

โดยองค์พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบปางมารวิชัย  

ก่อด้วยอิฐถือปูนลงรักปิดทอง ขนาดความสูงจากฐานถึง 

ยอดพระเมาฬี ๓.๒๐ เมตร หน้าตักกว้าง ๒ เมตร ส่วนฐาน

ชุกชีสูง ๑.๓๕ เมตร พระพุทธรูปผินพระพักตร์ไปทางด้าน

ทิศตะวันออก หันพระปฤษฎางค์เข้าหาองค์พระธาตุเชิงชุม 

และไม่ปรากฏหลกัฐานลายลกัษณ์อกัษรว่า สร้างขึน้ในสมยัใด 

พบเพียงแต่หลักฐานที่แสดงว่า เคยมีการบูรณะมาแล้ว 

หลายครั้งเท่านั้น

นอกจากนี้แลัวในวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร ยังมี 

“พระองค์แสน” ที่เป็นพระพุทธรูปโบราณและหล่อด้วยวัสดุ

ทองส�าริด ประดิษฐานอยู่ภายในวัดอีก ๓ องค์ด้วยกัน 

ประกอบด้วย พระพุทธรูป “พระองค์แสน” หล่อด้วย 

โลหะส�า ริดองค ์แรก เป ็นพระพุทธรูปลงรักป ิดทอง 

ปางมารวิชัย ประทับขัดสมาธิราบ ขนาดหน้าตักกว้าง

ประมาณ ๖๗ เซนติเมตร สูงรวมฐานประมาณ ๑๖๕ 

เซนติเมตร ปัจจุบันประดิษฐานบนศาลาการเปรียญ  

ส่วนพระองค์แสนทองส�าริดองค์ที่สอง เป็นพระพุทธรูป

โบราณ ประดิษฐานบนศาลาการเปรียญเช่นกัน พบจารึก 

ในส่วนฐานระบุว่า สร้างโดยพระครูหลักค�า เมื่อพุทธศักราช 

๒๓๖๐ แต่เนื่องจากองค์พระถูกโจรกรรมไปเมื่อราว

พุทธศักราช ๒๕๔๗ คงเหลือไว้เพียงฐานองค์พระเท่านั้น  

จึงท�าให้ไม่ทราบว่า ขนาดขององค์พระพุทธรูปมีความสูง

เท่าไร ทราบเฉพาะส่วนฐานที่เหลืออยู่และจากการศึกษา 

จารึกบนฐานระบุ ว ่ า  มีการสร ้ า งพระพุทธรูปทอง  

“พระองค์แสน” จ�านวน ๒ องค์ด้วยกัน

พระองค ์แสนทองส� า ริดองค ์ที่ ส าม พบจารึก 

บนบริเวณส่วนฐานระบุว่า สร้างขึ้นโดยพระครูหลักค�า  

เมื่อพุทธศักราช ๒๓๘๑ และเมื่อพิจารณาจากผู ้สร้าง  

น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันที่สร้างพระองค์แสนในพุทธศักราช 

๒๓๖๐ ที่มีระยะเวลาห่างกันเกือบ ๒๑ ปี (พุทธศักราช 

๒๓๖๐-๒๓๘๑) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีเหตุการณ์

ส�าคัญทางประวัติศาสตร ์ที่ส� าคัญของเมืองสกลนคร  

คือ การเปลี่ยนแปลงจาก “เมืองสกลทวาปี” มาเป็น  

“เมอืงสกลนคร” รวมทัง้มกีารอพยพกลบัคนืมาของครวัเมอืง

สกลทวาปีที่ถูกกวาดต้อนไปอยู่ท่ีเมืองกบินทร์บุรีและ 

เมืองประจันตคามอีกด้วย
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การบรูณะ
พระพทุธองค์แสน

พุทธ ร

ทท๕





๕
การ รณะ

ระ ุท องค สน
พุทธ ร

พระพุทธองค์แสน หรือ “หลวงพ่อองค์แสน” วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร มีความเก่าแก่และ 

ทรุดโทรมจึงมีการซ่อมแซมหลายครั้ง มีหลักฐานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๒ ว่า 

พระพทุธรปูทรดุโทรมจงึมกีารบรูณะปิดทอง ครัง้ถงึพทุธศกัราช ๒๕๐๕ ได้ท�าการบรูณะพระองค์แสนอกีครัง้  

นับเป็นการบูรณะที่ปรับเปลี่ยนพุทธศิลป์จากแบบพื้นถิ่น เป็นพุทธศิลป์แบบเชียงแสนผสมสุโขทัย จากนั้น 

มีการบูรณะเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ในพุทธศักราช ๒๕๕๔ มีการซ่อมแซมพระพุทธองค์แสนโดยกรมศิลปากร

เพือ่เชือ่มรอยร้าวทีอ่งค์พระ และด�าเนนิการลงรกัปิดทองทัง้องค์รวมถงึฐานบวั หลงัจากการบรูณะได้ไม่นานนกั

เกิดรอยร้าวขึ้นอีก วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร จึงรายงานความเสียหายต่อผู้เก่ียวข้อง ท�าให้เกิดโครงการ 

บูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธองค์แสนในเวลาต่อมา

๑. การบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธองค์แสน พุทธศักราช ๒๕๕๘

จากการตรวจพบรอยร้าวบริเวณองค์พระพุทธรูปประธานภายในพระวิหาร (พระพุทธองค์แสน) เกรงว่า

อาจก่อให้เกิดความเสียหายลุกลามเป็นวงกว้าง วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร โดยจังหวัดสกลนคร จึงแจ้งไปยัง

กรมศลิปากรเพือ่ด�าเนนิการอย่างเร่งด่วน และวนัที ่๒๔ พฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๗ นายอเนก สหีามาตย์ 

อธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้น มาตรวจเย่ียมการบูรณปฏิสังขรณ์กลุ่มเรือนยอดพระธาตุเชิงชุม และพูดคุย

ถงึแนวทางในการบรูณะพระพทุธองค์แสนโดยมพีระครกูติตธิรรมนวิฐิ เจ้าคณะอ�าเภอโพนนาแก้ว วดัศรชีมพู 

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นผู้แทนฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายบ้านเมืองมีนายพัณณ์เดช ศรีจันทร์  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และคณะกรรมการตรวจการจ้างการบูรณปฏิสังขรณ์ยอดพระธาตุเชิงชุม 

พร้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในที่ประชุมดังกล่าว



 ต่อมามีการจัดเวทีภาคประชาชนเพื่อพูดคุยถึง 

การบูรณะพระพุทธองค์แสน เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ มีการพูดคุยถึงข ้อดีข ้อเสียของ 

การบูรณะ เทคนิคและวิธีการบูรณะว่า ควรเป็นอย่างไร? 

โดยมวีทิยากรรบัเชญิคอื นายวชิยั เวทรงัสกิาร วศิวกรโยธา

ช�านาญการพเิศษจากกรมศลิปากร และผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.วัจน์วงค์ กรีพละ รองคณบดีฯ ฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

รวมท้ังนายอาคม ข�าทะมา รักษาการผู ้อ� านวยการ  

ส�านักศิลปากร เขต ๑๐ ร้อยเอ็ด และว่าที่พันตรีประภาส 

สะท้านอิทธิฤทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มาร่วมพูดคุย 

และมีผู้สนใจเข้าร่วมจากชุมชนวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร 

ชุมชนกลางธงชัย ชุมชนวัดโพธิ์ชัยและใกล้เคียง ครั้งนั้น 

มีการแสดงความคิดเห็นในการบูรณะพระพุทธองค์แสน

หลายวิธีด้วยกัน สรุปมาว่าการด�าเนินการบูรณปฏิสังขรณ์

พระพุทธองค์แสน ต้องด�าเนินการสแกนโครงสร้างภายใน 

ด้วยการใช้เครื่องสแกนโครงสร้างขององค์พระเพื่อตรวจ

วิเคราะห์ แต่เครื่องมือสแกนมีขนาดใหญ่กนิพืน้ทีม่ากจงึท�า

ไม่ได้ และทางมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ฯ มเีครือ่งมอืเรยีกว่า 

“เฟอโรสแกน” ใช้สแกนวัตถุเพ่ือดูโครงสร้างประเภท 

โลหะภายใน ที่มีขนาดของเครื่องเหมาะกับพื้นที่เพื่อท�าการ

ตรวจวิ เคราะห ์ หลังจากนั้นจึงเห็นชอบให้ใช ้ เครื่อง 

เฟอโรสแกนในการด�าเนินการดังกล่าว

๑.๑	 การเตรียมการก่อนการด�าเนินการบูรณ-

ปฏิสังขรณ์พระพุทธองค์แสน	พุทธศักราช	๒๕๕๘

วันที่ ๑๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ วัดพระธาตุ

เชิงชุม วรวิหาร และภาคส่วนต่างๆ ได้จัดพิธีขอขมา 

ก่อนท�าการสแกนโครงสร้างขององค์พระ ฝ่ายสงฆ์มีพระครู

พิมลธรรมนิเทศก์ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดทุ่ง 

อ�าเภออากาศอ�านวย จงัหวดัสกลนคร, พระครสูกลวรานกุจิ

และพระครศูรเีจตยิาภรณ์ ผูช่้วยเจ้าอาวาสวดัพระธาตเุชงิชมุ 

วรวหิาร ฝ่ายบ้านเมืองมีวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร พร้อม

ประชาชนประมาณ ๕๐ คน ร่วมท�าพิธีในเวลา ๑๗.๑๗ น. 

น�าประกอบพิธีโดย พระครูพิมลธรรมนิเทศก์ รองเจ้าคณะ

จังหวัดสกลนคร แล้วเสร็จพิธีในเวลา ๑๗.๓๒ น. 

คณะท�างานเร่ิมด�าเนินการในวันที่ ๑๘-๒๑ สิงหาคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้วน�าผลตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง

เฟอโรสแกนมาท�าเป็นภาพ ๓ มิติ ให้เห็นโครงสร้างภายใน

เวทีพูดคุยถึงการบูรณะพระพุทธองค์แสน วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ภาพ : คุณอุษณีย์ คูสกุลรัตน์
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พิธีขอขมาพระพุทธองค์แสน ก่อนการท�าการตรวจวิเคราะห์โครงสร้าง วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ภาพ : คุณอุษณีย์ คูสกุลรัตน์ 

ขององค ์พระ แล ้ว เสนอต ่อทางวัฒนธรรมจังหวัด 

ไปยังกรมศิลปากรต่อไป ต่อมาวันที่  ๓๐ สิงหาคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ มีการเปิดเวทีพูดคุยถึงผลการ 

ตรวจวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง ส่วนวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

กล่าวถงึขัน้ตอนหลงัการตรวจวเิคราะห์ ต้องมกีารเสนอเป็น 

ขั้นตอนมายังวัฒนธรรมจังหวัด การตรวจวิเคราะห์ครั้งนี้มี

นายวิชัย เวทรังสิการ วิศวกรโยธาช�านาญการพิเศษ  

กรมศิลปากรมาด�าเนินการ พร้อมชี้แจงให้ผู้ร่วมพิธีทุกคน

เข้าใจถึงวิธีการบูรณปฏิสังขรณ์ เมื่อเวลา ๑๗.๔๐ น.  

พระครูพิมลธรรมนิเทศก์ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร 

วดัทุง่ อ�าเภออากาศอ�านวย จงัหวดัสกลนคร สรปุให้เหน็เป็น

สัจธรรมความว่า “ธรรมดาสิ่งที่มีอายุมากก็ย่อมช�ารุดผุพัง 

ดังเช่นชวีติของคนเรา เป็นไปตามธรรมชาตคิอื ความเสือ่มไป

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เป็นธรรมดา ถือเป็นบุญวาสนาที่เรา 

จะได้ท�าการบูรณปฏิสังขรณ์ให ้มั่นคงให้ประดิษฐาน 

เป็นมิ่งบ้านมิ่งเมืองต่อไป” 

การสแกนโครงสร้างภายในขององค์พระเริ่มขึ้นใน 

วนัจนัทร์ท่ี ๑๘ สงิหาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๔๐ น. 

คณะกรรมการส�ารวจและวเิคราะห์โครงสร้างภายในองค์พระ 

ประชุมกัน ณ วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร ภายในมีพระครู

สกลวรานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร 

ภายนอกประกอบด้วยภาคประชาชน มีรายนามดังนี้

๑. นายสังคม แสงพิทยา ประธานชมรมคนรัก 

พระธาตุเชิงชุม

๒. นายวัฒนา พงษ์ไพบูลย์ รองประธานชมรมคนรัก

พระธาตุเชิงชุม

๓. นายทองเพชร สวุรรณเทน นายกสมาคมข้าราชการ

นอกประจ�าการ

๔. นายรชต มูลทรัพย์ เลขานุการชมรมส่งเสริมคนดี

เมืองสกล

๕. นายสรรค์สนธิ บุณโยทยาน รองประธานชมรม 

ส่งเสริมคนดีเมืองสกล

๖. ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ ดร.วัจน ์วงค ์ กรีพละ 

ม.เกษตรฯ หัวหน้าคณะผู้ส�ารวจฯ

๗.  นายเสกสิทธิ์ แก้วสนิท ม.เกษตรฯ ผู้ส�ารวจฯ

๘.  นายอมรเดช นวลมณี ม.เกษตรฯ ผู้ส�ารวจฯ

๙.  นายขวัญชัย พลเยี่ยม ม.เกษตรฯ ผู้ส�ารวจฯ

๑๐. นายศรัณย์ พลเยี่ยม ม.เกษตรฯ ผู้ส�ารวจฯ

๑๑.  นายวัชระ ไตรยราช ม.เกษตรฯ ผู้ส�ารวจฯ
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๑๒.  นายอภินันท์ จันทรังษี ม.เกษตรฯ ผู้ส�ารวจฯ

๑๓. นายจกัรพงษ์ ฤดเีกษม ส�านกังานโยธาธกิารและ

ผังเมืองจังหวัดสกลนคร

การหารือและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเร่ิมลงมือ 

เวลา ๑๒.๑๐ น. เป็นต้นไป เบื้องต้นได้เคลื่อนย้ายโต๊ะบูชา

หนา้พระพทุธรปูให้ห่างจากจดุท�างาน แล้วถา่ยภาพโดยรวม

ขององค์พระก่อนใช้เครื่องมือ เฟอโรสแกน (ferro scan) 

ส�ารวจโลหะในองค์พระ เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นในบริเวณ

พระปฤษฎางค์ (หลัง) ขององค์พระ การด�าเนินงานเป็น 

ที่เรียบร้อย มีพุทธศาสนิกชนให้ความสนใจจ�านวนมาก

การด�าเนินการส�ารวจและวิเคราะห์โครงสร้างภายใน

ขององค์พระครัง้ที ่๒ ด�าเนนิการในวนัองัคารที ่๑๙ สงิหาคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๘ น. คณะกรรมการ 

การส�ารวจและวเิคราะห์โครงสร้างภายในพระพทุธองค์แสน

ประชุมกันที่พระวิหาร ภายในมีพระครูสกลวรานุกิจ  

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ภายนอกมีตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

และภาคประชาชน ดังมีรายนามตามบันทึกลงชื่อปฏิบัติงาน  

ดังนี้

ฝ่ายบ้านเมืองส่วนราชการ ประกอบด้วย

๑. นายจักรพงษ์ ฤดีเกษม ส�านักงานโยธาธิการ 

และผังเมืองจังหวัดสกลนคร

๒. นายปิยพงษ์ เคลือบคนโท ส�านักงานโยธาธิการ 

และผังเมืองจังหวัดสกลนคร

ฝ่ายเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร ประกอบด้วย

๑. นายวชิยั เวทรงัสกิาร วศิวกรโยธาช�านาญการพเิศษ 

ส�านกัสถาปัตยกรรม กรมศลิปากร 

ผูด้�าเนนิงานการส�ารวจและวิเคราะห์โครงสร้างภายใน

องค์พระ ประกอบด้วย

๑. ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ ดร.วัจน ์วงค ์ กรีพละ 

ม.เกษตรฯ หัวหน้าคณะผู้ส�ารวจฯ

๒. นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย ม.เกษตรฯ ผู้ส�ารวจฯ

๓. นายเสกสิทธิ์ แก้วสนิท ม.เกษตรฯ ผู้ส�ารวจฯ

๔. นายวัชระ ไตรยราช ม.เกษตรฯ ผู้ส�ารวจฯ

๕. นายขวัญชัย พลเยี่ยม ม.เกษตรฯ ผู้ส�ารวจฯ

๖.  นายศรัณย์ ศรีใสค�า ม.เกษตรฯ ผู้ส�ารวจฯ

๗.  นายศรันย์พงศ์ ปาระลี ม.เกษตรฯ ผู้ส�ารวจฯ

การหารือถึงวิธีการและผลการด�าเนินการส�ารวจ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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ด�าเนินการติดตั้งนั่งร้านหน้าองค์พระ โดย วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร เป็นผู้จัดหา

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ภาคประชาชน ประกอบด้วย

๑. นายสังคม แสงพิทยา ประธานชมรมคนรัก 

พระธาตุเชิงชุม

๒. นายวัฒนา พงษ์ไพบูลย์ รองประธานชมรมคนรัก

พระธาตุเชิงชุม

๓. นางหนูเรียน จันทร์มุงคุณ คณะกรรมการชมรม

คนรักพระธาตุเชิงชุม

๔. นายสุริยะ ทอนฮามแก้ว ผู้ประสานงานชมรมคน

รักพระธาตุเชิงชุม

๕. ดาบต�ารวจอาทิตย์ ธรรมธุระ เลขานุการชมรม 

คนรักพระธาตุเชิงชุม

๖. นายสัมพันธ์ ผลวิเชียร กรรมการชมรมส่งเสริม 

คนดีเมืองสกลนคร

๗. นายสุนทร จันทร์ทองศรี กรรมการชมรมส่งเสริม

คนดีเมืองสกลนคร

๘. นายรชต มูลทรัพย์ เลขานุการชมรมส่งเสริม 

คนดีเมืองสกล

เบือ้งต้นนายวชิยั เวทรงัสกิาร วศิวกรโยธาช�านาญการ

พิเศษ ส�านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ได้ซักถามและ 

พูดคุยถึงวิธีการและผลการด�าเนินการจากเมื่อวาน โดยมี

คณะผู้ส�ารวจรายงานความคืบหน้าดังกล่าว พร้อมติดตั้ง 

นั่งร้านเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการท�างานบริเวณหน้า 

องค์พระ โดยวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร เป็นผู้จัดการตั้ง 

นั่งร้าน และเคลื่อนย้ายเครื่องบูชาให้ห่างออกจากหน้างาน

แล้วเริ่มลงมือในเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

เมื่อวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร ติดตั้งนั่งร้านและ 

เริ่มท�าการส�ารวจโลหะในองค์พระ บริเวณพระศอขึ้นไปที ่

พระเศยีรลงมาทีพ่ระพาหา พระกร และส่วนอืน่ๆ ตามล�าดบั 

เบื้องต้นหลังการส�ารวจแล้วเสร็จในเวลา ๑๔.๒๐ น.  

พบเหลก็ท�าเป็นแกนทีพ่ระพาหาและพระกร อาจเป็นแกนเดมิ

หรือแกนใหม่เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๕ ต้องรอฟังสรุป 

ในวาระต่อไป เบือ้งต้นคณะผูส้�ารวจให้ความเหน็ว่า การร้าว

ขององค์พระอาจมาจากเหล็กเดิมขยายตัวจากการเกิดสนิม  

ส่วนข้อมูลที่ได้คณะท�าการส�ารวจรายงานต่อผู้เก่ียวข้อง 

และด�าเนินการหาวิธีการบูรณะต่อไป 
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วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ มีประกาศ

จังหวัดสกลนครลงนามโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พระพุทธองค์แสน  

เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดแนวทางในการอนุรักษ์พระองค์แสน 

ตามทีก่รมศลิปากรก�าหนด และประสาน ก�ากบั ตดิตาม ดแูล

พิจารณากลั่นกรองค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พระองค์แสน 

พร้อมด�าเนินการด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นอกจากนี้วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร และจังหวัด

สกลนครเห็นว ่า เสนาสนะในวัดคือ พระวิหารและ 

หอพระไตรปิฎก มีความช�ารุดทรุดโทรม จึงให้จัดท�าโครง

บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร 

ในชื่อโครงการอนุรักษ์พระองค์แสน บูรณะศาลาพระวิหาร

และหอพระไตรปิฎก วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอ 

เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน

โอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน 

พุทธศักราช ๒๕๕๘ ต่อมาวันที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช 

การด�าเนินการตรวจโครงสร้าง 

ภายในองค์พระ ด้วยเครื่องเฟอโรสแกน 

(ferro scan)

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  

วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร

๒๕๕๗ ได้ขออนุมัติโครงการต่อกรมศิลปากรในการ 

ส�ารวจและท�ารูปแบบแนวทางในการอนุรักษ์พระองค์แสน  

ศาลาพระวิหาร และหอพระไตรปิฎก การด�าเนินโครงการ 

ในวงเงิน ๗,๘๔๙,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗-เมษายน 

พุทธศักราช ๒๕๕๘ มีรายละเอียดในการด�าเนินการ 

ดังต่อไปนี้
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วนัที ่๒๕ กมุภาพนัธ์ พทุธศกัราช ๒๕๕๘ มกีารประชมุ

เตรียมการบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธองค์แสน โดยท�าการ 

ปิดพระวหิารเพือ่ด�าเนนิการบรูณปฏสิงัขรณ์องค์พระ ๓ ครัง้ 

ครั้งที่ ๑ ปิดเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน ครั้งที่ ๒ ปิดเป็น 

ระยะเวลา ๓๐ วัน และครั้งที่ ๓ ปิดเป็นระยะเวลา ๔๕ วัน 

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ วัดพระธาตุ

เชิงชุม วรวิหาร และจังหวัดสกลนคร จัดพิธีบวงสรวง 

ขออนุญาตเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อบูรณะองค์พระ  

โดย โหรหลว งและคณะจ ากส� า นั กพระ ร า ช วั ง ม า 

ประกอบพิธีทางพราหมณ์ ในการนี้ฝ่ายสงฆ์มีพระเทพ- 

สิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุ

เชิงชุม วรวิหาร เป็นประธาน ฝ่ายบ้านเมืองมีท่านพัณณ์เดช 

ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน 

พร้อมด้วยส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนและนักเรียน

นักศึกษา

นายพัณณ์เดช ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในขณะนั้น เป็นประธานในพิธีบวงสรวงขออนุญาตเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนการบูรณะองค์พระ

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

นายพัณณ์เดช ศรีจันทร์  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

ในขณะนั้น จุดธูปเทียนโต๊ะพิธีบวงสรวง

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัด

สกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร 

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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นายพัณณ์เดช ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในขณะนั้น  

รดน�้าพุทธมนต์บนองค์พระ

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

สถานที่ประกอบพิธีพราหมณ์ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระวิหาร

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เครื่องมือช่างที่น�าเข้าร่วมพิธีเพื่อให้เกิดสวัสดิมงคลตลอดการบูรณะ

ภาพ : ส�านักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

I 178 I



๑.๒	 การด�าเนนิการบรูณปฏสิงัขรณ์พระพทุธองค์แสน	

พุทธศักราช	๒๕๕๘

จากการตรวจพบรอยร้าวกว้างประมาณ ๐.๕๐-๑ 

มิลลเิมตร หลายจดุบนพระองค์แสน ทัง้ส่วนด้านหลงับรเิวณ

พระองัสา บรเิวณพระศอ ใต้พระกรรณ และด้านหน้าในส่วน

ของบริเวณพระอุระ ยาวจากพระอังสาด้านซ้ายจนถึง 

พระองัสาด้านขวา บรเิวณพระพาหาส่วนท่อนล่าง ด้วยเหตนุี้

จังหวัดสกลนครจึงแจ้งให้ทางกรมศิลปากรเข้าตรวจสอบ

สภาพการช�ารุด เพื่อการบูรณะให้เหมาะสมและถูกต้อง  

ส่วนนี้ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาวิศวกรรมศาสตร ์

และส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

เฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสกลนคร โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.วัจน์วงค์ กรีพละ น�าเครื่อง Ferro scan มาท�า 

การตรวจสอบสแกนหาต�าแหน่งเหล็กภายในขององค์พระ 

คาดว่าเป็นสาเหตุท�าให้เกิดรอยร้าวจากสนิมเหล็กท่ีฝังอยู่

ภายใน เกิดจากความช้ืนของใต ้ฐานซึมผ ่านข้ึนมา  

ท�าปฏกิริยิาก่อให้เกดิสนมิกบัเหลก็ ตัง้แต่อดตีจากการบรูณะ

ครั้งก่อน

รอยร้าวบริเวณด้านหลังพระพุทธองค์แสน

ภาพ : ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
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จากการประชุมร่วมกันหลายภาคส่วนของจังหวัด

สกลนคร ได้ข้อตกลงให้ท�าการบูรณะพระพุทธองค์แสน  

ตามที่กรมศิลปากรออกแบบการเสริมความมั่นคง จาก

ภายในพระองค์แสน ด้วยวิธีการเสริม ยึดด้วยเหล็กไร้สนิม 

สเตนเลส และน�าเหล็กเดิมภายในพระองค์แสนที่เกิดสนิม

อันเป็นสาเหตุของการแตกร้าวออกมา เพื่อให้พระองค์แสน

ไม่เกิดการช�ารดุแตกร้าวขึน้อกี

จังหวัดสกลนครโดยท ่านพัณณ์เดช ศรีจันทร ์  

รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว ่าราชการจังหวัดสกลนคร ลงนามในสัญญาว่าจ้าง  

นางสาวโสธิดา มาละสุทธิ์ เป็นผู้รับจ้างการบูรณะ โดยการ

รอยร้าวบริเวณด้านหน้าพระพุทธองค์แสน

ภาพ : ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

แนะน�าของกรมศลิปากร ในวงเงนิการบรูณะ ๑,๖๔๗,๘๒๘ บาท 

(หนึ่ งล ้ านหกแสนสี่หมื่น เจ็ดพันแปดร ้อยยี่สิบแปด 

บาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

แบ่งงวดงาน ๓ งวด และจ่ายเงินล่วงหน้าเป็นจ�านวนเงิน 

๑๘๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

งวดที่ ๑ เป็นเงิน ๔๐๗,๘๒๘ บาท (ส่ีแสนเจ็ดพัน 

แปดร้อยย่ีสิบแปดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

ติดตั้งนั่งร้าน, งานท�าพิมพ์ยางซิลิโคนทั้ง ๒ ด้าน ท�าเปลือก

พิมพ์ปูนปลาสเตอร์พร้อมเสริมความแข็งแรงเปลือกพิมพ์, 

งานหล่อพระองค์แสนจ�าลอง๑ จ�านวน ๒ องค์แล้วเสร็จ

๑	 พระพุทธองค์แสนจำาลองที่สร้างขึ้น	 องค์ที่	 ๑	 ประดิษฐาน	ณ	 วัดโนนสวรรค์	 (ภูดินแดง)	 บ้านโนนสวรรค์	 ตำาบลพังขว้าง	 อำาเภอเมืองสกลนคร	
จังหวัดสกลนคร	ส่วนองค์ที่	๒	ประดิษฐาน	ณ	ตำาบลอุ่มจาน	อำาเภอกุสุมาลย์	จังหวัดสกลนคร
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งวดที่ ๒ เป็นเงิน ๗๑๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่น

ห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู ้รับจ้างปฏิบัติงานติดตั้งนั่งร้าน 

ล้อมองค์พระ, งานเข้าเฝือกองค์พระป้องกันความเสียหาย 

(ท�าเฝือกหน้าหลัง), งานสกัดแผ่นหลังองค์พระ, ติดตั้ง 

เหลก็ไร้สนมิ, เจาะฝังเหลก็เดอืยและเหลก็ขนัตงึ, อดัฉดีปนู 

non shrink, เชื่อมไฟฟ้ายึดทุกชิ้นส่วน, งานยึดตะแกรง 

ลวดสเตนเลสยดึปนูเสรมิความมัน่คงพระองค์แสน แล้วเสรจ็

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท  

(สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานเตรียม 

พื้นผิวท�าความสะอาด, ท�าพื้นผิวองค์พระพร้อมขัดแต่ง 

(สมุกรัก), ปิดทองค�าเปลวเป็นทองคัด ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

ทั้งองค์, รื้อถอนนั่งร้าน, แต่งฐานชุกชีพร้อมเก็บท�าความ

สะอาดบริเวณพื้นที่แล้วเสร็จ

ก�าหนดให้การบูรณะเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน ตั้งแต่ 

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘-๒๔ มิถุนายน 

พทุธศกัราช ๒๕๕๘ โดยมนีายวชิยั เวทรงัสกิาร วศิวกรโยธา

ช�านาญการพิเศษ ส�านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร  

เป็นหัวหน้าผู ้ควบคุมงาน ร่วมกับวิศวกรจากส�านักงาน 

โยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัสกลนคร, วศิวกรจากองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

การด�าเนินงานบูรณะพระองค์แสน

ผู ้รับจ้างเร่ิมด�าเนินการในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 

พุทธศักราช ๒๕๕๘ ติดตั้งนั่งร้านรอบพระองค์แสนแล้วน�า

ผ้าขาวปิดล้อมองค์พระไว้เพื่อให้สะดวกต่อการบูรณะ  

แล ้ วตัดแผ ่นพื้ นหินแกรนิตรอบฐานชุกชีองค ์พระ  

กว้างประมาณ ๑๕ เซนตเิมตรโดยรอบ เพ่ือให้ความชืน้จาก 

ดนิใต้ฐานองค์พระสามารถระเหยออกมาได้ จากนั้นลอก 

ผิวทองขององค์พระออกพบว่า ผิวทองและรักเดิมท่ีปิดอยู ่

มีทั้งหมด ๔ ชั้น คณะช่างผู ้รับจ้างมีจ�านวน ๕ คน  

ประกอบด้วย นายวีระชัย นพศรี นายวีระพล โคตุเคน  

นายไพษา เพ็งค�ามาตย์ นายอ�านาจ ศรีวิเศษ และมี 

นายฤทธิดวง มาละสุทธิ์ เป็นหัวหน้าคณะ ในการบูรณะ 

ครั้ งนี้ ท� าการบันทึกวิดี โอตลอดการด� า เนินการว ่ า  

ได้ด�าเนินการส่วนใดบ้าง เพื่อส่งให้นายวิชัย เวทรังสิการ 

วิศวกรโยธาช�านาญการพิเศษ หัวหน้าผู ้ควบคุมงานได ้

ตรวจสอบ ส่วนระหว่างการบูรณะนั้นได้มอบหมายให ้

นายจักรพงษ์ ฤดีเกษม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส�านักงาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนครเป็นผู้ควบคุมงาน

และประสานงาน

วิศวกรโยธาผู้ควบคุมงานดูแลการติดตั้งนั่งร้านและลอกผิวทองพระองค์แสน

ภาพ : ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

คณะช่างท�าการลอกผิวทองและรักเดิมทั้งหมด ๔ ชั้น  

และน�าส่งวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร

ภาพ : ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
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วันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เมื่อลอกผิวทอง

พระองค์แสนออกเรียบร้อยแล้ว คณะช่างได้ท�าการขัดโป๊ว

ด้วยปูนปลาสเตอร์แต่งผิวองค์พระให้เรียบ เพื่อเตรียมผิว 

ด�าเนินการขั้นตอนการท�าพิมพ์ยางซิลิโคน

ระหว่างวันที่ ๒-๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘  

คณะช่างได้เริ่มท�าแบบพิมพ์ยางซิลิโคน แบ่งการท�าพิมพ์

พระองค์แสนนี้เป็น ๑๑ ชิ้นส่วน โดยใช้ดินน�้ามันสีเขียว 

เป็นตัวกั้นแบบแต่ละชิ้น ส่วนแบบพิมพ์นั้นขั้นแรกได้น�า 

ยางซิลิโคนทาลงบนผิวพระองค์แสน แล้วน�าใยผ้าขาวบาง 

ตดิทบัลงไปเป็นชัน้แรกให้ทัว่ เสรจ็แล้วทบัด้วยปนูปลาสเตอร์ 

คณะช่างท�าการขัดโป๊วแต่งผิวพระองค์แสนเพื่อเตรียมผิวท�าแบบพิมพ์ยางซิลิโคน

ภาพ : ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

ส่วนช้ันสุดท้ายน�าปูนปลาสเตอร์ผสมใยมะพร้าวฉีกฝอย 

เพื่อจะท�าให้เนื้อปูนปลาสเตอร์มีเส้นใยยึดแน่น ลงหุ ้ม 

ด้านนอกแล้วเสริมด้วยไม้ไผ่ผ่าซีกวางเป็นโครงยึดแต่ละ 

ชิ้นส่วนไว้ 

วนัที ่๑๐ มนีาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๘ ท�าการถอดพมิพ์

ยางซิลิโคนจากองค์พระ เสร็จแล้วน�าพิมพ์ยางซิลิโคนทั้ง 

๑๑ ชิน้ทีไ่ด้ น�าไปทีโ่รงหล่อชัว่คราวเพือ่ท�าการเสรมิโครงเหลก็

เส้นกลมขนาด ๙ มิลลิเมตร ด้วยการตัดเหล็กให้ยาวได้

ขนาดตามแบบซิลิโคน แล้วเช่ือมติดกันให้เป็นตารางใช้ใน

การยึดเนื้อคอนกรีตที่น�ามาหล่อพระพุทธองค์แสนจ�าลอง
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การหล่อพระองค์แสนจ�าลองนั้น ใช ้ปูนซีเมนต์

โครงสร้างปอร์ตแลนด์ประเภทที ่๑ ผสมแผ่น GRC (ใยแก้ว) 

ที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อเป็นการเสริมเส้นใยให้กับเนื้อ

ปูนซีเมนต์ แล้วน�าปูนซีเมนต์ที่ผสมเรียบร้อยแล้วไปฉาบ 

บนแบบพิมพ์ยางซิลิโคน วางโครงเหล็กที่เชื่อมไว้ให้เสริม

ความแข็งแรงของชิ้นส่วนพระองค์แสนจ�าลอง ก่อนฉาบ 

ปิดทับหน้าด้วยปูนซีเมนต์ผสมแผ่นใย GRC อีกครั้ง  

โดยท�าให้ครบทั้ง ๑๑ ชิ้นส่วน จ�านวน ๒ รอบ เพื่อใช้หล่อ 

พระองค์แสนจ�าลอง ๒ องค์

คณะช่างน�าพิมพ์ยางซิลิโคน ๑๑ ชิ้นมาเสริมโครงเหล็กส�าหรับหล่อพระองค์แสนจ�าลอง 

ณ โรงหล่อชั่วคราว

ภาพ : ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

วนัที ่๑๗ มนีาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๘ คณะช่างท�าการ

ถอดแบบชิ้นส่วนพระองค์แสนจ�าลองทั้ง ๑๑ ชิ้น แล้วน�ามา

เชื่อมประกอบไว้ที่โรงหล่อชั่วคราวจ�านวน ๑ องค์ และเริ่ม

หล่อชิน้ส่วนอกีรอบเพือ่เป็นชิน้ส่วนพระองค์แสนจ�าลองเพือ่

น�าไปไว้บริเวณหน้าพระวิหารด้านทิศตะวันออกอีก ๑ องค์

คณะช่างท�าการประกอบ 

ชิ้นส่วนทั้ง ๑๑ ชิ้นของพระองค์แสน

จ�าลอง ณ โรงหล่อชั่วคราว

ภาพ : ส�านักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดสกลนคร
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คณะช่างท�าการประกอบชิ้นส่วนทั้ง ๑๑ ชิ้นของพระองค์แสนจ�าลององค์ที่ ๑  

ณ โรงหล่อชั่วคราว แล้วเสร็จ องค์พระจ�าลององค์นี้ใช้เพื่อท�าการหล่อเฝือก 

ที่จะน�าไปใช้ในงานเสริมความมั่นคงของพระพุทธองค์แสนในพระวิหาร

ภาพ : ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

คณะช่างท�าการประกอบชิ้นส่วนพระพุทธองค์แสนจ�าลอง 

องค์ที่ ๒ บริเวณหน้าวิหารด้านทิศตะวันออก ส�าหรับองค์จ�าลององค์นี้

ใช้เพื่อการตรวจวัดขนาดอ้างอิง และให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว ้

ขณะปิดวิหารบูรณะพระองค์แสนองค์จริง

ภาพ : ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
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วันที่ ๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ คณะช่างท�าการหล่อเฝือกกับ 

พระองค์แสนจ�าลอง ณ โรงหล่อชัว่คราว เฝือกทีห่ล่อขึน้ท�าจากปนูซเีมนต์โครงสร้าง 

ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑ ผสมแผ่น GRC (ใยแก้ว) และเสริมโครงสร้างด้วยเหล็ก

เส้นกลม RB ๙ มลิลเิมตร ขัน้ตอนการบรูณะจะน�าเฝือกนีไ้ปใช้ในขัน้ตอนการเสรมิ

ความมั่นคง โดยใช้เฝือกนี้ประกบเข้ากับองค์พระไว้ ไม่ให้เกิดการช�ารุดเสียหาย 

ในขณะการบูรณะเสริมความมั่นคง ส่วนต�าแหน่งการเจาะเพื่อเสริมความมั่นคง

ท�าการเว้นช่องไว้ ตามต�าแหน่งที่ก�าหนดในแบบแปลนของวิศวกรโยธาของ 

กรมศิลปากรที่ออกแบบไว้

คณะช่างได้ท�าการหล่อเฝือกกับพระองค์แสนจ�าลอง ณ โรงหล่อชั่วคราว

ภาพ : ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

I 185 I



วนัที ่๒๕ มนีาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๘ คณะตรวจสอบ

สแกนพระองค์แสนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสกลนคร เข้าตรวจสแกน

ด้วยเครือ่ง Ferro scan อกีครัง้ และพบแนวเหลก็จ�านวนมาก 

อยู่ลึกจากผิวนอกพระองค์แสนประมาณ ๕-๑๐ เซนติเมตร 

จากการตรวจสอบและท�าแนวต�าแหน่งทีต่รวจพบไว้ เพือ่ให้

วิศวกรผู้ออกแบบการบูรณะ ได้น�าข้อมูลนี้ไปพิจารณาถึง 

ขั้นตอนการบูรณะ ที่อาจยุ่งยากกว่าที่คาดการณ์ไว้

 

แนวต�าแหน่งเหล็กภายในพระองค์แสนที่คณะตรวจสอบสแกนพระองค์แสน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  

จังหวัดสกลนคร ได้เข้าตรวจสแกนด้วยเครื่อง Ferro scan

ภาพ : ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
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เ ม่ือวัน ท่ี ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘  

วิศวกรโยธาผู้ออกแบบ ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการ

ตรวจการจ้าง เมื่อพิจารณาผลการสแกนต�าแหน่งเหล็กที่อยู่

ภายในพระองค์แสน พบว่ามีแนวเหล็กจ�านวนมาก และ 

อาจท�าให้งานบูรณะพระองค์แสนมีความยากและซับซ้อน

มากขึ้น ท่ีประชุมให้ยึดแนวทางการออกแบบเดิมไว้ก่อน 

แล้วเมื่อการบูรณะพบเหล็กจ�านวนมากจริงหรือมีอุปสรรค 

ให้วิศวกรจากกรมศิลปากรเป็นผู้ตัดสินใจ และแนะน�าวิธี 

ที่เหมาะสมให้คณะกรรมการทราบต่อไป

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ได้เร่ิม 

ขั้นตอนการเสริมความมั่นคง ภายหลังจากการหยุดการ

บูรณะไปช่วงหนึ่ง เนื่องจากวิศวกรผู้ออกแบบการบูรณะ  

กรมศิลปากรแจ้งว่า ปูนซีเมนต์ non shrink ต้องขอความ

อนุเคราะห์บริษัทปูนซีเมนต์ไทยให้เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์ 

ดังกล่าว เพราะเป็นปนูพเิศษมกีารไหลตวัทีด่ ีและมค่ีาก�าลงัอดั

เริ่มต้นไม่สูงมาก ต้องมีการเทน�้าปูนซีเมนต์ non shrink  

ให้ไหลเข้าไปและสามารถเสียบแท่งเหล็กสเตนเลสไร้สนิม 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ มิลลิเมตรเข้าไปพร้อมกัน 

ก่อนปูนเริ่มแข็งตัว

เริ่มจากการประกอบเฝือกเข้ากับพระองค์แสนและ 

ตดิตัง้นัง่ร้านค�า้ยนั เพือ่ป้องกนัแรงกระแทกท่ีอาจเกิดขึน้ได้

ขณะเจาะรูเพื่อเสริมความมั่นคง เมื่อท�าการติดตั้งเฝือกและ

ยดึโครงนัง่ร้านและค�า้ยนัเรยีบร้อยแล้ว จงึท�าการเจาะรขูนาด 

๑ นิ้ว ตามต�าแหน่งที่ก�าหนดไว้ และท�าการเจาะทั้งหมด  

๑๑ จุด คณะช่างเริ่มเจาะตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม 

พทุธศกัราช ๒๕๕๘ จนเสรจ็ช่วงเช้าของวนัที ่๒๓ พฤษภาคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

คณะช่างได้ท�าการหล่อประกอบเฝือกเข้ากับพระองค์แสนและติดตั้งนั่งร้าน 

ค�้ายันอย่างมั่นคง ส�าหรับท�าการเจาะรูขนาด ๑ นิ้วจ�านวน ๑๑ จุดตามต�าแหน่งที่ก�าหนด

ในแบบการบูรณะของกรมศิลปากร

ภาพ : ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

คณะช่างท�าการเจาะต�าแหน่งบริเวณพระเพลาของพระองค์แสน

ภาพ : ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
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บริเวณรูเจาะ พบผิวเดิมขององค์พระ ปรากฏชั้นปูนใหม่จากการบูรณะครั้งก่อนปิดทับอยู่

ภาพ : ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

หัวสว่านที่ใช้เจาะและก้านเจาะ ต้องใช้หลายหัวสับเปลี่ยนกัน

ภาพ : ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

เมื่อเจาะได้ระยะจะต้องถอดก้านเจาะเพื่อน�าผงอิฐของพระองค์แสนที่อุดตันก้านเจาะออก

ภาพ : ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

ทุกระยะของการเจาะ ช่างใช้เครื่องดูดเศษผงอิฐที่อยู่ในรูเจาะออกมา  

และเก็บผงอิฐน�าส่งให้วัด

ภาพ : ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

ผงอิฐพระองค์แสนที่กะเทาะออกจากก้านเจาะ ได้ส่งให้แก ่

วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร เก็บรักษา

ภาพ : ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
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เมื่อท�าการเจาะครบทั้ง ๑๑ จุดตามต�าแหน่งที ่

ก�าหนดไว้ วิศวกรโยธาผู้ออกแบบการบูรณะ ได้ท�าการ 

เสริมความมั่นคงด้วยการใส่แท่งสเตนเลสไร้สนิม ขนาด 

เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ มิลลิเมตร เข้าไปตามต�าแหน่ง 

ทีเ่จาะไว้ โดยสอดให้ทะลอุกีด้าน พร้อมใส่น�า้ปนู non shrink 

ที่ผสมด้วยอัตราส่วนปูน non shrink ๒๐ กิโลกรัม ต่อน�้า 

๓,๐๐๐ ซีซี ให้ไหลเข้าไปแทนเต็มพื้นที่รูเจาะ เพื่อยึด 

แท่งสเตนเลสไร้สนิมให้แข็งแรง 

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ผู้รับเหมา

ได้เริ่มตัดผ่าเปิดพระปฤษฎางค์ (แผ่นหลัง) ตามแนวเสริม

ความมั่นคง เพื่อตรวจดูแนวเหล็กเดิมที่ได้มีการสแกนไว ้

และพบว่า เนื้อปูนเดิมมีความชื้น แต่เป็นที่อัศจรรย์ว่า  

ไม่พบแนวเหล็กตามที่มีการสแกนไว้ก่อนหน้านี้ ต่อมาวันที่ 

๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ พบเหล็กเดิม 

ซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นแกนอยูร่ะหว่างพระศอ (คอ) ไปถงึฐาน และ 

เห็นว่าเป็นสนิมมาก ผู้เกี่ยวข้องจึงรายงานต่อผู้ว่าราชการ

จังหวัดสกลนคร แต่ได้รับการพิจารณาให้คงไว้ นอกจากนี้

ยังพบชิ้นส่วนโลหะขึ้นสนิมคล้ายตะปูจีน๒ อีกด้วย 

วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ เริ่มงานขัด

ตกแต่งผิวโป๊วเก็บรอยต่างๆ พร้อมปั ้นปูนบริเวณที่ม ี

การเจาะตัดจากการเสริมความมั่นคง แล้วด�าเนินการลงรัก

สมุกรอให้แห้ง จากนั้นท�าการขัดผิวให้เรียบ

วันที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ช่างพ่นรัก

ส�าหรบัปิดทองบรเิวณองค์พระ รอให้แห้งแล้วเริม่ด�าเนนิการ

ปิดทองในส่วนฐานบัวรอบองค์พระและองค์พระ

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ตรวจพบว่า 

ผิวทองที่ปิดไปแล้ว มีรอยย่นเนื่องจากรักไม่แห้ง ผู้รับเหมา

จึงได้ลอกที่ปิดไปแล้วออกทั้งหมด เพื่อลงรักใหม่แล้ว 

รอให้ผิวรักแห้ง

วันที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ผู้รับเหมา 

ด�าเนินการปิดทองค�าเปลวคัดพิเศษที่องค์พระและฐานบัว

และแล้วเสร็จในวันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

สรุป

พระพุทธองค์แสน หรือ “หลวงพ่อพระองค์แสน”  

เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่จึงมีการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้ง  

หลักฐานลายลักษณ์อักษรระบุว่า เมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๒ 

พระพุทธรูปมีความทรุดโทรมจึงมีการบูรณะปิดทอง ต่อใน

พุทธศักราช ๒๕๐๕ ท�าการบูรณะพระองค์แสนอีกครั้ง 

และท�าให้พุทธศิลป์แบบท้องถิ่นปรับเปลี่ยนเป็นเชียงแสน 

ผสมสุโขทัย จากนั้นมีการบูรณะเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

จากการตรวจพบรอยร้าวบริเวณองค์พระพุทธรูป 

พระพุทธองค์แสน พระประธานภายในพระวิหาร เกรงว่า 

อาจก่อให้เกิดความเสียหายจึงแจ้งไปยังกรมศิลปากร 

เพื่อด�าเนินการอย่างเร่งด่วน จากนั้นจึงมีการวางแผนการ

บูรณปฏิสังขรณ์ เริ่มจากการเตรียมการก่อนบูรณะด้วยการ

จัดพิธีขอขมาเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

จากนัน้การท�าการสแกนโครงสร้างภายในขององค์พระ

แล้วจงึด�าเนนิการโดยแจ้งให้ทางกรมศลิปากรเข้าตรวจสอบ

สภาพการช�ารุด เพื่อการบูรณะให้เหมาะสมและถูกต้อง  

ส่วนนี้ได้ความร่วมมือจากภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์และ 

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร น�าเครื่อง Ferro scan  

มาช่วยท�าการตรวจสอบสแกนหาต�าแหน่งเหล็กภายใน 

ขององค์พระเพื่อหาสาเหตุการเกิดรอยร้าว 

จากการประชุมร่วมกันหลายภาคส่วนของจังหวัด

สกลนคร ได้ข้อตกลงให้ท�าการบูรณะพระพุทธองค์แสน  

ตามทีก่รมศลิปากรได้ออกแบบและว่าจ้างผูร้บัจ้างการบรูณะ 

โดยการแนะน�าของกรมศิลปากร ในวงเงินการบูรณะ 

๑,๖๔๗,๘๒๘ บาท (หนึง่ล้านหกแสนสีห่มืน่เจด็พนัแปดร้อย

ยี่สิบแปดบาทถ้วน) โดยก�าหนดให้เสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

๒	 เปน็ตวัยดึโครงสร้าง	มักมีขนาดเลก็ใหญ่แตกตา่งกันไปตามลกัษณะของการใชง้านแตล่ะประเภท	เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่	“สงัขวานร”	หรอื	“สงัฆวานร”
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บรรณานุกรม

หนังสือและบทความในหนังสือ

กรมศิลปากร. ส�านักศิลปากรที่ ๑๐ ร้อยเอ็ด. ร้อยรอยเก่าสกลนคร. กรุงเทพฯ : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จ�ากัด. 

๒๕๕๕.

เกรียงไกร ปริญญาพล. บรรณาธิการ. พงศาวดารเมืองสกลนคร	 :	 รองอ�ามาตย์โทพระบริบาลศุภกิจ	 (ค�าสาย	 ศิริขันธ์). 

สกลนคร : โรงพิมพ์สกลนครการพิมพ์, ๒๕๕๘.

คณะกรรมการจัดท�าปูมเมืองสกลนคร. ปูมเมืองสกลนคร	เนื่องในโอกาสฉลอง	๑๕๐	ปี	เมืองสกลนคร. สกลนคร. ๒๕๓๑.

คณะกรรมการจัดท�าหนังสืออนุสรณ์. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ	 พระเทพวิมลเมธี	 (วันดี	 สิริวณฺโน)		

ป.ธ.๕	น.ธ.เอก. สกลนคร : สกลนครการพิมพ์. ๒๕๓๑.

คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือ ปี ๒๕๑๑. อนุสรณ์งานเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุม. พระนคร : โรงพิมพ ์

ธรรมบรรณาคาร. ๒๕๑๑.

คณะกรรมการด�าเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน คณะกรรมการฝ่ายจัดท�าหนังสือที่ระลึก. กฐินพระราชทาน	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	๒๕๕๖. กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์วังอักษร. ๒๕๕๖.

คณะผู้จัดท�าหนังสือ. ประวัติพระธาตุเชิงชุม. สกลนคร : สกลนครการพิมพ์. ๒๕๒๗.

จังหวัดสกลนคร. จดหมายเหตุการณ์บูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุเชิงชุม	จังหวัดสกลนคร	พุทธศักราช	๒๕๕๘. กรุงเทพฯ : 

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน). ๒๕๕๗.

เติม วิภาคย์พจนกิจ. ประวัติศาสตร์อีสาน	 :	 ประวัติเมืองสกลนครยุคที่	 ๒. พิมพ์คร้ังที่ ๒. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์. ๒๕๔๒.

ธวัช ปุณโณทก. ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย-ลาว	 :	 ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์อีสาน. กรุงเทพฯ :  

คุณพินอักษรกิจ. ๒๕๓๐.

ฝ่ายการประชาสมัพันธ์ ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน). พระกฐนิพระราชทาน. กรงุเทพ : โรงพมิพ์เรอืนแก้วการพมิพ์. ๒๕๔๘.

พระครูศรีปริยัตยานุกิจ. บรรณาธิการ. ประวัติองค์พระธาตุเชิงชุม	จังหวัดสกลนคร. สกลนคร. ๒๕๓๘.

. บรรณาธิการ. ประวัติองค์พระธาตุเชิงชุม	 จังหวัดสกลนคร. สกลนคร. ๒๕๔๕. (นายอัมพล ศุภสิน  

นายสรรเสริญ ปรุงสุคนธ์ บริษัท ทศท คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) พิมพ์ถวายเนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทาน ประจ�าปี ๒๕๔๕ ณ วัดพระธาตุเชิงชุม วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕).

พระครูสังฆกิจจารักษ์ (แท่น พุทธฺสาโร). บรรณาธิการ. อนุสรณ์งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม. สกลนคร. ๒๔๙๔.

บรรณานุกรม
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ จังหวัดสกลนคร. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ		

พระเทพวิสุทธาจารย์	(กง	โฆสโก)	น.ธ.เอก,	พธ.ด.กิตติมศักดิ์. นนทบุรี.

รุ่งโรจน์ ธรรมรุง่เรอืง. ปราสาทขอมในดนิแดนไทย	 :	ความเป็นมาและข้อมลูด้านประวติัศาสตร์ศลิปะ. กรงุเทพฯ : มติชน. 

๒๕๔๘.

ส�านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอธัยาศยัอ�าเภอวารชิภมู.ิ	ทีร่ะลกึพธิเีปิดห้องสมดุประชาชน	“เฉลมิราชกมุาร”ี	อ�าเภอวารชิภมู	ิจงัหวดัสกลนคร.	

สกลนคร : สมศักดิ์การพิมพ์. ๒๕๕๗.

สรุตัน์ วรางค์รตัน์. บรรณาธกิาร. ต�านานพงศาวดารเมอืงสกลนคร	:	ฉบบัอ�ามาตย์โท	พระยาประจนัตประเทศธาน	ี(โง่นค�า	

พรหมสาขา	ณ	สกลนคร). สกลนคร : ภาควิชาประวัติศาสตร์ วิทยาลัยครูสกลนคร. ๒๕๒๓. (เอกสารเผยแพร่

ความรู้เพื่อการศึกษาของคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสโมสรไลออนส์ สกลนคร ปี ๒๕๒๓-๒๔). สกลนคร : 

สกลนครการพิมพ์. ๒๕๒๓.

. ประวัติศาสตร์สกลนคร. สกลนคร : ภาควิชาประวัติศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกสลนคร. ๒๕๔๔. (เอกสาร 

เพื่อการเผยแพร่ความรู้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น). สกลนคร : สกลนครการพิมพ์. ๒๕๒๓.

. เรือนพักอาศัยชาวไทย-เวียดนาม	 บ้านท่าแร่	 สกลนคร.	 สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร. ๒๕๔๒.  

(จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนม์พรรษา ๖ รอบ). สกลนคร : สกลนคร

การพิมพ์. ๒๕๒๓.

. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ	พระราชวิมลมุนี	(ศรีค�า	อภิสทฺโธ)	ป.ธ.๔	น.ธ.เอก. สกลนคร. ๒๕๓๗.

สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, มรว. รอยอดีตสกลนคร. ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา. ๒๕๔๐

บทความในวารสาร

กรมประชาสัมพันธ์. “นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร ที่สกลนคร.”  

วิทยุสารประจ�าวัน, ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑๒๖ (ประจ�าวันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๔). (เอกสารอัดส�าเนา).

สพสันติ์ เพชรค�า. หนองหานหลวง จากเมืองขอม...เชียงใหม่หนองหาน สู่เมืองสกลนคร. ทางอีศาน, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๙ 

(พฤศจิกายน ๒๕๕๖) : หน้า ๒๔.

อรณุศกัดิ ์ ก่ิงมณ.ี “พระธาตเุชงิชมุ...พระธาตคุูเ่มอืงสกลนคร.” สารกรมศลิปากร, ปีที ่ ๑๒ ฉบบัที ่ ๕ (มถินุายน ๒๕๔๒) :  

หน้า ๖-๙.
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เอกสารอื่นๆ

จีราวรรณ แสงเพ็ชร์. พุทธศิลปกรรม	วัดพระธาตุเชิงชุม	วรวิหาร. กรุงเทพ : ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. ๒๕๕๖. (เอกสารอัดส�าเนา).

ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

เกรียงไกร ปริญญาพล. “สิ่งปลูกสร้างรอบบริเวณจวนท่านเจ้าคุณจันต์.” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙.  

เข้าถึงได้จาก http://www.kkppn.com/.

. “ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ปึงเถ่าม่า สกลนคร.” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙. เข้าถึงได้จาก  

http://www.kkppn.com/.

. “ประวัติเจ้าผู้ข้า.” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙. เข้าถึงได้จาก http://www.kkppn.com/.

. “ท่านเจ้าคณุจนัต์ (๑๕) ไขปรศินาปชูนยีวตัถ.ุ” [ออนไลน์]. เข้าถงึเมือ่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙. เข้าถงึได้จาก http://

www.kkppn.com/.

. “พระอุโบสถหลังเก่าของวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร.” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙. เข้าถึงได้จาก 

http://www.kkppn.com/.

. “พระวิหารวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร.” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙. เข้าถึงได้จาก http:// 

www.kkppn.com/.

. “ประวัติการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร.” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙. 

เข้าถึงได้จาก http://www.kkppn.com/.

. “ท้ายชีวิตท่านเจ้าคุณจันต์.” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙. เข้าถึงได้จาก http://www.kkppn.

com/.

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). “จารึกวัดพระธาตุเชิงชุม.” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙.  

เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/.
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การประชุมคณะกรรมการด�าเนินงานจัดท�าหนังสือ
พระพุทธองค์แสน
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