แนะน�ำหนังสือ
เมืองหนองหารหลวง และภูพานมหาวนาสี
อภิลักษณ์ เกษมผลกูล๑

ศรีศักร วัลลิโภดม วลัยลักษณ์ ทรงศิริ และรัชนีบูล ตังคณะสิงห์.
เมืองหนองหารหลวง และภูพานมหาวนาสี. กรุงเทพฯ: มูลนิธเิ ล็ก-ประไพ วิรยิ ะพันธุ,์
๒๕๕๕ (๑๑๒ หน้า)
ประเด็ น เรื่ อ งการพั ฒ นาพื้ น ที่ ข องภาครั ฐ ในปั จ จุ บั น ที่ คิ ด ต่ า งกั บ ชุ ม ชน
นับเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและเป็นที่อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจาก
การพัฒนาที่ขาด “การเรียนรู้” ที่มาหรือรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชุมชน ไม่เพียง
๑

อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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จะท� ำ ลายวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น เท่ า นั้ น หากแต่ ยั ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง และ
ความรุนแรงขึน้ ในสังคมอันจะกลายเป็นอุปสรรคของการพัฒนาต่อไป วารสารไทยศึกษา
ฉบั บ นี้ จึ ง จะขอแนะน� ำ หนั ง สื อ เมื อ งหนองหารหลวง และภู พ านมหาวนาสี
ของมู ล นิ ธิ เ ล็ ก -ประไพ วิ ริ ย ะพั น ธุ ์ ที่ ตี พิ ม พ์ เ มื่ อ ปลายปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๕
และเขี ย นโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศรี ศั ก ร วั ล ลิ โ ภดม วลั ย ลั ก ษณ์ ทรงศิ ริ
และรัชนีบูล ตังคณะสิงห์
หนังสือ เมืองหนองหารหลวง และภูพานมหาวนาสี เป็นหนังสือที่เขียนขึ้น
เพื่อสร้างความเข้าใจในรากเหง้าและความเป็นมาของบ้านเมืองขนาดใหญ่และส�ำคัญ
ที่สุดในเขตอีสานเหนือที่เรียกว่า “เมืองหนองหารหลวง” หรือ จังหวัดสกลนคร ใน
ปัจจุบัน ซึ่งมีความส�ำคัญในฐานะที่เป็นถิ่น “พุทธธรรม” เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของ
พระอริยสงฆ์สายพระป่าที่ใช้การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นพื้นธรรม จนกลายเป็น
อัตลักษณ์ของความเป็น “มหาวนาสีแห่งภูพาน” หรือส�ำนักวัดป่าที่ส�ำคัญของดินแดน
แถบนี้
ในดินแดนบริเวณหนองหารนี้มีดอนหรือเกาะชัดเจนหลายแห่ง มีดอนที่
ใหญ่ที่สุดและเต็มไปด้วยไม้หนาแน่นคือ “ดอนสวรรค์” ซึ่งพื้นที่ดอนสวรรค์นี้ในอดีต
เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวของชาวเมืองสกลนครที่เป็นที่นิยมกันในอดีต ขณะที่ต่อมาได้มีการ
ประกาศจากราชการให้พนื้ ทีเ่ ดียวกันนีเ้ ป็นทีว่ ดั ร้าง ตัง้ แต่ พ.ศ.๒๔๗๒ กระทัง่ ต้นเดือน
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ มีความพยายามจะออกโฉนดบนพื้นที่ดังกล่าว ภาคประชาชนใน
พื้นที่สกลนครจึงต้องออกมาคัดค้านการออกโฉนดที่ดินดอนสวรรค์ เพื่อรักษาสมบัติ
สาธารณะ (Commom property) ที่มีความสมบูรณ์ทั้งในเชิงนิเวศและความหมาย
ต่อชีวิตและสังคมของคนสกลนครทั้งปวง ส่งผลให้กลุ่มนักวิชาการในมูลนิธิเล็กประไพ วิริยะพันธุ์ จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของพื้นที่
แห่งนี้ในมิติโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยให้ปรากฏการณ์ “รักษา
บ้านเกิดเมืองนอน” ของชาวสกลนครในครั้งนี้ เป็นโอกาสในการเรียนรู้รากเหง้าทาง
ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมพืน้ ถิน่ ของคนสกลนครเองและผูส้ นใจ โดยมีสาระส�ำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์และในการเป็นเมืองโบราณที่เป็นถิ่นฐานอัน
เก่าแก่ในการประดิษฐานพระพุทธศาสนาแบบอรัญวาสี เพือ่ สืบทอดรากเหง้าและรักษา
อัตลักษณ์ในความเป็นเมืองริมหนองน�้ำธรรมชาติขนาดใหญ่และถิ่นมั่นในพุทธธรรม
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ให้คงอยู่ต่อไป
หนังสือ เมืองหนองหารหลวง และภูพานมหาวนาสี แบ่งเนื้อหาเป็น
๘ ตอน ซึ่งจ�ำแนกได้เป็น ๔ ส่วนคือ ส่วนแรกคือส่วนน�ำเรื่องให้ผู้อ่านเข้าในในบริบท
ของสถานการณ์และภาพรวมของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตอนที่ ๑ “หนองหาร”
แห่งสกลนคร บอกเล่าเรื่องราวเชิงกายภาพของพื้นที่หนองหาร ตลอดจนพัฒนาการ
ของพื้นที่ในภาพรวมเพื่อให้เห็นถึงสายธารของการเปลี่ยนแปลงอันน�ำมาสู่การคิดต่าง
ในเชิงบริหารจัดการพื้นที่ โดยผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นถึงหลักฐานข้อมูลเชิงสังคมวัฒนธรรม
ที่บอกเล่าเรื่องราวการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในฐานะพื้นที่สาธารณะ
ต่อมาเป็นส่วนที่ ๒ คือส่วนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโบราณคดีและประวัติศาสตร์
ได้แก่ ตอน “แคว้นโบราณหนองหารหลวงและเมืองสกลนคร” ตอน “เมืองสกลนคร
โบราณในรัฐ “ศรีโคตรบูร” และต�ำนานอุนังคธาตุ” และ ตอน “ล�ำน�้ำ ผู้คน และการ
ตัง้ ถิน่ ฐานในลุม่ น�ำ้ สงคราม” โดยเนือ้ หาในส่วนที่ ๒ นีไ้ ด้เชือ่ มโยงข้อมูลโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ของพื้นที่หนองหารสกลนคร ตั้งแต่สมัยยุคส�ำริด คือเมื่อราว ๓,๕๐๐ –
๔,๐๐๐ ปีก่อนปัจจุบัน จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ข้อมูลดังกล่าวเน้น
ย�้ ำ ให้ เ ห็ น ถึ ง การตั้ ง ถิ่ น ฐานบ้ า นเรื อ นของมนุ ษ ย์ บ นผื น แผ่ น ดิ น แถบนี้ ม ายาวนาน
อันเป็นเครื่องตอกย�้ำให้เห็นถึงความหมายและความส�ำคัญของพื้นที่ ไม่เพียงเท่านั้น
นักโบราณคดียังได้พบโบราณวัตถุหลายอย่างที่เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงการ
ตั้ ง ถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย์ ใ นแถบนี้ รวมทั้ ง ยั ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง การเฟื ่ อ งฟู ข องยุ ค เหล็ ก ใน
แอ่งสกลนคร อันเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยกับวัฒนธรรมซาหวิ่งห์ในตอนกลางประเทศ
เวียดนาม ขณะที่หลักฐานเชิงวรรณกรรมที่ส�ำคัญในดินแดนแถบนี้คือ “ต�ำนาน
อุรังคธาตุ” หรือต�ำนานพระธาตุพนม ซึ่งเชื่อว่าเป็นพระบรมธาตุส่วนหน้าอกของ
พระพุทธเจ้าซึ่งพระมหากัสสปะน�ำมาประดิษฐานไว้ ณ ดอยกัปปนคีรี หรือ ภูก�ำพร้า
อีกนัยหนึ่งคือพระธาตุพนม
ในต�ำนานอุรังคธาตุนี้ พระพุทธองค์เสด็จมาโปรดดินแดนในลุ่มแม่น�้ำโขง
โดยเฉพาะ ทรงประทับรอยพระพุทธบาทไว้ในท้องที่ต่างๆ เช่น ที่หนองคาย สกลนคร
และนครพนม ทรงก� ำ หนดภู ก� ำ พร้ า ในเขตอ� ำ เภอธาตุ พ นมเป็ น สถานที่ บ รรจุ
พระอุรังคธาตุ และท�ำนายการเกิดของนครเวียงจันทน์ สิ่งที่โดดเด่นและน่าสนใจ
ประการหนึ่งในต�ำนานอุรังคธาตุคือการกล่าวถึงก�ำเนิดของแม่น�้ำส�ำคัญๆ ตาม
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ล�ำน�ำ้ โขงว่าเป็นการกระท�ำของพวกนาคซึง่ แต่เดิมมีทอี่ ยูอ่ าศัยในหนองแสในเขตยูนนาน
ทางตอนใต้ของประเทศจีน นาคเหล่านั้นได้ทะเลาะวิวาทกัน จนเป็นเหตุให้ต้อง
ทิ้งถิ่นฐานเดิมล่องมาตามล�ำน�้ำโขงทางใต้ ขุดควักพื้นดินท�ำให้เกิดแม่น�้ำสายต่างๆ ขึ้น
เช่น แม่น�้ำอู แม่น�้ำพิง แม่น�้ำงึม แม่น�้ำชี และแม่น�้ำมูล เป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้เขียน
หนังสือนี้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องราวเกี่ยวกับนาคนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่นิยมกันมาก
ในบรรดาบ้านเมืองสองฝั่งแม่น�้ำโขง ตั้งแต่หนองแส ซึ่งเป็นตอนต้นน�้ำในเขตยูนนาน
ลงมาจนถึงเมืองเขมรตอนปากแม่น�้ำโขงมีลัทธิเคารพบูชานาค นาคมีความสัมพันธ์
กับมนุษย์ในฐานะเป็นบรรพบุรุษ ยิ่งไปกว่านั้น นาคยังเป็นสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ในการ
ปกครองและความยุติธรรม ซึ่งผู้เขียนได้ตีความความหมายของนาคไว้อย่างน่าสนใจ
ว่านาคมี ๒ ลักษณะคือ นาคในลักษณะที่เป็นกลุ่มชนดั้งเดิม และ นาคในลักษณะที่
เป็นลัทธิหนึ่งในทางศาสนา
นอกจากแม่น�้ำโขงและแม่น�้ำดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว ผู้เขียนยังกล่าวถึง
“แม่น�้ำสงคราม” ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของพื้นที่บริเวณนี้ ผู้เขียนได้แบ่งลุ่มน�้ำข้างต้น
เป็น ๒ พื้นที่ตามการก่อตัวเป็นชุมชน ได้แก่ ลุ่มน�้ำสงครามตอนบน คือบริเวณ
ทีต่ งั้ อยูเ่ ทือกเขาภูพานลงมา ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นเขตอ�ำเภอเมืองสกลนคร จนถึงอ�ำเภอ
หนองหานและอ� ำ เภอบ้ า นดุ ง จั ง หวั ด อุ ด รธานี ต่ อ มาก่ อ ก� ำ เนิ ด เกิ ด เป็ น ชุ ม ชน
ผ่านยุคสมัยต่างๆ กระทั่งเกิดเป็นกลุ่มเมืองในบริเวณนี้และมีช่ือตามต�ำนานว่า
“แคว้นศรีโคตรบูร” มีความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับหลวงพระบาง
อย่างต่อเนื่อง และลุ่มน�้ำสงครามตอนล่าง ครอบคลุมพื้นที่ทางด้านเหนือของ
อ�ำเภอบ้านม่วง อ�ำเภออากาศอ�ำนวย จังหวัดสกลนคร และอ�ำเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม ลงไปจนถึงอ�ำเภอศรีสงคราม อ�ำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม อ�ำเภอ
ค�ำตากล้า จังหวัดสกลนคร หรืออีกนัยหนึง่ คือบริเวณสองฝัง่ ล�ำน�ำ้ สงครามจากบริเวณ
อ�ำเภอโซ่พิสัย อ�ำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย อ�ำเภอค�ำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ไปจนถึงอ�ำเภอศรีสงครามและอ�ำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งการเกิดชุมชน
ในลุ่มน�้ำสงครามตอนล่างที่มีการสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน เริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓
มีการกวาดต้อนผูค้ นทีป่ ระกอบด้วยกลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ งๆ ซึง่ อาจแบ่งตามตระกูลภาษาได้
เป็น ๒ กลุ่ม คือ พวกไท-ลาว ได้แก่ โย้ย ย้อ และพวกมอญ- ขะแมร์ ได้แก่พวก
ข่า โซ่ กะเลิง ข้ามมาอยู่ฝั่งขวาแม่น�้ำโขงในเขตประเทศไทย เป็นเหตุให้เกิดบ้านเมือง
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ร่วมสมัยกับทางลุ่มน�้ำสงครามตอนบนขึ้นในจังหวัดนครพนมและสกลนครหลายแห่ง
ซึ่งในหนังสือนี้ผู้เขียนได้เน้นย�้ำให้เห็นว่า แม้ว่าจะมีความหลากหลายในทางเผ่าพันธุ์
แต่กไ็ ด้ผา่ นบูรณาการทางวัฒนธรรมลาว คือมีการสร้างวัดทางพุทธศาสนา ซึง่ มีทงั้ สิม
และธาตุเป็นจุดศูนย์กลางในการท�ำพิธีกรรมและกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน มีระบบ
การถือผี เลี้ยงผีที่คล้ายคลึงกัน เช่น การนับถือศาลปู่ตา ศาลมเหสักข์ เป็นต้น
เนือ้ หาของหนังสือส่วนที่ ๓ เป็นเรือ่ งราวเกีย่ วกับเมืองสกลนครกับพระพุทธ
ศาสนาฝ่ายอรัญวาสี ได้แก่ ตอนที่ ๕ “ภูพานมหาวนาสี” และตอนที่ ๖ “ภูผาศักดิ์สิทธิ์
และอรัญวาสี” เนื้อหาในส่วนนี้ท�ำให้เห็นภาพของการเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในฐานะ
“ส�ำนักวัดป่า” หรือ “มหาวนาสี” ทีม่ มี าอย่างยาวนานของดินแดนแถบนีไ้ ด้อย่างชัดเจน
ผูเ้ ขียนโดยอาศัยหลักฐานเชิงโบราณคดีโดยได้ตงั้ ข้อสังเกตว่า ดินแดนแถบนีเ้ ป็นทีเ่ ป็น
ที่ตั้งของส�ำนักวัดป่ามาตั้งแต่สมัยทวาราวดี ทั้งนี้พิจารณาจากการสืบเนื่องของการ
เป็นแหล่งปฏิบัติทางสูญญตา การเน้น คาถาเย ธัมมา ซึ่งหมายถึงการรับรู้ในเรื่อง
อริยสัจสี่ และการสอนธรรมะด้วยมหานิบาตชาดก อันหมายถึงการพัฒนาจิตของ
พระโพธิสัตว์เจ้า ตั้งแต่อยู่ในระดับสัตว์เดรัจฉานจนถึงการเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่สืบเนื่องมาจากแหล่งพุทธสถานทวารวดีในยุคก่อนเช่นที่ ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ภูปอ ภูค่าว เมืองฟ้าแดดสงยางในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ เมืองกันทรวิชัย เมือง
นครจัมปาศรีนาดูน จังหวัดมหาสารคาม แหล่งเสมาหินที่กุดโง้ง จังหวัดชัยภูมิ
ส่วนการที่เห็นว่าเป็นแหล่งพุทธสถานในยุคทวารวดี ก็เพราะรูปแบบทางศิลปะที่พบ
ตามลั ก ษณะพระพุ ท ธรู ป เทวรู ป และลวดลายที่ พ บในแหล่ ง โบราณคดี เ หล่ า นี้
ล้วนได้รับอิทธิพลศิลปะขอมแต่สมัยปาปวนลงมาจนถึงสมัยบายน ขณะที่การสืบเนื่อง
เรือ่ ยมาจนถึงสมัยล้านช้าง ล้านนา นัน้ เห็นได้จากการสร้าง “ต�ำนานอุรงั คธาตุ” อธิบาย
ความเป็นมาของพุทธสถานในครอบครองของพระเจ้าเลียบโลก และการสร้าง
รอยพระพุทธบาทให้เป็นที่สักการะและประกอบพิธีกรรมตามฤดูกาลของผู้คน
การเป็นอารามในท่ามกลางป่าเขาที่ท�ำหน้าที่มาแต่ครั้งอดีต ส่งผลให้เกิด
พระป่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่บริเวณนี้ เนื่องจากจะเห็นว่าพระป่าสายอีสาน
ก็ยังคงอาศัยป่าเขาโดยเฉพาะท้องถิ่นริมฝั่งโขงสร้าง “มหาวนาสี” ในที่อื่นๆ ต่อมา
อีกมากมาย พระอริยสงฆ์ทางอีสานหลายรูป เช่น พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และ
ศิษย์รุ่นต่อมาอย่างพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร แม้ท่านเหล่านั้นจะเป็นศิษย์พระอริยสงฆ์
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สายอี ส านผู ้ ตั้ ง ฝ่ า ยธรรมยุ ติ ก นิ ก ายในอี ส านในสมั ย รั ช กาลที่ ๔ แต่ ก็ มี ฐ านการ
ปฏิบัติธรรม การออกธุดงค์อยู่รุกขมูล (โคนต้นไม้) วิปัสสนากรรมฐานตามแบบ
พระป่าในท้องถิ่นอีสานมาก่อนที่จะบวชอีกครั้งเพื่อเข้าสู่ธรรมยุติกนิกายในภายหลัง
ในประเด็นนี้ผู้เขียนจึงได้ตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า
... พระป่าสายอีสานนั้นมิได้สืบทอดมาจากพระฝ่ายอรัญวาสีแบบ
ลังกาวงศ์ที่เข้ามาในประเทศไทยเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙
อีกทั้งไม่ได้เป็นผู้สืบสายพระสายวิปัสสนาธุระในธรรมยุติกนิกายที่
เข้ามาสู่ดินแดนอีสานเมื่อครั้งรัชกาลที่ ๔ หากแต่สืบเนื่องมากแต่
ครัง้ ยังมีภพู านมหาวนาสีเมือพ่ ทุ ธศาสนาแบบเถรวาทเข้ามาสูอ่ สี าน
แต่เริ่มแรกในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๕ และเป็นการสืบทอด
พระสายวิปัสสนาธุระแห่งอรัญวาสีที่เก่าแก่และต่อเนื่องยาวนาน
ที่สุด โดยมิได้รับตกทอดมาจากแห่งใด๒
เนือ้ หาในส่วนสุดท้ายของหนังสือบอกเล่าวิถชี วี ติ และความหมายเชิงวัฒนธรรม
ของชาวสกลนครกับหนองหารผ่านภาพถ่ายทีเ่ ป็นเสมือนมรดกความทรงจ�ำทีม่ ตี อ่ พืน้ ที่
นี้ไว้ในตอนที่ ๗ “ภาพถ่ายแห่งความทรงจ�ำจากหนองหาร : “เรือนางค�ำไหล” ชนะที่ ๑
ในงานออกพรรษา พ.ศ.๒๔๘๒ หนองหารสกลนคร คณะท่าวัด” และตอนที่ ๘
เมืองสกลนครจากภาพถ่ายของพระดุลยภาณสรประจักษ์ (บุญมาก ตังคณะสิงห์)
ช่ ว งที่ ป ฏิ บั ติ ง านเป็ น ผู ้ พิ พ ากษาหั ว หน้ า ศาล ณ เมื อ งสกลนครระหว่ า ง พ.ศ.
๒๔๗๗-๒๔๘๙” ภาพถ่ายเหล่านี้ท�ำให้เห็นแง่มุมของวิถีชีวิตชาวสกลนครในด้าน
ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมอย่างเด่นชัด ทัง้ ภาพถ่ายประเพณีการแข่งเรือ ภาพถ่าย
ของข้าราชการเมือง ภาพถ่ายงานและกิจกรรมส�ำคัญของชุมชน
หนังสือ เมืองหนองหารหลวง และภูพานมหาวนาสี ได้ย้อนภาพอดีต
ของเมืองหนองหารหลวง หรือจังหวัดสกลนครได้อย่างเด่นชัด ด้วยหลักฐานทาง
โบราณคดีและประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศไทย ผนวกกับการวิเคราะห์
เชื่อมโยงกับบริบทพื้นที่จึงท�ำให้เป็นผลงานวิชาการที่น่าสนใจและเป็นคลังความรู้ที่
ศรีศักร วัลลิโภดม วลัยลักษณ์ ทรงศิริ และรัชนีบูล ตังคณะสิงห์. เมืองหนองหาร
หลวง และภูพานมหา วนาสี. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์, ๒๕๕๕. หน้า ๗๙.
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จะได้ใช้ประโยชน์ต่อไปในวงวิชาการ นับเป็นหนังสือที่น่าอ่านอีกเล่มหนึ่งที่เหมาะแก่
ผู้สนใจด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีในแอ่งอารยธรรมอีสาน นักวิชาการด้าน
พุทธศาสนศึกษา ตลอดจนนักคติชนวิทยาและนักมานุษยวิทยาศาสนา
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