
อุรังคธาตนุทิานพทุธต�านานพระเจ้าเลยีบโลกฉบับอีสานล้านช้าง : การสบืทอดและการสร้างสรรค์ 1

 
๑	

บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยเรือ่ง	“การสืบทอดอ�านาจและอัตลักษณ์ข้าโอกาส

วัดพระธาตพุนม	จังหวัดนครพนม	ในพธิถีวายข้าวพชีภาคและพธิเีสียค่าหวั”	และน�าเสนอในงานประชุม

วิชาการระดับชาติเรื่อง	 “วิชญทรรศ์ภาษา	วรรณกรรม	และวัฒนธรรมไทย”	 เนื่องในโอกาส	๔๐	ปี	

ภาควิชาภาษาไทย	คณะศิลปศาสตร์	และ	๘๐	ปี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
๒	

อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร

อุรังคธาตุนิทานพุทธต�านานพระเจ้าเลียบโลก

ฉบับอีสานล้านช้าง : การสืบทอดและการสร้างสรรค์
๑

สุรชัย ชินบุตร
๒

บทคัดย่อ

	 วรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนของท้องถิ่นและเป็นเครื่องมือบอกเล่าประวัติ

ความเป็นมาของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี	 อุรังคธาตุนิทานหรือต�านานพระธาตุพนมเป็น

วรรณกรรมของการบอกเล่าเรือ่งราวการเดนิทางของพระพทุธเจ้าเข้าสูด่นิแดนล้านช้าง

ทั้งสองฝั่งแม่น�้าโขงและอธิบายการเกิดสถานที่เคารพต่าง	 ๆ	 ในทางศาสนามากมาย	

บทความน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการสืบทอดนิทานอุรังคธาตุของภาคอีสาน	 และ

ความสัมพนัธ์ระหว่างนิทานอุรงัคธาตกุบัศาสนสถานทีต่่าง	ๆ 	ทีร่ะบไุว้ในนิทานอุรงัคธาตุ

	 ผลการศกึษาพบว่า	อุรงัคธาตนิุทาน	ถกูสร้างสรรค์ขึน้มาโดยกวีของอาณาจักร

ล้านช้างโดยต้นฉบับเขียนลงใบลาน	 แต่นานเข้ากระจัดกระจายอยู่แถบลุ่มแม่น�้าโขง

ต่อมาพระยาศรไีชยชมพ	ูอ�ามาตย์ในราชส�านักของพระเจ้าสุรยิวงศา	ได้น�ามาเรยีบเรยีง

ใหม่	 ซ่ึงในระยะต่อมาได้รับการคัดลอกถ่ายถอดเป็นอักษรไทยปัจจุบัน	 หลายส�านวน

ได้แก่	 อุรังคธาตุ	 (ต�านานพระธาตุพนม)	 อุรังคธาตุเทสนา	 อุรังคนิทาน(พิสดาร)	

ซ่ึงฉบบัหลังได้รบัการตพีมิพ์เผยแพร่	๑๑	ครัง้	นอกจากน้ียงัมนิีทานอุรงัคธาต	ุตวัอักษร

ลาวที่มีการพิมพ์เผยแพร่เน่ืองในโอกาสพิธีฌาปณกิจศพของพระสังฆราชลาว	 และ

มกีารพมิพ์เผยแพร่กนัอย่างแพร่หลายในโอกาสต่าง	ๆ 	ของกลุ่มชนทีอ่าศยัอยูท่างฝ่ังซ้าย
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แม่น�้าโขง	 อุรังคธาตุนิทานยังได้กล่าวถึงสถานที่เคารพทางศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้า

เสด็จไปยังสถานที่ใดก็ได้ประทับรอยเท้าไว้เป็นหลักฐาน	อันเป็นการแสดงให้รับรู้กันว่า

พระพทุธเจ้าได้เสดจ็มายงั	ณ	สถานทีแ่ห่งน้ี	นอกจากน้ียงัพบว่านิทานอุรงัคธาตแุต่งขึน้

เพื่อเป็นวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าสุริยวงศาธิราช	 พระมหากษัตริย์ของ

อาณาจักรล้านช้าง	เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการครองราชย์สมบัติ	การศึกษาเรื่องนี้

สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและความศรัทธาของคนในแถบลุ่มน�้าโขงต่อพุทธศาสนา

อย่างเหนียวแน่นตลอดมา	

ค�าส�าคัญ:	อุรังคธาตุ	พระเจ้าเลียบโลก	อีสานล้านช้าง	
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Uranggadhat Nidana, Phra Chao Lieb Lok Legend 

of Isaan Lanxang Version: Inheritance and Creativ-

ity
๑

Surachai Chinnabutr
๒ 

Abstract

 Uranggadhat Nidana or Phra That Phanom Legend, is part of the folk 

literary of Thai-Laos culture. The story explains the building of Phra That 

Phanom, along with the travels of Buddha into Lanxang kingdom along 

the banks of Maekong River and the placing of his footprints in many places. 

The article aims to study the inheritance of Uranggadhat in Isaan Region and 

the creation of legends in the context of Thai-Lao culture.

 The results found that Uranggadhat Nidana was created by poets 

of the Lanxang Kingdom. Text was originally written on palm leaves but was 

lost someplace around the Maekong River. Phraya Sri Chai Chompu, the

interior minister in the court of King Suriyawongsa, had it rewritten and

translated. Lao manuscripts of Uranggadhat Nidana have been printed on 

the ocassion of cremation ceremony of the supreme patriarchs of Laos and 

have been widely published on several occasions of the people living on the left 

 
๑
 This	 article	 is	 a	part	 of	 the	 research	 “The	 Identity	 and	 Inheritance	of	 the	

Monastery Serfs of Wat Phra That Phanom Nakhon Phanom Province in Kao Bichabhagaya 

Offering	 and	 Sia	 Kha	Hua	 Ritual”	 and	 presented	 in	 national	 academic	 conference	 on

“วิชญทรรศ์ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย” in 40 years, Department of Thai language. 

Faculty of Liberal Arts , 80 years Thammasat University. 

 
๒
 Lecturer of Department of Thai, Faculty of Humanities and Social Science, 

Sakon Nakhon Rajabhat University. 
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side of the Maekong River. Uranggadhat Nidana discusses many sacred religious 

places, explaining how when the Buddha went to any location, he imprinted 

his feet as evidence. Moreover, it was found that Uranggadhat Nidana was 

created as literature for celebrations. This study reflects that the people living 

around the Maekong River have had a strong belief in and respect for Buddhism. 

Keyword : Uranggadhat Nidana, Phra Chao Lieb Lok, Isaan Lanxang, 

 Inheritance
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บทน�า

	 วรรณกรรมหลายเรื่องมีที่มาจากต�านานซ่ึงเป็นเรื่องเล่าแบบปากต่อปาก

สืบทอดกนัมาจากรุน่สู่รุน่	จากน้ันจึงค่อย	ๆ 	ปรบัเปล่ียนเป็นลายลักษณ์โดยมกีารบันทกึ

ไว้เพือ่น�าไปใช้ในโอกาสต่าง	ๆ 	เช่น	ใช้เทศน์	ใช้อ่านในงานงนัเฮือนด	ีท�าขวัญ	โดยเฉพาะ

วรรณกรรมที่น�ามาจากพุทธศาสนาที่ฝังรากลึกลงในวิถีชีวิตของคนไทย	 ถูกน�ามาใช้

กันอย่างแพร่หลาย	ด้วยเหตุนี้เองวรรณกรรมจึงเป็นเครื่องมือศึกษาสังคมในแต่ละยุค

แต่ละสมัยเพราะวรรณกรรมอธิบายสิ่งต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น	 ๆ	 ได้เป็นอย่างดี	

วรรณกรรมหลายเรื่องของมนุษยชาติส่วนใหญ่จึงน�าเอาต�านานซ่ึงเป็นเรื่องเล่ามา

บันทึกไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไป
๓
 

	 อุรังคธาตุนิทาน	 เป็นวรรณกรรมที่เก่าแก่และมีความส�าคัญทั้งทางด้าน

ประวัติศาสตร์	 โบราณคดีและวรรณกรรมของสองประเทศคือทั้งประเทศลาวและ

ภาคอีสานของประเทศไทย	 ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นวรรณกรรมสองฝั่งโขงก็ว่าได	้

ในส่วนของประเทศไทยน้ัน	 อุรังคธาตุนิทานต้นฉบับที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวง

ประจักษ์ศิลปาคม	 ข้าหลวงต่างพระองค์ที่ดูแลหัวเมืองมณฑลอุดร	 ได้น�ามามอบให้

หอสมุดแห่งชาติ	 เมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๖๔	บันทึกด้วยอักษรธรรมอีสาน	หน้าปกเขียนชื่อว่า	

“อุรังคธาตุ”	ได้น�ามาพิมพ์ครั้งแรก	มีชื่อเรียกว่า	“อุรังคธาตุ”	ฉบับความสังเขป	แต่ต่อ

มากรมศิลปากรได้น�าหนังสืออุรังคธาตุมาช�าระและเรียบเรียงใหม่	 โดยมอบให้

นายสุด	 ศรีสมวงศ์	 และนายทองดี	 ไชยชาติ	 เปรียญ	 ซ่ึงพิเศษ	 เจียจันทร์พงษ์
๔
 

ผู้เชียวชาญของกรมศิลปากรได้อธิบายไว้ว่า	 หนังสือ	 อุรังคธาตุ	 ได้เคยจัดพิมพ์แล้ว

ครัง้หน่ึง	แต่ในปี	พ.ศ.๒๔๘๓	ได้จัดพมิพ์ขึน้ใหม่เน่ืองในโอกาสพระราชทานเพลิงศพของ	

อ.ต.หลวงประชุมบรรณสาร	 (พิณ	 เดชะคุปต์)	 มีข้อความแปลกและพิสดารกว่า

ฉบับที่เคยพิมพ์มาก่อน	โดยใช้ชื่อว่า	“อุรังคธาตุ	(ต�านานพระธาตุพนม)”	

 
๓	
สุกัญญา	 สุจฉายา,	 วรรณกรรมมุขปาฐะ,	 (กรุงเทพฯ:	 โครงการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ	คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๕๖)	หน้า	๒-๓.

 
๔	
พิเศษ	 เจียจันทร์พงษ์,	อุรังคธาตุ ต�านานพระธาตุพนม,	 (มหาสารคาม:	 วิทยาลัยครู

มหาสารคาม,	๒๕๒๑),	ค�าน�า.
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	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๐๔	ได้มีการน�าเอา	อุรังคธาตุ (ต�านานพระธาตุพนม)	มาพิมพ์

ใหม่ด้วยอักษรไทยปัจจุบันลงบนใบลานโดยส�านักพิมพ์	 ส.ธรรมภักดี	 และช�าระความ

ออกมาเป็นส�านวนภาคอีสานโดยมหาสิลา	วีรวงศ์	แบ่งออกเป็น	๑๐	ผูก	ผูกละ	๑	กัณฑ์	

โดยใช้ช่ือว่า	“อุรงัคธาตเุทสนา”	ซ่ึงเป็นส�านวนเดยีวกบัฉบบัหอสมดุแห่งชาต	ิแต่มคีวาม

ผิดเพี้ยนไปจากส�านวนเดิมบ้างเล็กน้อยซึ่งอาจจะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมให้เข้าใจง่าย
๕

	 ส�าหรับ	อุรังคธาตุเทสนา	นี้	เข้าใจว่าส�านักพิมพ์	ส.	ธรรมภักดี	สร้างขึ้นเพื่อ

ให้พระภิกษุเทศนาให้กับญาติโยมได้ฟังเน่ืองในโอกาสวันส�าคัญทางพุทธศาสนาเพราะ

ส�านวนส่วนใหญ่น้ันจะเป็นส�านวนทางภาคกลางยากแก่การท�าความเข้าใจของคนอีสาน	

ดงัน้ันเมือ่มกีารช�าระโดย	มหาสีลา	วีรวงศ์	เข้าใจว่าจะเป็นส�านวนทีฟั่งเข้าใจง่ายส�าหรบั

ญาติโยมที่มาท�าบุญ	(ผู้เขียน)

	 ต่อมาพระธรรมราชานุวัตร
๖
	 (แก้ว	 อุทุมมาลา)	 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม	

และเจ้าคณะจังหวัดนครพนมในขณะนั้น	ได้รวบรวมงานที่ท่านได้บันทึกไว้ในสมัยด�ารง

สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะสามัญที่	 “พระพนมเจติยานุรักษ์”	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๑

และได้พิมพ์เผยแพร่มาแล้ว	๖	ครั้ง	โดยให้ชื่อว่า	“อุรังคนิทาน”	โดยครั้งสุดท้ายพิมพ์

เมื่อ	ปี	พ.ศ.	๒๕๑๒	แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่ได้มีการพิมพ์เผยแพร่อีกเลย	จากนั้น

มา	๑๐	กว่าปี	ได้มีผู้สนใจต้องการที่จะให้ทางวัดพระธาตุพนมพิมพ์หนังสือขึ้นอีกจึงได้

มีการครั้งเน่ืองในงานฉลองอายุครบ	 ๘๐	 ปี	 ของพระธรรมราชานุวัตร	 แต่ได้มีการ

เพิม่เตมิเรือ่งราวเกีย่วกบัองค์พระธาตพุนมพงัลงมาเมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๑๘	โดยใช้ชือ่หนังสือ

ว่า	“อุรงัคนิทาน	ต�านานพระธาตพุนม	(พสิดาร)”		ซ่ึงเป็นการพมิพ์ครัง้ที	่๗	จนถงึปัจจุบัน

คือฉบับที่	๑๑	โดยผู้พิมพ์อธิบายเพิ่มเติมว่า	เนื่องจากหนังสืออุรังคนิทาน	มีประโยชน์

ในการศึกษาค้นคว้าทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของภาคอีสานและของ

ประเทศลาวซึ่งแต่เดิมคืออาณาจักรล้านช้างนั่นเอง

 
๕	
ธวัช	 ปุณโณฑก,	 ต�านานอุรังคธาตุ,	 (กรุงเทพฯ	 :	 มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย

ภาคอีสาน	ธนาคารไทยพาณิชย์,	๒๕๔๒	)	หน้า	๕๓๔๓.

 
๖	
พระธรรมราชานุวัตร,	อุรังคนิทาน ต�านานพระธาตุพนม (พิสดาร),	พิมพ์ครั้งที่	๑๑.	

(กรุงเทพฯ:	จูนพับลิชชิ่ง,๒๕๕๑)	หน้า	ค�าน�า.
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	 ในส่วนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 หนังสืออุรังคธาตุถือได้

ว่าเป็นเอกสารส�าคัญทางด้านประวัติศาสตร์	 โบราณคดีของลาวในอดีต	สันนิษฐานว่า

มีอายุไม่ต�่ากว่า	๕๐๐	ปี	มีทั้งหมดจ�านวน	๕	ผูก	บันทึกด้วยอักษรธรรม	๒๕๐	หน้าลาน	

แต่ต่อมามีอีกหนึ่งชุดเพิ่มเข้ามามีจ�านวน	 ๔	 ผูก	 บันทึกด้วยอักษรตัวธรรม	 ภาษาลาว

ทั้งสองฉบับเก็บไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ	ที่เวียงจันทน์
๗
 

	 จากน้ันจึงได้คัดลอกเป็นอักษรลาวปัจจุบัน	 โดยใช้ช่ือว่า	 “นิทานอุรังคธาต	ุ

ฉบับหลวงพระบาง”	 เน่ืองในโอกาสพิธีฌาปนกิจศพสมเด็จสังฆนายกแห่งพระราช

อาณาจักรลาว	(พระลูกแก้ว	คูณมี)	วันที่	๙	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๒	ในหน้าค�าน�าของ

หนังสือนี้อธิบายไว้ว่า
๘
 

 ต้นฉบับของหนังสืออุรังคธาตุน้ี บันทึกไว้เป็นอักษร

ตัวธรรมในเอกสารใบลาน ได้คัดลอกสืบต่อกันมาหลายสมัย 

คณะสานุศษิย์ของพระลูกแก้วคนู มะนีวงส์ รวบรวมและได้มอบให้

ท่านมหาไสว มาคะวิด มหาพัก อภัยวงส์ และมหาบัวแก้ว บุนสีใส 

ร่วมกันช�าระและจัดพิมพ์เป็นอักษรลาวปัจจุบัน เพื่อประโยชน์แก่

อนุชนรุ่นหลังได้อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย เพราะคนลาวในปัจจุบันน้ี

อ่านตัวธรรมไม่ได้แล้ว

	 บางส่วนของอุรงัคธาตนิุทานฉบบักรมศลิปากรได้ถกูน�าไปเขยีนประวัตศิาสตร์

ความเป็นมาของท้องถิ่นโดยเฉพาะการอธิบายการเกิดของสถานที่ต่าง	 ๆ	 ซ่ึงอาจจะ

มีการเพิ่มเติมหรือลดทอนบางส่วนของนิทานอุรังคธาตุ	 เช่นต�านานเมืองสกลนคร	

ต�านานเมืองร้อยเอ็ด	 ต�านานเรื่องพระธาตุบัวบกบัวบาน	 ต่างก็ได้เค้าเรื่องมาจาก

อุรังคธาตุนิทาน	 โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของจังหวัดสกลนคร	 ซ่ึงได้น�าข้อความใน

อุรังคธาตุ	มากล่าวไว้ว่า	“จ�าเดิมเมื่อศาสนาพระเจ้ากัสสปะ ขุนขอมราชบุตรเจ้าเมือง

อินทรปัฐนคร ได้พาครอบครัวบ่าวไพร่ของตนมาสร้างเมืองขึ้นที่ริมหนองหานหลวง

 
๗	
บุนมี	เทบสีเมือง,	ความเป็นมาของชนชาติลาวการตั้งถิ่นฐานและสถาปนาอาณาจักร, 

แปลโดยไผท	ภูธา.	(กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์สุขภาพใจ,	๒๕๕๓)	หน้า	๗๖.

 
๘	
พจนีย์	 เพ็งเปล่ียน,	 นิทานอุรังคธาตุ ฉบับหลวงพระบาง,	 (กรุงเทพฯ:	 โรงพิมพ์

ทหารผ่านศึก,	๒๕๓๓)	หน้า	๑๕.
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ตรงท่านางอาบ ขุนขอมได้เป็นเจ้าเมือง และมีราชบุตรคนหน่ึงชื่อว่า สุรอุทกกุมาร”

และในหนังสือประวัติพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน
๙
	 ก็ได้น�าเน้ือความจาก

นิทานอุรังคธาตุมากล่าวว่า	 “ในครั้งหน่ึง องค์สมเด็จพระพุทธโคดมบรมครูของเรา 

พระองค์พร้อมด้วยพระสาวกอรหันตขิณาสพ ๑๕๐๐ เป็นบริวาร มีพระมหากัสสปะ

เจ้าเป็นประธาน เสด็จไปบิณฑบาตที่เมืองโคตรบูรณ เมื่อพระยาศรีโคตรบูรณถวาย

ภัตตาหารแล้ว พระพุทธองค์เสด็จไปฉันที่ภูก�าพร้า แล้วตรัสว่า เมื่อตถาคตเสด็จ

ดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานแล้ว ให้น�าพระธาตุหัวเหน่ามาประดิษฐานไว้ที่ภูก�าพร้า และ

ยังมี อีกแห่งหน่ึงที่ภูน�้าลอดเชิงชุมที่พระพุทธเจ ้าทั้ง ๓ พระองค์ได ้ประชุม

รอยพระพุทธบาทไว้ตามสัญญา”

	 นอกจากน้ีประวัติความเป็นมาของจังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้ผูกโยงเข้ากับนิทาน

อุรังคธาตุดัวยเช่นกัน	 โดยกล่าวว่า	 “เมืองร้อยเอ็ดปรากฏตามต�านานอุรังคธาตุว่า

ปางเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินพิพาน ได้แปดปีปลาย แปดเดือนนั้นพระกัสสปะ

อัครสาวกพระอรหันต์เจ้าผู้ใกล้ชิดพระพุทธองค์ได้อัญเชิญอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า

ด�าเนินไปยังเบื้องบูรพาแห่งชมพูทวีป จากกุฉิ-นารายณ์-ปาวาย เพื่อประดิษฐาน 

ณ ดอยกัปปนคีรี (ภูก�าพร้า) ตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงด�ารัสไว้เป็น ปัจฉิมพจน์ 

ณ เบื้องบูรพาแห่งชมพูทวีป”	

	 จะเห็นได้ว่านิทานอุรังคธาตุ	 หรือ	 ต�านานพระธาตุพนม	 ได้เป็นต้นแบบ

การสร้างประวัตคิวามเป็นมาของสถานทีต่่าง	ๆ 	หลายสถานที	่และเป็นเรือ่งเล่าราชวงศ์

ของกษัตริย์อาณาจักรล้านช้าง	 ซ่ึงเป็นส่ิงที่น่าสนใจเพราะนิทานได้อิงกับพุทธศาสนา	

ท�าให้เรื่องราวต่างนั้นน่าเชื่อถือและมีความศักดิ์สิทธิ์	

	 จากรายละเอียดดังกล่าวผู้วิจัยมีค�าถามว่า	 นิทานอุรังคธาตุมีความเป็นมา

อย่างไร	ใครเป็นผู้แต่ง	ท�าไมหนังสือนิทานเรือ่งอุรงัคธาตจึุงเป็นต้นแบบของการสืบทอด

วรรณกรรมเรื่องอ่ืน	 ๆ	 ของภาคอีสานและประเทศลาว	 และท�าไมนิทานเรื่องน้ีจึง

เปรียบได้กับวรรณกรรมพระเจ้าเลียบโลก	 เพื่อตอบค�าถามดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ศึกษา

 
๙	
วัดพระธาตุเชิงชุม.	ประวัติพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน,	 (สกลนคร:	 สกล

การพิมพ์,	๒๕๕๗)	หน้า	๔๙.
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ข้อมูลจากนิทาน	 อุรังคธาตุฉบับที่พิมพ์เผยแพร่ในงานพระราชทานเพลิงศพของ	

ล.ต.หลวงประชุมบรรณสาร	 (พิณ	 เตชะคุปต์)	 ที่ปริวรรตเป็นภาษาไทยโดย	 นายสุด	

ศรีสมวงศ์	และนายทองดี	ไชยชาติ	เปรียญ	จากเอกสารใบลานที่เก็บรักษาไว้ที่หอสมุด

แห่งชาติ	 และน�ามาตรวจสอบกับนิทานอุรังคธาตุฉบับของพระธรรมราชานุวัตร

(แก้ว	 อุทุมมาลา)	 และนิทานอุรังคธาตุฉบับหลวงพระบางที่บันทึกเป็นตัวอักษรลาว	

(ซ่ึงพฒันาการมาจากตวัอักษรไทยน้อย	ผู้เขยีน)	เพือ่ให้เหน็ถงึการสืบทอดนิทานเรือ่งน้ี

ตลอดจนความสัมพันธ์ของศาสนาสถานที่ปรากฏในหนังสือต�านานเล่มน้ี	 โดยผู้วิจัย

ตั้งสมมติฐานว่า	 นิทานอุรังคธาตุต้นฉบับน้ันกระจัดกระจายต่อมาจึงมีผู้รวบรวมและ

คัดลอกต่อกันมาเพื่อไปใช้ในโอกาสต่างๆและได้ปรับเปล่ียนชื่อไปตามบริบทและ

ความเหมาะสมของลักษณะการใช้	 นอกจากน้ีในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวได้มีการพิมพ์เผยแพร่นิทานอุรังคธาตุในโอกาสต่าง	 ๆ	 ซ่ึงเน้ือเรื่อง

ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและสถานที่ต่าง	 ๆ	 ที่เกิดข้ึนก็มีเรื่องเล่าและ

ต�านานสืบต่อกันมา	 นิทานอุรังคธาตุมีลักษณะคล้ายกับต�านานพระเจ้าเลียบโลก

โดยเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังสถานที่แห่งใดก็จะประทับรอยพระบาทไว้เป็นหลักฐาน

ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าพระองค์ได้เสด็จมาสถานที่ตรงนี้จริง	

ภาพที่ ๑	หนังสืออุรังคธาตุฉบับต่าง	ๆ
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นิทานอุรังคธาตุ : ต�านานการสร้างวัดพระธาตุพนม

 ความเป็นมาของนิทานอุรังคธาตุน้ัน	 นิทานอุรังคธาตุหรือต�านานการ

สร้างวัดพระธาตุพนม	และศาสนสถานต่าง	ๆ	ที่อยู่ใกล้เคียงพระธาตุพนม	เดิมบันทึก

ด้วยอักษรธรรมอีสาน	ส่วนมากพบอยูแ่ถบภาคอีสานของประเทศไทย	คาดว่าน่าจะเกบ็ไว้

ตามวัดต่าง	 ๆ	 เรื่องราวในอุรังคธาตุเกี่ยวกับต�านานการสร้างพระธาตุพนมอันเป็น

ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของชาวอีสาน	 นอกจากน้ียังเกี่ยวข้องกับต�านาน

รอยพระพุทธบาท	และต�านานบ้านต�านานเมือง	โดยแทรกนิทานพื้นบ้านเพื่ออธิบายชื่อ

บ้านนามเมอืง	และต�านานสถานทีส่�าคญัต่าง	ๆ 	แถบลุ่มน�า้โขง	แม่น�ามลูและแม่น�า้งมึ
๑๐
 

ได้กล่าวมาแล้วว่านิทานอุรังคธาตุมีแพร่หลายมากในภาคอีสาน	 โดยเฉพาะบริเวณ	

แถบลุ่มแม่น�้าโขง	 และแม่น�้ามูล	 เข้าไปจนถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

แต่เน่ืองจากนิทานอุรังคธาตุบันทึกลงใบลาน	 จึงง่ายต่อการช�ารุดและสูญหาย	 และ

ด้วยสาเหตุส�าคัญอีกประการหน่ึงคือผู้ที่สามารถอ่านได้จะต้องเป็นพระภิกษุเท่าน้ัน

จึงมกีารเกบ็ไว้ทีห่อคมัภร์ีในวัดน้ันเอง	พอนานเข้าใบลานจึงเกดิการช�ารดุท�าให้ตวัหนังสือ

บนใบลานลบเลือนไป

	 นิทานอุรังคธาตุฉบับสมบูรณ์น้ัน	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมหลวงประจักษ์-

ศิลปาคม	 ข้าหลวงที่ก�ากับดูแลมณฑลอุดรได้น�ามาประทานให้กับหอสมุดแห่งชาติ	

เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๖๔	ซึ่งเป็นฉบับที่กรมศิลปากรได้น�ามาช�าระและจัดพิมพ์ในปี	พ.ศ.	๒๔๘๓	

ดังน้ันฉบับน้ีจึงเป็นต้นแบบในการจัดพิมพ์เป็นเอกสารที่ทางการให้การรับรองต่อไป
๑๑	

ต้นฉบับใบลานมีทั้งสิ้น	๗	ผูก	๑๕๒	ใบลาน	บันทึกด้วยตัวอักษรธรรมอีสาน	โดยหน้าปก

เขียนไว้ว่า	“อุรังคธาตุ”	ในจ�านวนนี้มีใบลาน	๕	ใบที่จารไว้หน้าเดียว	นอกนั้นจารไว้ทั้ง	

๒	หน้า	ใบลานมีความกว้าง	๔.๓	เซนติเมตร	และมีความยาว	๕๒.๕	เซนติเมตร	เก็บไว้

ที่แผนกอักษรโบราณหอสมุดแห่งชาติ	โดยใช้รหัสเลขที่	๓๖	ข	และรหัสเก็บที่		นายสุด	

ศรีสมวงศ์	 และนายทองดี	 ไชยชาติ	 ถ่ายถอดเป็นอักษรไทยปัจจุบัน	 พิมพ์ครั้งแรกปี	

พ.ศ.๒๔๘๓	 โดยใช้ช่ือว่า	 “อุรังคธาตุ	 (ต�านานพระธาตุพนม)”	 พิมพ์เน่ืองในโอกาส

พระราชทานเพลิงศพหลวงประชุมบรรณสาร	(พิณ	เตชะคุปต์)	จากนั้นฉบับนี้จึงได้ใช้

 
๑๐	

ธวัช	ปุณโณฑก,	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๕๓๔๔	–	๕๓๔๕

 
๑๑	

พิเศษ	เจียจันทร์พงษ์,	ต�านาน,	(กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์มติชน,	๒๕๕๕)	หน้า	๑๔๓.	
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เป็นต้นแบบในการศึกษาเกี่ยวกับประวัติอีสานต่อกันมา
๑๒

	 ต�านานการสร้างวัดพระธาตุพนมในอุรังคธาตุนิทานเล่าว่าสร้างโดยพระยา

ทั้งห้า	 อันได้แก่	 พระยาสุวรรณภิงคาร	 แห่งเมืองหนองหานหลวง	 พระยาค�าแดง

เมืองหนองหานน้อย	 พระยานันทเสน	 แห่งเมืองศรีโคตรบูร	 พระยาจุลณีพรหมทัต

เจ้าเมอืงจุลณ	ีและพระยาอินทปัตฐ	เจ้าเมอืงอินทปัตฐนคร	ได้ร่วมกนัก่ออุบมงุ	(อุโมงค์)	

ขึน้มลัีกษณะเป็นรปูส่ีเหล่ียมลึก	๒	ศอกกว้าง	๒	วา	และสูงจากฐานถงึยอด	๒	วา	มลีกัษณะ

คล้ายเตาไฟ	 จากน้ันพระมหากัสสปะะจึงได้น�าเอาพระอุรังคธาตุ(กระดูกหน้าอกของ

พระพทุธเจ้า)	ประดษิฐานไว้ในอุบมงุ	จากน้ันเรือ่งกล่าวถงึปาฏหิารย์ิของพระอุรงัคธาตุ

ได้ลอยออกมาจากอุบมุงมาอยู่ในมือของพระมหากัสสปะ	 แล้วจึงลอยกลับเข้าไปยัง

อุโมงค์ตามเดิม	 พระยาทั้ง	 ๕	 เห็นเป็นอัศจรรย์ดังน้ันจึงร่วมมือกันบริจาคส่ิงของไว้ที่

อุบมุงเสร็จแล้วจึงเสด็จกลับบ้านเมือง

	 ต�านานการสร้างพระธาตุพนมทั้ง	๓	ส�านวนคือส�านวนกรมศิลปากร	ส�านวน

หลวงพระบาง	 และส�านวนของพระธรรมราชานุวัตร	 กล่าวไว้ตรงกันแต่ต่างกันใน

รายละเอียดเรือ่งของช่ือม้า	ฉบบักรมศลิปากร	และฉบับของพระธรรมราชานุวัตรกล่าว

ช่ือม้าที่พระมหากัสสปะสร้างไว้ตรงกันคือ	 ม้าอาชาไนยและม้าพลาหก	 ส่วนฉบับ

หลวงพระบางจะกล่าวถงึม้าอาชาไนยและม้ามณีกาบ	ส�านวนของกรมศลิปากรน้ันความหมาย

ของ	ม้าพลาหก	หมายถึง	เทวดาแห่งก้อนเมฆ,	เมฆ	หรือ	ฝน	หรือ	หมายถึง	พญาม้า

พลาหก	ซ่ึงเป็น	๑	ใน	๑๐๘	ภาพมงคลในรอยพระพทุธบาทเป็นความเช่ือทีไ่ด้รบัอิทธพิล

มาจากอินเดีย	 ความเช่ือดังกล่าวผู้เขียนมีความเห็นว่าเป็นม้าที่มีก�าลังสามารถน�าพา

พระพุทธศาสนาให้ด�ารงอยู่ได้ยาวนาน	 ข้อความที่อยู่ในอุรังคธาตุฉบับกรมศิลปากร
๑๓
 

กล่าวถงึม้าพลาหกและม้าอาชาไนยคูก่นัน้ันว่า	“	...พระมหากสัสปะะเถระเจ้าให้สร้างรปูม้า

พลาหกตัวหน่ึง ผินหางมาทางเหนือ เรียงอยู่กับม้าอาชาไนยน้ันหมายว่าเป็นพระยา

โคตรบรูน้ัน จักได้ฐปนาพระอุรงัคธาตไุว้ ค�า้ชูพระพทุธศาสนาตลอด ๕๐๐๐ พระวรรษา...”

ส่วนม้ามณีกาบที่ปรากฏในส�านวนฉบับหลวงพระบาง	ในเนื้อความกล่าวว่า	“...พระมหา

กสัสปะเถระเจ้าจึงให้เฮ็ดรปูม้ามณีกาบตวัหน่ึงป่ินหน้าเมอืเหนือ เรยีงกนักบัม้าอาชาไนย

เพือ่หมายว่าพระยาศรโีคตรบรูน้ันเอง จักได้มาสถาปนาสร้างแปงพระอุรงัคธาตไุว้ค�า้ชู

	 ๑๒	
ธวัช	ปุณโณฑก,	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๕๓๔๓.
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พุทธศาสนาตลอด ๕๐๐๐ พระวัสสาน้ัน”	 ม้ามณีกาบเป็นม้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ

มีความรู้สึกเหมือนมนุษย์	เหาะเหิน	เดินอากาศได้	ต่อสู้กับศัตรูได้	และแสนรู้	เป็นชื่อ

ของม้าทีป่รากฏในวรรณกรรมของฝ่ายลาวซ่ึงเป็นม้าคูใ่จของฝ่ายตวัเอก	ความเช่ือของ

ชาวล้านช้างเชื่อว่าม้ามณีกาบจะเป็นผู้ค�้าจุนพระพุทธศาสนาให้ด�ารงอยู่สืบไป
๑๔
 

อุรังคธาตุนิทาน: การสร้างสรรค์โดยปราชญ์ท้องถิ่น

	 ประคอง	 นิมานเหมินท์	 กล่าวว่า	 วรรณกรรมท้องถิ่นส่วนมากจะไม่ปรากฏ

ช่ือผู้แต่งด้วยเหตุผล	 ๒	 ประการ	 คือ	 ประการแรกในหน้าที่ระบุช่ือผู้แต่งหายไปหรือ

ผู้คัดลอกไม่เห็นความส�าคัญจึงไม่คัดลอกช่ือผู้แต่งด้วย	 ประการที่สอง	 สืบเน่ืองจาก

ความเช่ือทางพุทธศาสนาที่ผู ้แต่งมีความเช่ือว่าต้องการแต่งไว้เพื่อเป็นการบูชา

พุทธศาสนาอันเป็นขนบการแต่งวรรณกรรมท้องถิ่น
๑๕
 

	 นิทานอุรังคธาตุทั้ง	๓	ส�านวนได้กล่าวว่า	ผู้แต่งคือพระอรหันต์ทั้ง	๕	ซึ่งได้แก่	

มหารัตนเถระ	 จุลรัตนเถระ	 มหาสุวรรณปาทเถระ	 จุลสุวรรณปาทเถระ	 และ

สังขวิชเถระ	 ไว้ตรงกันทุกส�านวน	 แต่จะมีเฉพาะส�านวนกรมศิลปากรเท่าน้ันที่อธิบาย

ถึงผู้เรียบเรียงและรวมรวมไว้ซ่ึงปรากฏตอนท้ายในเน้ือหาของนิทาน	 โดยผู้เขียนจะ

แยกกล่าวดงัน้ี	ส�านวนของกรมศลิปากร	กล่าวถงึผู้แปลไว้ตอนต้นเรือ่งว่า	“นโม พทุธาย

จักกล่าวยังอุรังคธาตุนิทาน ปาทลักษณนิทาน ศาสนานครนิทาน อันพระอรหันต์ทั้ง ๕ 

พระองค์แปลไว้ให้แจ้งแก่นักปราชญ์เจ้าทั้งหลาย นิทานอันน้ีพระพุทธเจ้าทรงท�านาย

ปลายเมือหาก บุคคลผู้มีปัญญาจึงค่อยพิจารณาดูอธิบายให้แจงเทอญ”	 จะเห็นได้ว่า

ตอนต้นเรื่องส�านวนของกรมศิลปากรได้กล่าวถึงผู้แปลว่าเป็นพระอรหันต์	 ซ่ึงเป็น

การสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับนิทานเรื่องน้ี	 แต่อย่างไรก็ตามในตอนกลางของเรื่อง

เนื้อเรื่องได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนถึงว่า	ผู้แต่งนิทานอุรังคธาตุ	เป็นเพียงผู้รวบรวมไม่ใช่

 
๑๓	

กรมศลิปากร,	อรัุงคธาตุ (ต�านานพระธาตุพนม),	กรงุเทพฯ:	โรงพมิพ์ไทยเขษม,	๒๔๘๓)	

หน้า	๑๖๒.

 
๑๔	

พจนีย์	เพ็งเปลี่ยน,	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๗๐.

 
๑๕	

ประคอง	นิมานเหมนิท์,	วรรณกรรมท้องถ่ิน, (กรงุเทพฯ	:	มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิ

ราช,	๒๕๕๕)	หน้า	๒๓	–	๒๔.
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ผู้แปลหรอืผู้แต่ง	โดยกล่าวว่า
๑๖
	“ข้าบาท พระยาศรไีชยชมพถูวายอุรงัคธาตนิุทาน และ

พระบาทลักษณนิทาน ศาสนนครนิทาน อันน้ีเพือ่ให้เป็นมงคลวุฒศิรสีวัสดิ”์	จากข้อความ

ดังกล่าวสันนิษฐานว่าผู้เรียบเรียงเพียงรวบรวมนิทานอุรังคธาตุข้ึนเพื่อเป็นพุทธบูชา

ให้แก่พระศาสนา	 ซ่ึงธรรมเนียมการถวายหนังสือให้กับวัดเป็นธรรมเนียมหน่ึงของ

กลุ่มคนชาตไิททีส่บืทอดกนัมา	นอกจากน้ีตอนท้ายของนิทานยงัได้กล่าวถงึผู้แต่งหนังสือ

ไว้อีกว่าเป็นเพยีงผู้รวบรวมนิทานอุรงัคธาตไุว้อีกครัง้ดงัน้ี
๑๗
	“หนังสือฉบับน้ี อาชญาเจ้า

อุปราช พร้อมด้วยบุตรภรรยา สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ ตรงกับจุลศักราช ๑๒๒๓ 

(พ.ศ. ๒๔๐๔) ปีจอ จัตวาศก เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๕ ค�่า วันพฤหัสบดี”	จากข้อความดังกล่าว

ผู้เขียนมีความเห็นว่า	 เมื่อพระยาศรีไชยชมพูเรียบเรียงเสร็จแล้วเมื่อมีการเฉลิมฉลอง

งานบรมราชภิเษกของพระเจ้าสุริยวงศา	 พระองค์ก็น่าจะทรงให้อ�ามาตย์ราชบัณฑิต

น�าหนังสอืน้ีไปถวายให้กบัวัดต่าง	ๆ 	เพือ่น�าไปใช้เทศน์ให้กบัอุบาสกอุบาสิกาฟังในโอกาส

ต่าง	ๆ 	เช่นอาจจะน�าไปเทศน์ในช่วงเข้าพรรษา	เมือ่เวลานานเข้าหนังสือนิทานอุรงัคธาตุ

เกิดช�ารุดกระจัดกระจายไปยังสถานที่ต่าง	 ๆ	 พระยาอุปราช	 ซ่ึงเป็นต�าแหน่งชนชั้น

ปกครองในอาญาส่ีของสมัยล้านช้างจึงได้รวบรวมข้ึน	 โดยอาจจะให้อาลักษณ์คัดลอก

และรวบรวม	 หรือพระยาอุปราชอาจจะเป็นผู้ออกทุนจ้างอาลักษณ์ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญ

ในทางการอักษรศาสตร์แต่งขึน้ใหม่แต่งยงัคงเค้าเรือ่งเดมิ	เสรจ็แล้วจึงน�าไปมอบถวาย

ตามวัดต่าง	ๆ	เพื่อใช้ต่อไป

	 ส่วนผู้แต่งนิทานอุรังคธาตุ
๑๘
	 ในฉบับหลวงพระบางและฉบับของพระธรรม-

ราชานุวัตร	(แก้ว	อุทุมพร)	กล่าวถึงเรื่องผู้แต่งไว้ตรงกันว่า	“นิทานอันนี้ พระอรหันต์

ทั้ง ๕ แต่งไว้ในเมืองร้อยเอ็ดประตู วิสสุกรรมเทวบุตรน�าเอาไปจารึกใส่ลานทองไว้

บนช้ันดาวดึงส์ ครั้นถึงสมัยพระยาจันทพาณิชสร้างเมืองฟากหนองคันแทเสื้อน�้า

พญาอโศกได้เกดิมาโชตนาพระพทุธศาสนา พญาอภยัทฏุฐคามมณีสร้างโลหะปราสาทใน

เมอืงลังกาทวีป วิสสกุรรมเทวบตุรจึงได้น�าเอาลานทองค�าน้ันไปใส่ไว้ในเมอืงอินทปัฐนคร

 
๑๖	

กรมศิลปากร,	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๔๕.

 
๑๗	

เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๘๒.

	 ๑๘	
อุดร	 จันทวัน,	 นิทานอุรังคธาตุฉบับลาว ต�านานพญานาคลุ่มน�้าโขง,	 (ขอนแก่น:

โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,	๒๕๕๕)	หน้า	๑๔-	๑๙.
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เป็นเวลาเหงินาน ขณะน้ันธาตทุีภ่กู�าพร้าน้ีฮกเฮ้ียเสียหาย ข้าโอกาสกก็ระจัดกระจายไป 

เมื่อพระโพธิสารเจ้าตนหลวงได้นางในเมืองอินทปัฐนคร มาเป็นปาทบริจาริกา (มเหสี) 

นางผู้นี้จึงเอานิทานเรื่องนี้ถวายพระองค”์	จากข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า	ผู้แต่ง

นิทานอุรงัคธาตน้ีุยงัไม่ชัดเจน	โดยตอนแรกกล่าวว่าผู้แต่งเป็นพระอรหนัต์	ซ่ึงข้อความน้ี

น่าจะเป็นนิทานปรมัปราทีต้่องการสร้างความศกัดิสิ์ทธิใ์ห้กบันิทานเรือ่งน้ี	แต่ต่อมาเมือ่

พระมเหสีชาวเขมรของพระเจ้าโพธิสารน�านิทานเรื่องนี้มาถวายพระเจ้าโพธิสาร	นิทาน

เรื่องน้ีจึงเป็นที่รู้จักและต่อมาพระเจ้าโพธิสารได้เสด็จมาบ�ารุงรักษาพระธาตุ	 และได้

บรจิาคข้าโอกาสไว้เพือ่ดแูลพระธาตตุ่อไป	ในส่วนของนิทานน้ันเน้ือเรือ่งไม่ได้กล่าวต่อว่า

พระองค์ได้พระราชทานไว้ด้วยหรอืไม่	แต่ผู้เขียนตัง้ข้อสังเกตว่าก่อนเสดจ็กลับพระองค์

อาจจะถวายหนังสืออุรังคธาตุนิทานพร้อมกับการมอบข้าโอกาสไว้กับวัดพระธาตุ

	 ส่วนยุคสมัยของการเรียบเรียงและรวบรวมนิทานอุรังคธาตุ	 ศาสตราจารย์	

ธวัช	ปุณโณฑก
๑๙
	สันนิษฐานเรื่องของยุคสมัยของการแต่งไว้	๒	ประการ	คือ	ประการ

แรกน่าจะมีการเรียบเรียงขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช	 กษัตริย์แห่งอาณาจักร

ล้านช้างอันเป็นยุคที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในอาณาจักรล้านช้าง	ซึ่งมีหลักฐาน

ว่าพระเจ้าโพธสิาร	พระบิดาของพระเจ้าไชยเชษฐาธริาชได้มานมสัการพระธาตพุนมและ

บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนม	 และก่อนเสด็จกลับได้ถวายข้าโอกาสไว้เพื่อดูแล

พระธาตุพนมจ�านวน	 ๓๐๐๐	 คน	 จากน้ันไม่นานพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก็ได้เสด็จมา

นมสัการพระธาตพุนมและได้บูรณะองค์พระธาตดุ้วย	ประการทีส่อง	น่าจะเรยีบเรยีงขึน้

ในสมยัพระเจ้าสุรยิวงศา	สอดคล้องกบัพเิศษ	เจียจันทร์พงษ์
๒๐
	ให้เหตผุลว่า	เน่ืองจากนิทาน

อุรังคธาตุได้ปรากฏชื่อของพระเจ้าสุริยวงศาเกือบทุกตอน	 โดยกล่าวถึงการกลับชาติ

ไปเกิดของพระเจ้าสุริยวงศาหลายชาติ	เพื่อจะได้ท�านุบ�ารุงองค์พระธาตุพนม	และอีก

เหตุผลหน่ึงคือในปีที่พระเจ้าสุริยวงศาครองราชย์ในปี	 พ.ศ.	 ๒๑๗๖	 ได้ครองราชย์

ควบรวมกับปี	พ.ศ.	๒๑๘๑	ซึ่งตรงกับปีจุลศักราช	๑๐๐๐	ซึ่งตามความเชื่อของชาวพุทธ

เช่ือว่าปีจุลศักราช	 ๑๐๐๐	 เป็นปีที่บ้านเมืองจะเกิดกลียุค	 เกิดเหตุข้าวยากหมากแพง	

 
๑๙	

ธวัช	ปุณโณฑก,	เรื่องเดียวกัน, หน้า	๕๓๔๔.

 
๒๐	

พิเศษ	 เจียจันทร์พงษ์,	 อุรังคธาตุ ต�านานพระธาตุพนม, (มหาสารคาม:วิทยาลัยครู

มหาสารคาม,	๒๕๒๑)	หน้า	๑๗.
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บ้านเมอืงจะลุกเป็นไฟ	จึงเปล่ียนใหม่เป็นภาษาบาลีว่า	“ปุณณสหสัสวุฒมิงคลสังกราช”

แปลว่า	ศกัราชถ้วนพนัอันเป็นวุฒมิงคลศกัราช
๒๑
	ซ่ึงศกัราชดงักล่าวตรงกบัสมยัพระเจ้า

ปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา	 ต้องท�าพิธีลบศักราชเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับ

รชัสมยัของพระองค์	เช่นเดยีวกนักบัสมยัพระเจ้าสุรยิวงศาเมือ่ท�าพธิเีปล่ียนศกัราชใหม่

แล้วได้ท�าพิธีราชาภิเษก	 และนอกจากน้ียังให้ข้าราชบริพารแต่งหนังสือเพื่อเป็น

การเฉลิมฉลองด้วยเช่นกัน

	 ยุคสมัยของการแต่งนิทานอุรังคธาตุ	ผู้เขียนมีความเห็นว่า	น่าจะรวบรวมขึ้น

ในสมัยพระเจ้าสุริยวงศา	เพราะถ้าพิจารณาเนื้อหาของนิทานแล้วส่วนใหญ่จะกล่าวถึง

ประวัตศิาสตร์ของประเทศลาว	แต่ตอนต้นจะเป็นลักษณะของนิทานปรมัปรา	กล่าวถงึ

การกลับชาติมาเกิดของกษัตริย์ที่ต้องการสร้างความศักดิ์สิทธิ์และความชอบธรรม

ให้กับกษัตริย์ของตน	 ช่วงแรกของนิทานกล่าวถึงการสร้างเมืองเวียงจันทน์โดย

ท้าวค�าบาง	และกษัตริย์ที่ครองเวียงจันทน์ต่อมาคือ	บุรีจันอ้วยล้วย	ในส่วนที่เป็นเรื่อง

ปรมัปราคอืมกีารกล่าวถงึฤษ	ี๒	ตน	คอื	อมรฤษีและโยธกิฤษี	อมรฤษีได้กลับชาตมิาเกดิ

เป็นพระยาทุคคตะไหลน�้า	อันหมายถึงพระเจ้าฟ้างุ้ม	สร้างเมืองอยู่ที่เมืองศรีสัตตนาค	

(หลวงพระบาง)	ต่อจากนั้นกล่าวถึงพระยาไชยจักร	(พระไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว)	บุตร

ของนางปาปเทวี	และกล่าวถงึพระสารโพธกิมุารได้ครองราชย์	(พระเจ้าโพธสิาร)	มบุีตร

ช่ือว่าพระไชยประเสริฐ	 (พระไชยเชษฐา)	 ซ่ึงเป็นการกลับชาติมาเกิดของไชยจักรฤษี	

ต่อจากน้ันกล่าวถึงพระยาวงศา	 (พระวรวงศา)	 ซ่ึงเป็นการกลับชาติมาเกิดของ

พระสารโพธิฤษี	 และต่อมากล่าวถึงพระยาสุริยวงศาอันเป็นการกลับชาติมาเกิดของ

ไชยฤษี	 เมื่อน�านิทานเรื่องน้ีไปเทียบกับประวัติศาสตร์ลาวหลังจากสมัยพระเจ้า

ไชยเชษฐา	ประเทศลาวมีการแย่งชิงราชสมบัติอีกต่อมาหลาย	ๆ	พระองค์	จนถึงสมัย

พระเจ้าสุริยวงศา	 ประเทศลาวจึงได้รวมกันเป็นปึกแผ่นอีกครั้งหน่ึง	 กษัตริย์มีเวลา

ท�านุบ�ารุงบ้านเมืองและพระพุทธศาสนา	 วรรณกรรมชิ้นส�าคัญของลาวจึงปรากฏ

ขึน้มากมายในยคุน้ี	นอกจากน้ีการทีป่ระเทศเกดิการแก่งแย่งชิงราชสมบัตน่ิาจะเกดิจาก

คนห่างไกลพระศาสนา	ดังนั้นพระเจ้าสุริยวงศาจึงมีแนวนโยบายในการใช้วรรณกรรม

ที่เป็นเรื่องราวทางพุทธศาสนาช่วยกล่อมเกลาจิตใจประชาชนให้ส�านึกในบาป-บุญ

 
๒๑	

ธวัช	ปุณโณฑก,	เรื่องเดียวกัน, หน้า	๕๔๔๔.
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โดยเฉพาะเรื่องของกรรม	 ประกอบกับในช่วงที่พระองค์ขึ้นครองราชย์สมบัติตรงกับ

ปี	จ.ศ.	๑๐๐๐	ซึ่งตามความเชื่อถือว่าเป็นปีแห่งกลียุค	พระองค์จึงต้องใช้กุศโลบายนี้

เพื่อปกครองไพร่ฟ้าให้มีแต่ความสุข	

อุรังคธาตุนิทาน : แม่แบบการสืบทอดวรรณกรรมประวัติศาสตร์และ

ต�านานลุ่มน�้าโขง 

	 อุรงัคนิทาน	กล่าวได้ว่าเป็นแม่แบบของวรรณกรรมต�านานพระธาต	ุโดยเฉพาะ

เรื่องราวของศาสนนิทานที่เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับการก�าเนิดของสถานที่ต่าง	 ๆ	 และ

บาทลักษณนิทานที่เป็นเรื่องราวของการประทับรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าใน

ล้านช้างและแถบลุ่มแม่น�า้โขงทัง้สองฟากฝ่ัง	เป็นการเดนิทางของพระพทุธองค์เมือ่ครัง้

ทีเ่สดจ็ออกจากชมพทูวีป	เพือ่มาโปรดสัตว์และเผยแพร่พทุธศาสนา	หลังจากทีเ่สดจ็กลบั

กจ็ะประทบัรอยพระบาทไว้เพือ่เป็นสัญลักษณ์ว่าพระองค์ได้เดนิทางมายงัดนิแดนเหล่าน้ี

โดยเฉพาะดินแดนสองฝั่งแม่น�้าโขง	 วรรณกรรมต�านานหลายเรื่องที่น�าเอาอุรังคธาตุ

นิทานไปเป็นแบบฉบับในการเขยีนต�านานได้แก่	ต�านานพระธาตนุารายณ์เจงเวง	ต�านาน

พระธาตเุชิงชุม	ต�านานพระธาตตุุม่ไก่	(พระธาตดุมุ)	ในจังหวัดสกลนคร	ต�านานพระธาตุ

เรณูนคร	ต�านานพระพทุธบาทเวินปลา	จังหวัดนครพนม	และ	ต�านานพระพทุธบาทบัวบก	

ต�านานพระพุทธบาทบัวบาน	อ�าเภอบ้านผือ	จังหวัดอุดรธานี	นอกจากนี้ในต�านานบ้าน

ต�านานเมอืงทีน่�าเอาอุรงัคธาตนิุทานมาเป็นต้นแบบ	ได้แก่	ประวัตศิาสตร์เมอืงสกลนคร	

และประวัติศาสตร์เมืองร้อยเอ็ด	(เมืองสาเกต)

	 ต�านานพระธาตตุ่าง	ๆ 	จะน�าเรือ่งราวทีม่อียูใ่นอุรงัคธาตนิุทานไปเป็นต้นแบบ

จากนั้นจึงจะบรรยายเรื่องราวของพระธาตุต่าง	ๆ	ต่อไป	เช่น	ต�านานพระธาตุเชิงชุม	

ขนุถริะมยัสิทธกิาร
๒๒
	ข้าหลวงเมอืงสกลทวาปีสมยัน้ัน	กล่าวว่า	“ในครัง้หน่ึงองค์สมเดจ็

พระพุทธโคดมบรมครูเจ้า เสด็จไปบิณฑบาตที่เมืองโคตรบูรณ พระยาโคตรบูรถวาย

ภัตตาหารแล้ว เสด็จไปที่ภูก�าพร้า พระพุทธองค์จึงพิจารณาตามพระพุทธประเพณี

 
๒๒	

ขุนถิระมัยสิทธิการ,	ต�านานพระธาตุเชิงชุม	ใน	ประวัติพระธาตุเชิงชุมและ หลวงพ่อ

องค์แสน, (พิมพ์เน่ืองในพิธีพีพระราชทานเพลิงศพพระวิมลวิหารการ	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุ

เชิงชุม)	(สกลนคร:	สกลการพิมพ์,	๒๕๕๗)	หน้า	๔๙.
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แล้วจึงมีพุทธฏีกาตรัสว่า เมื่อเราตถาคตเสด็จดับขันธ์เข้าสู่พระนิพาน พระมหากัสสปะ

จะได้น�าพระธาตุหัวอกเรามาประดิษฐานไว้ที่น้ี และยังมีอีกแห่งหน่ึงที่ภูถ�้าลอดเชิงชุม 

เมื่อพระพุทธเจ้าท�าภัตตากิจแล้วจึงเสด็จไปยังภูน�้าถ�้าลอดเชิงชุม ขณะน้ันพระยา

สุวรรณภิงคารเจ้าเมืองหนองหานหลวงพาบริวารรอรับเสด็จ”	

	 ในวรรณกรรมเรือ่งพระกดึพระพาน	ซ่ึงเป็นวรรณกรรมของกลุ่มลาวล้านช้าง	

ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการอธิบายการเกิดของสถานที่	 ได้น�าเอาอุรังคธาตุนิทานมา

เป็นต้นแบบในการอธิบายความ	 เพียงแต่มีการเปล่ียนชื่อตัวละคร	 และเน้ือเรื่อง

บางตอนให้เข้ากับบริบทของสถานที่	 แต่ยังคงความเหมือนและคล้ายคลึงเท่าน้ัน	 ซ่ึง

ในเรื่องนี้	 ศิริพร	 บางสุด
๒๓
	 กล่าวว่า	 เรื่องพระกึดพระพานน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันกับ

กฤษณาอวตาร	ในนารายณ์สิบปางของภาคกลาง	โดยเฉพาะชื่อตัวละคร	ส่วนผู้เขียน

เห็นว่า	 วรรณกรรมเรื่องพระกึดพระพานน่าจะได้น�าเค้าเรื่องมาจากอุรังคธาตุนิทาน

มาแต่ง	เนื่องจากวรรณกรรมเรื่องพระกึดพระพานซึ่งบันทึกด้วยอักษรไทน้อย	ซึ่งเป็น

ตัวอักษรของกลุ่มล้านช้าง	 ซ่ึงวรรณกรรมส่วนใหญ่จะพบอยู่ในภาคอีสาน	 และใน

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ซึ่งจากการศึกษาของศิริพร	 บางสุด	

กล่าวว่าพบวรรณกรรมเรื่องนี้ประมาณ	๒๘	ส�านวน	และผู้เขียนมีความเห็นสอดคล้อง

กับ	ดนพุล	ไชยสนิธุ์	ผู้แปลเรื่อง	จ�าบงั	ตน้ฉบบัได้มาจากอ�าเภอด่านซ้าย	จังหวดัเลยแต่

เนื้อเรื่องคล้ายกับคล้ายกับนิทานเรื่อง	อุสาบารส	จึงตั้งชื่อใหม่ว่า	อุสา	–	บารส	โดย

ดนุพล	 ไชยสินธุ์	 ให้ความเห็นว่าพระกึดพระพานเป็นเกร็ดนิทานแทรกอยู่ในอุรังคธาตุ

นิทาน	ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จภูกูเวียน
๒๔	
ส่วนพระกึดพระพาน	ฉบับที่	ฤดีมน	ปรีดีสนิท	

ได้ต้นฉบับมาจากวัดพระธาตุบัวบก	 อ�าเภอบ้านผือ	 จังหวัดอุดรธานี	 เขียนด้วยอักษร

ธรรมอีสาน	 โดยให้	 วีระ	 พลเสนา
๒๕
	 เป็นผู้ปริวรรต	 (ส�านักศิลปวัฒนธรรม	 สถาบัน

ราชภัฎอุดรธานี,	เอกสารอัดส�าเนา)	

	 ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่า	 เรื่องพระกึดพระพานน่าจะน�าเอาส่วนที่เป็นนิทาน

 
๒๓	

ศิริพร	 บางสุด,	 การศึกษาวรรณกรรมอีสานเรื่องพระกึดพระพาน,	 (วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขาจารึกภาษาไทย	มหาวิทยาลัยศิลปากร,	๒๕๓๑)	หน้า	๖๔.

 
๒๔	

เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๖๒

 
๒๕	

วีระ	พลเสนา.	พระกึดพระพาน,	(ส�านักศลิปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี)	

อัดส�าเนา	
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ในอุรังคธาตุตอนที่พระพุทธเจ้าหลังจากเสด็จโปรดพระยาสุวรรณภิงคาร	 แห่ง

เมืองหนองหานหลวง	 จากน้ันจึงเสด็จกลับมาที่ภูกูเวียน	 เพราะพระองค์ต้องการมา

โปรดพญานาค	ซึ่งในชาติก่อนพระองค์เคยเกิดเป็นพระยาสุวรรณนาคน้ันเอง	จากนั้น

กจ็ะเล่าเรือ่งการท�าสงครามกนัระหว่างสุวรรณนาคกบัพระอิศวร	ปรากฏว่าสุวรรณนาค

แพ้เพราะไส้ศึกคือพุทโธธปาปนาคซ่ึงเป็นหลานของสุวรรณนาคที่บอกความลับ

แก่พระอิศวร	 จึงแพ้และที่ตรงน้ันจึงมีช่ือว่า	 ภูกูเวียน	 จากน้ันเรื่องโยงเข้าสู่เรื่อง

พระกึดพระพานและเรื่องเช่ือมโยงถึงเรื่องนางอุสากับท้าวบารถ	 เรื่องจบลง

ตรงที่พระกึดนารายณ์โดยได้รับความช่วยเหลือจากท้าวบารถจึงรบชนะพระพาน	

เหตุการณ์ตรงน้ีผู้เขียนเห็นว่า	 วรรณกรรมเรื่องพระกึดพระพานน�าไปขยายเพิ่มเติม

ต่ออีก	เพราะในตอนท้ายเรื่องได้กล่าวถึงอาณาจักรศรีโคตรบูรซึ่งพระยาศรีโคตรบอง

ได้ไปฆ่าช้างที่เข้ามาท�าลายเมืองเวียงจันทน์	 และเรื่องก็กล่าวถึงประวัติของพระยา

จันทบุรี	เจ้าเมืองเวียงจันทน์	ซึ่งก็มีปรากฏในอุรังคธาตุนิทานเช่นกัน

 นอกจากน้ีในหนังสือเกีย่วกบัประวัตศิาสตร์ของเมอืงต่าง	ๆ 	เช่น	ประวัตศิาสตร์

เมืองสกลนคร	 ได้น�าเรื่องราวในอุรังคธาตุนิทานมาเขียนไว้ในประวัติศาสตร์บ้านเมือง

ของตน	 โดยได้น�าบางส่วนบางตอนมาใส่ไว้	 จากน้ันก็จะอธิบายไปตามบริบทของ

ความเป็นมา	 เช่น	 ประวัติศาสตร์เมืองสกลนครกล่าวถึงต�านานหนองหานหลวง	 โดย

ธนมูลนาคโกรธที่พระยาสุรอุทกเดินบนหัวของตนเอง	 จึงได้พาบริวารมาท�าลายเมือง

น้ันเสีย	ชาวบ้านจึงได้พากนัแยกย้ายไปอยูต่ามรมิหนองน�า้
๒๖
	และต�านานเมอืงสกลนครก็

ยกข้อความทั้งหมดมาใส่ไว้ในประวัติศาสตร์เมืองสกลนครและได้แต่งเพิ่มเติมต่อว่า	

พระยาสุรอุทกไม่พอใจจึงส่ังพรานให้จับเป็นและจับตาย	 ธนมูลนาคที่แปลงกายเป็น

ฟานเผือก	 และจับตายฟานเฝือกได้	 จึงน�าไปเป็นอาหารชาวเมืองด้วย	 ด้วยแรงแค้น

ของพญานาคจึงพาบริวารมาขุดแผ่นดินเมืองให้ล่มลงและจับพระยาสุรอุทกไปไว้ที่

แม่น�้าโขงจนเสียชีวิต	 จึงเป็นที่แน่ชัดว่าประวัติศาสตร์เมืองสกลนครได้น�าเน้ือความ

จากอุรังคธาตุนิทานมาเขียนไว้เป็นประวัติบ้านประเมืองตนเอง
๒๗

 

 
๒๖	

กรมศิลปากร,	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๕๘.

 
๒๗	

สุรัตน์	 วรางค์รัตน์,	ประวัติศาสตร์สกลนคร,	 (วิทยาลัยครูสกลนคร:	 สกลการพิมพ์,	

๒๕๓๗)	หน้า	๕๓-๕๔.
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	 ในประวัตคิวามเป็นมาของเมอืงร้อยเอ็ดน้ัน	จากเน้ือความในอุรงัคธาตนิุทาน

ได้กล่าวถงึเมอืงสาเกตนคร	ซ่ึงพระยาสุรยิวงศาสิทธเิดชได้ขึน้ครองเมอืงแทนพระบิดา

คือพระยาสาเกตนคร	 ซ่ึงไปเล่นมหรสพอยู่ที่เมืองกรุนทนครแต่ไม่กลับเมืองตนเอง	

จนพระยาสุริยวงศาสิทธิเดชต้องไปตามแต่ก็ไม่กลับชาวเมืองจึงเชิญพระยาสุริยวงศา

เป็นเจ้าเมืองแทนบิดา	 ส่วนบิดาไปด�ารงตนเป็นฤๅษีต่อไป
๒๘
	 นอกจากน้ีเมืองร้อยเอ็ด

ยังเรียกว่า	เมืองร้อยเอ็ดประตู	ในส่วนนี้เองที่ประวัติศาสตร์เมืองร้อยเอ็ดคัดลอกเป็น

ประวัตศิาสตร์ของตนเองโดยกล่าวว่าปรากฏชือ่ตามต�านานอุรงัคธาต	ุซ่ึง	สุจิตต์	วงเทศ

กล่าวว่า	ช่ือเมอืงว่า	“ร้อยเอ็ด”	ได้จากช่ือในต�านานอุรงัคธาต	ุ(ค�าบอกเล่าความเป็นมา

มาของพระธาตุพนม	 จังหวัดนครพนม)	 ว่าเมืองร้อยเอ็ดประตู	 เพราะเป็นเมืองใหญ่

มีบริวารถึง	๑๐๑	เมือง	กับประตูเมือง	๑๐๑	ประตู
๒๙

 

	 จากความส�าคัญของนิทานอุรังคธาตุ	 ต�านานพระธาตุพนมดังกล่าว	 ท�าให้

เห็นว่าวรรณกรรมเรื่องน้ีถึงแม้จะเป็นวรรณกรรมทางพุทธศาสนา	 แต่ก็มีความส�าคัญ

ทางด้านประวัติศาสตร์ของเมืองต่าง	 ๆ	 ที่ได้น�ามาเป็นต้นแบบของการเขียนช่ือบ้าน

นามเมืองของตนเอง	โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาช่วงก่อนประวัติศาสตร์

ซึ่งเป็นระยะของต�านาน	ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเป็นส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในภาคพื้นลุ่มน�้าโขง	

อรัุงคธาตุนิทาน: วรรณกรรมเฉลมิพระเกียรติพระเจ้าสริุยวงศาธรรมมิกราช 

	 วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติคือเป็นวรรณกรรมแบบหน่ึงที่เขียนข้ึนเพื่อ

ยกย่องพระเกียรติคุณและบุญบารมีของพระมหากษัตริย์
๓๐
	 นอกจากน้ีวรรณกรรม

ยอพระเกยีรตยิงับันทกึเรือ่งราวทางประวัตศิาสตร์บันทกึเหตกุารณ์ส�าคญัในแผ่นดนิใน

ท�านองสรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริย์	 หลังจากเหตุการณ์บ้านเมืองสงบสุข

ข้าราชบริพารหรือผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทก็จะแต่งหนังสือถวายเพื่อประดับ

พระบารมขีองกษตัรย์ิ	วรรณกรรมยอพระเกยีรตทิีเ่ป็นลายลักษณ์เรือ่งแรกของไทยคอื	

 
๒๘	

กรมศิลปากร,	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๔๓	-๔๗.

 
๒๙	

สุจิตต์	วงเทศ,	ร้อยเอ็ดมาจากไหน,	(กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์แม่ค�าผาง,	๒๕๕๕)	ค�าน�า

 
๓๐	

เสาวณิต	วิงวอน,	วรรณกรรมยอพระเกียรติ. (กรงุเทพฯ	:	มลูนิธ	ิสารานุกรมวัฒนธรรม

ไทยภาคกลาง	ธนาคารไทยพาณิชย์,	๒๕๔๒)	หน้า	๕๙๗๑.
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ยวนพ่าย	 ซ่ึงแต่งสรรเสริญสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่รบชนะพระเจ้าติโลกราช

แห่งเชียงใหม่ซ่ึงแต่งในปี	 ๒๐๑๗-๒๐๕๘	 ลักษณะเด่นของวรรณกรรมยอพระเกียรติ

จึงอยูท่ี	่การกล่าวสรรเสรญิคณุงามความดขีองพระมหากษัตรย์ิของตนทีท่�าให้บ้านเมอืง

มีความสงบสุขเรื่อยมา	 วรรณกรรมเรื่องอุรังคธาตุนิทานที่เรียบเรียงโดยพระยา

ศรีไชยชมพู	 ซ่ึงเป็นข้าราชบริพารในสมัยพระเจ้าสุริยวงศา	 กษัตริย์พระองค์หน่ึงของ

ลาวล้านช้างเป็นการกล่าวให้เหน็ถงึความส�าคญัของพระองค์ทีท่รงท�านุบ�ารงุบ้านเมอืง	

และพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง	 ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชประวัติศาสตร์

ของลาวช่วงน้ีเป็นยคุสมยัแห่งการท�าสงครามกบัพม่าและเวียดนาม	แต่หลงัจากน้ันเมือ่

พระเจ้าสุรยิวงศา	ขึน้ครองราชย์ในปี	๑๖๓๗	บ้านเมอืงมคีวามร่มเยน็เป็นสุขอาณาจักร

ล้านช้างเข้มแขง็ขึน้ทกุ	ๆ 	ด้านไม่มชีาตใิดเข้ามารกุราน	จากหลักฐานบันทกึของ	Gerritt	

van	Wuystoff	ชาวดัตช์	และ	Giovanni-Maria	Leria	นักบวชชาวอิตาเลียน	กล่าวว่า	

ลาวได้รับแนวคิดเรื่องระบบของกษัตริย์แบบสยามมาใช้	 พระเจ้าสุริยวงศาคือกษัตริย์

ผู้งามสง่ายากจะเข้าถึง	 พระองค์ทรงห่างเหินจากประชาชน	 โดดเดี่ยวตัวเองอยู่ใน

พระราชวังอันใหญ่โต	 ภายในพระราชวัง	 มีผู้รับใช้มากมายทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่และ

ข้าราชบริพารราชส�านัก	และทรงเกษมส�าราญจากดนตรี	นาฏศิลป์	และละคร	ซึ่งรู้กัน

ว่าเป็นช่วงเฟื่องฟูในเขตนครหลวงของลาว
๓๑
 

	 จากมุมมองของชาวตะวันตกที่เข้ามาค้าขายในอาณาจักรล้านช้างท�าให้

ทราบว่า	 ยุคสมัยของพระเจ้าสุริยวงศา	 อาณาจักรล้านช้างเจริญรุ่งเรืองข้ึนมาก

เกอืบทกุด้าน	ดงัน้ันเมือ่พระองค์ขึน้ครองราชย์ในปี	พ.ศ.	๒๑๘๑	หรอื	จ.ศ.	๑๐๐๐	ซ่ึงเป็น

ปีแห่งกาลกณีิ	ซ่ึงตรงกบัรชัสมยัพระเจ้าปราสาททองพระมหากษัตรย์ิของกรงุศรอียธุยา

ของไทยได้ทรงโปรดฯ	ให้ท�าการลบศกัราช	เน่ืองจากจุลศกัราชจะครบ	๑๐๐๐	ปี	ในวันเสาร์	

แรม	๒	ค�่า	 เดือน	๕	จ.ศ.	๑๐๐๐	ตรงกับวันที่	๑๐	เมษายน	พ.ศ.	๒๑๘๑	ด้วยเหตุที่

ชาวสยามน้ันเกรงว่าจะเกดิอันตรายร้ายแรงขึน้ในบ้านเมอืง	พระองค์จึงทรงลบศกัราช

เพือ่เป็นการดงัข้อความทีว่่า	“...บดัน้ีเหน็ว่ากลียคุจะถงึแก่สัตว์ทัง้หลายทัว่ประเทศธานี

น้อยใหญ่ทั้งปวง เพราะจุลศักราชถ้วน ๑๐๐๐ ปีขาลสัมฤทธิศก จึงอุตสาหะกระท�า

 
๓๑	

มาร์ติน	สจ๊วต	ฟอกซ์.	ประวัติศาสตร์ลาว แปลโดย จิราภรณ์ วิญญรัตน์, (โครงการ

ต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์:	มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย,	๒๕๓๓)	หน้า	๑๖.
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สัตยาธษิฐานแล้ว ตัง้พระราชพธิลีบศกัราช เอากนุเป็นสัมฤทธศิกขึน้ดถิวีารอันเถลิงศก

เป็นทวาปรยคุ เพือ่จะให้กรงุประเทศธานีใหญ่น้อยทัง้ปวงเป็นบรมสุขสมบรูณ์ทัว่กนั ให้

พระเจ้ากรุงอังวะและเมืองขอบขัณฑสีมาทั้งปวง ใช้ศักราชตามพระนครศรีอยุธยา

ลบน้ีเถิด”	 แต่ทางกรุงอังวะไม่ใช้ตามด้วยพระองค์ทรงกริ้วว่าพม่าไม่ใช้ตาม	 และในปี

ต่อมาเกิดเหตุเพศภัยต่าง	ๆ	มากมาย	เช่น	เกิดฟ้าผ่าที่ปราสาทที่สมเด็จพระนารายณ์

ประทับถึง	๒	ครั้งแต่ไม่เป็นไร	และเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่ปราสาทไพชยนต์	ซึ่ง

สิ่งนี้แสดงว่า	ปีจุลศักราช	๑๐๐๐	เป็นปีที่เป็นกาลกิณี
๓๒

	 ส่วนสมเด็จพระเจ้าสุริยวงศา	 เมื่อเสด็จข้ึนครองราชย์สมบัติตรงกับปี	 จ.ศ.

๑๐๐๐	ซ่ึง	พเิศษ	เจียจันทร์พงษ์	ได้กล่าวถงึการขึน้ครองราชย์ของพระเจ้าสุรยิวงศาว่า	

ในปี	พ.ศ.	๒๑๘๑	หรือปี	จ.ศ.	๑๐๐๐	นี้ตรงกันกับปีขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าสุริยวงศา

ซ่ึงในหนังสืออรัุงคธาตุ ต�านานพระธาตุพนมกล่าวไว้ชัดเจนว่า	“ปีปณุณสหสัสวุฒมิงคล

สังกราช ฝูงเทวดาอารักษ์จึงได้เอาเจ้าสุริยกุมารขึ้นเสวยราชสมบัติ และเสนาอ�ามาตย์

ให้เฉลิมฉลองในพระนครถึง ๓ วัน ๓ คืน พร้อมกันนี้นักปราชญ์ราชบัณฑิตพร้อมใจกัน

แต่งหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้า อัน

เป็นการแก้เคล็ดอีกรูปแบบหนึ่งของล้านช้าง”
๓๓

	 พระยาศรีไชยชมพูจึงน่าจะเรียบเรียงอุรังคธาตุนิทานเพื่อเป็นการสรรเสริญ

และการเฉลิมฉลองพระเกียรติพระเจ้าสุริยวงศา	 ดังจะเห็นได้จากในเน้ือเรื่อง	 ในบท

พุทธพยากรณ์	 เมื่อพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงสถานที่ต่าง	 ๆ	 แล้ว	 ก็ได้กล่าวถึงบุคคล

ส�าคัญต่างๆ	ไว้อย่างมากมาย	โดยเฉพาะพระเจ้าสุริยวงศาได้กล่าวถึงการกลับชาติมา

เกดิ	๓	ครัง้	ซ่ึงเป็นการยกย่องสดดุแีละสร้างความชอบธรรมให้กบัพระองค์	นอกจากน้ี

อาจจะเป็นการแก้เคล็ดต่าง	ๆ	ให้กับพระเจ้าสุริยวงศา	โดยการกล่าวว่าพระองค์จะได้

เป็นผู้ฐาปนาอุรังคธาตุไว้ที่ภูก�าพร้า	 ซ่ึงในอุรังคธาตุได้กล่าวว่า	 “เทวดาทั้งหลายเมื่อ

กล่าวแล้วจึงได้มาชุมนุมที่คอกเขาควาย เล่นมหรสพสมโภชเจ้าสุริยกุมาร ๓ วัน ๓ คืน 

แล้วจึงปลงราชนามเจ้าสุริยกุมารให้เป็นพระยาสุริยวงศาไชยจักรธรรมิกราชาเชฏฐา-

 
๓๒	

องค์การค้าคุรุสภา,	พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) เล่ม ๓๙,

(กรุงเทพฯ:	ศึกษาภัณฑ์พานิช,	๒๕๑๒)	หน้า	๑๒๙.

 
๓๓	

พิเศษ	เจียจันทร์พงษ์,	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๕๖.
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ธิราช”	ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประชาชนทั้งเมืองยกพระเจ้าสุริยวงศาขึ้นเป็น

กษัตริย์	 นอกจากน้ียังสรรเสริญว่าพระเจ้าสุริยวงศาว่าจะเป็นผู้ท�านุบ�ารุงพุทธศาสนา

ให้รุ่งเรืองว่า	“ครั้งนั้นพระยาสุริยวงศาไชยจักรธรรมิกราชาเชฏฐาธิราช พระองค์ทรง

บ�าเพ็ญศีลทานบารมี ทรงต้ังอยู่ในทศธรรม ๑๐ ประการ และทรงโชตนาพระพุทธ-

ศาสนาของตถาคตทีเ่ก่าทีใ่หม่ให้เจรญิรุง่เรอืงจักได้ก่อเจดย์ีถ้วนสองครัง้ โลมไว้อุโมงค์

อุรังคธาตุของตถาคต ที่ภูก�าพร้านั้น ครั้นจุติได้ไปเกิดในเมืองพาราณสี แล้วออกบวช

เป็นฤๅษีมีชื่อว่า สุริยวงศาจักรฤๅษีอยู่ที่เก่า เมื่อจุติจากชาติฤๅษีได้มาเกิดในเมือง

อินทปัฐนคร สร้างพระพุทธศาสนาที่น้ันเป็นครั้งที่ ๒ แล้วมาเกิดในเมือง กุรุนท 

ช่ือว่าสุริยวงศากุรุนท”	 จะเห็นได้ว่าการสรรเสริญพระเจ้าสุริยวงศาน้ันอธิบายให้เห็น

ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์โดยใช้การกลับชาติมาเกิด	 เพื่อสร้างความศักดิ์สิทธิ์

ให้กับพระองค์
๓๔

	 ในชาติที่เกิดเป็นสุริยวงศาสิทธิเดชครองเมืองสาเกตนคร	 กวีได้บรรยายให้

เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองว่า	 “เมื่อถึงฤดูเดือน ๖ ฝนตก พืชข้าวกล้า 

ก็งอกออกมาทั่วพระราชอาณาจักรของพระองค์ถึงแม้ว่า ส้มสุกลูกไม้ กล้วย อ้อย 

หมาก พลู พร้าว ตาล หวานส้ม สรรพทัง้มวลกบ็งัเกดิมาเป็นนิจกาบมไิด้ขาด บคุคลผู้ใด

มีความปรารถนาอยากจะได้เท่าใด ก็ไปรักษาเอาพืชข้าวกล้าไว้แล้วเก็บเกี่ยวนวดขน

เอาไปใส่เล้าใส่เยียไว้ตามความพอใจ พืชผลที่บังเกิดขึ้นดังที่กล่าวแล้วข้างต้นน้ีก็ด้วย

อานิสงส์ผลที่พระองค์ได้ใส่บาตรพระศาสดา เมื่อครั้งพระองค์เป็นพระยาติโคตรบูร”	

	 กวียังได้กล่าวชื่นชมบารมีของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมมิกราชไว้อีก	พร้อมกับ

ให้บุคคลอ่ืนได้ท�าตามและเข้ามาอ่อนน้อมต่อพระองค์	 “พระยาศรีอมรณีและพระยา

โยธกิา ทรงปิตยินิดใีนบุญบารมขีองพระยาสุรยิวงศาสิทธเิดชเป็นอันมากทัง้ ๒ พระองค์

จงึพารีพ้ลไปกระท�าอทิธฤิทธทิางอากาศ ประดุจดงักระท�ายทุธกรรมเอาบ้านเมอืงเพื่อ

ให้ท้าวพระยาร้อยเอ็ดพระนครเกรงพระบารมีและบอกกล่าวให้เข้ามาอ่อนน้อมแก่

พระยาสุริยวงศาสิทธิเดช”	

 จะเห็นได้ว่าอุรังคธาตุนิทาน	 นอกจากจะมีจุดประสงค์บอกเล่าเรื่องราว

เกี่ยวกับการสร้างพระธาตุพนมแล้ว	 ผู้เขียนพบว่าจุดประสงค์อีกอย่างหน่ึงของ

 
๓๔	

กรมศิลปากร,	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๕๑.	
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วรรณกรรมเรื่องน้ียังเป็นการสดุดีและเฉลิมพระเกียรติของพระเจ้าสุริยวงศาอีกด้วย	

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครองราชย์ของพระองค์	ที่ท�าให้บ้านเมืองสงบร่มเย็น	โดย

ใช้พทุธศาสนาในการสรรเสรญิ	ซ่ึงผู้เขียนตัง้ข้อสังเกตว่า	น่าจะเป็นแนวทางในการเขยีน

วรรณกรรมยอพระเกียรติของกษัตริย์ของล้านช้างอีกวิธีหนึ่ง

อุรังคธาตุนิทาน: ต�านานพระเจ้าเลียบโลกฉบับอีสานล้านช้าง

 ต�านานเรื่อง	 “พระเจ้าเลียบโลก”	 คือ	 วรรณกรรมที่กล่าวถึงการเสด็จของ

พระพุทธเจ้า	 ไปยังตามสถานที่ต่าง	 ๆ	 เพื่อสั่งสอนและเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กับ

ประชาชน	 ก่อนเสด็จกลับได้ประทับรอยพระบาทไว้เป็นหลักฐาน	 และประทาน

พระบรมสารีริกธาตุ	ให้กับการสร้างปูชนยีสถานไว้เป็นส�าคัญ	ต�านานพระเจ้าเลียบโลก

เป็นคมัภร์ีทางพทุธศาสนาทีแ่พร่หลายทางภาคเหนือของไทย	สันนิษฐานว่าแต่งขึน้ในสมยั

พระเจ้ากอืนา	ถงึสมยัพระเจ้าสามฝ่ังแกน	แห่งอาณาจักรล้านนา
๓๕
	ปี	พ.ศ.	๑๘๙๙	– ๑๙๘๕

และได้แพร่กระจายไปยงัภมูภิาคต่าง	ๆ 	มากมาย	โดยพระเถระทีแ่สวงบุญตามเส้นทาง

ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระธาตุและพระพุทธบาทตั้งแต่ลังกา	มอญ	พม่า	ฉาน	สิบสองปันนา	

และล้านนาได้สมมติเส้นทางเหล่าน้ันเป็นเส้นทางเสด็จโปรดสัตว์ของพระพุทธเจ้า	

เน้ือหาโดยรวมบอกเล่าความเป็นมาของพุทธศาสนาและบ้านเมือง	 เริ่มตั้งแต่

พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นสุเมธดาบสในศาสนาของพระทีปังกรพุทธเจ้าเรื่อยมา

ถึงทรงบรรลุโพธิญาณเป็นพระโคตมพุทธเจ้า	 จากน้ันเป็นเรื่องราวการเสด็จออกจาก

ชมพูทวีปมายังบ้านเมืองในล้านนาทรงพยากรณ์ถึงความรุ่งเรืองและความเส่ือมของ

บ้านเมืองในอนาคต	การประดิษฐานพระธาตุในล้านนา	และอานิสงส์ของการเลื่อมใส

ศรัทธาในการคัดลอก	 ร�าลึก	 จดจ�า	 หรือบอกเล่าเรื่องราวในต�านาน	 การเทศน์หรือ

ฟังด้วยความเคารพเล่ือมใส	 การแสดงความเคารพบูชาพระธาตุและพระพุทธบาท

ด้วยกายวาจาและใจ	 การบูชาด้วยส่ิงของต่าง	 ๆ	 ส่งผลให้ผู้ประพฤติตนตั้งอยู่ใน

สัมมาปฏิบัติ	 ประกอบด้วยยศบรรดาศักดิ์	 มีความสมบูรณ์ด้วยปัญญาและทรัพย์สิน

เงินทอง	ปราศจากโรคภัยและภัยอันตรายต่าง	ๆ	ทั้ง	ในชาตินี้และชาติต่อ	ๆ	ไป	

 
๓๕	

กตญัญู	ชช่ืูน,	พระเจ้าเลยีบโลกฉบบัล้านนา : บทวเิคราะห์, (วิทยานิพนธ์	ศลิปศาสตร

มหาบัณฑิต	สาขาจารึก	ภาษาไทย	มหาวิทยาลัยศิลปากร,	๒๕๒๕)	หน้า	๑๒.	
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หากมบุีญวาสนามากกจ็ะได้ถงึนิพพาน	หากบุญยงัไม่สมบูรณ์กจ็ะได้เกดิและได้มรรคผล

ในศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรยอนาคตพุทธเจ้า ซ่ึงเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนา

ของพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์สาวกอีกทางหนึ่ง
๓๖

	 โครงสร้างของต�านานพระเจ้าเลียบโลก	 จึงขึ้นต้นด้วยพุทธท�านายอนาคต

การตัง้บ้านเมอืงและความเป็นมาของศาสนสถานต่าง	ๆ 	รวมทัง้ประวัตแิละความเป็นมา

ของบุคคลส�าคญัต่าง	ๆ 	จากน้ันจึงเป็นการประทบัรอยพระบาท	พร้อมทัง้พระเกศธาตไุว้

กบัพระธาตเุจดย์ีต่าง	ๆ 	ซ่ึงผู้เขียนพบว่าลักษณะน้ีเป็นส่ิงทีบ่่งบอกตวัตนของวรรณกรรม

ต�านานพระเจ้าเลียบโลก	ทกุฉบับทัง้ทีแ่พร่กระจายอยูใ่นภาคเหนือ	และภาคตะวันออก-

เฉียงเหนือของไทย	 โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่อยู่ติดกับแม่น�้าโขง	 ซ่ึงสมัยก่อนบริเวณ

ดินแดนตรงน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจักรล้านช้าง	 ดังน้ันค�าว่า	 “อีสานล้านช้าง”	

จึงหมายถึง	 บริเวณพื้นที่ภาคอีสานที่เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจักรล้านช้าง	 ซ่ึงพื้นที่

ส่วนใหญ่จะอยูใ่นแอ่งสกลนครทีม่พีืน้ทีย่าวไปตามแม่น�า้โขงซ่ึงเป็นดนิแดนทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้เสด็จมา	 สอดคล้องกับศรีศักดิ์	 วัลลิโภดม
๓๗
	 กล่าวว่า	 ดินแดนที่พระพุทธเจ้า

เสดจ็มาและได้ประทบัรอยไว้ในดนิแดนลุ่มน�า้โขงโดยเฉพาะ	คอืตัง้แต่จังหวัดหนองคาย	

อุดรธานี	สกลนคร	และนครพนมเป็นส�าคญั	และผู้เขยีนเหน็ว่าอาจจะมบีางพืน้ทีม่เีน้ือที่

บางส่วนอยู่ในแอ่งโคราช	 ดังน้ันจึงพบว่า	 อุรังคธาตุนิทานซ่ึงมีลักษณะโครงสร้างที่

ส�าคญัคอื	เริม่ต้นเป็นการมาของพระพทุธเจ้าพร้อมกบัพระอานนท์	แล้วจะมพีทุธท�านาย

สถานทีต่่าง	ๆ 	ทีจ่ะเป็นทีป่ระดษิฐานพระพทุธศาสนา	พร้อมกบัมพีระยาต่าง	ๆ 	เป็นผู้บ�ารงุ

พุทธศาสนา	 จากน้ันพระองค์ก็จะเสด็จมาส่ังสอนประชาชนและเผยแพร่พุทธศาสนา	

ตรงไหนทีม่สีตัว์ร้ายหรอือมนุษย์ทีท่�าร้ายประชาชนกจ็ะทรงปราบ	เสรจ็แล้วกจ็ะประทบั

รอยเท้าไว้	แล้วจึงเสด็จกลับชมพูทวีปเช่น	

 ดูราอานนท์ ตถาคตเป็นแลนค�าแลบล้ินให้เป็นเหตุ

เมอืงสุวรรณภมูน้ีิ เป็นทีอ่ยูแ่ห่งนาคทัง้หลายมสุีวรรณนาคเป็นเค้า 

 
๓๖	

ชลดา	โกพฒัตา,	คตคิวามเชือ่อดตีพระพทุธเจ้าในสังคมไทยพทุธศตวรรษที	่๒๐	–	๒๔.	

ในวารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ ๑๓ ฉบับ ที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน	(๒๕๕๖),	หน้า	๗๗-๑๐๓.	

 
๓๗	

ศรีศักดิ์	 วัลลิโภดม,	 แอ่งอารยธรรมอีสาน,	 พิมพ์ครั้งที่	 ๓	 (กรุงเทพฯ:	 ส�านักพิมพ์

มติชน,	๒๕๓๘),	หน้า	๑๐.
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แลผีเสื้อน�้าเสื้อบก ยักษ์ทั้งมวลภายโพ้น คนฝูงอันอยู่ในเมืองอันนี้ 

แม้รู้ธรรมก็ดีจะเลือกหาผู้มีสัจจะได้ยากนัก ...เหตุว่าตถาคตเห็น

แลนค�าแลบล้ินน้ันเป็นนิมิตร์ เมื่อใดท้าวพระยาองค์เช้ือหน่อ

พุทธวงศาได้มาเสวยราชสมบัติ พุทธศาสนา บ้านเมืองจักรุ่งเรือง

เหมือนดังเมื่อกูตถาคตยังทรมานอยู่ ในส่วนที่เป็นการท�านาย

ประวัติของบุคคลก็จะกล่าวถึงการกลับชาติมาเกิด เช่นคล้ายกับ

เรื่องราวของชาดก เช่น พระยาสององค์ที่กินเมืองกุรุนทน้ันไป

บวชเป็นฤษี ชื่อว่า อมรฤษี และโยธิกฤา ส่วนพระยาสุมิตตธรรม

ที่หดพ่อนา (ราชาภิเษก) ให้เป็นพระยา จักได้บวชเป็นฤษีด้วยกัน...

อมรฤษีครั้นจุติมาเกิดในเมืองศรีสัตตนาคครั้งน้ัน ได้ครองราชย์

สมบัติมีนามว่า พระยาทุคคตะไหลน�้า (พระเจ้าฟ้างุ้ม) ถูกลอยแพ

ไปถึงพระมหาเถร ๆ เก็บเอามาเลี้ยง และสอนศิลปะต่าง ๆ ให้ 

	 จะเหน็ได้ว่าอุรงัคธาตนิุทานมโีครงสร้างบางส่วนเพิม่เตมิเข้าไปมากกว่าต�านาน

พระเจ้าเลียบโลก	 แต่อย่างไรก็ตามถือได้ว่าลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะร่วมของ

วรรณกรรมทั้งสองเรื่องนี้
๓๘
 

	 ต�านานพระเจ้าเลยีบโลกได้แพร่กระจายเข้าสู่อาณาจักรต่าง	ๆ 	หลายช่องทาง

การถ่ายทอดวรรณกรรมโดยการคัดลอกเป็นอีกช่องทางหน่ึงที่คนในสมัยโบราณนิยม

กนัหรอืการทีพ่ระสงฆ์เองได้น�าวรรณกรรมเรือ่งน้ีเข้าไปเผยแพร่ซ่ึงเป็นการส่ังสอนและ

เผยแผ่พุทธศาสนา	 วรรณกรรมเรื่องพระเจ้าเลียบโลกได้แพร่กระจายเข้าสู่ดินแดน

ล้านช้างเช่นกัน	ดังที่	กตัญญู	ชูชื่น
๓๙
	ได้สัมภาษณ์	มณี	พยอมยงค์	กล่าวว่า	ประมาณ

ปี	 พ.ศ.	 ๒๐๕๘	 พระเทพกุลเถระได้เดินทางไปเผยแพร่คัมภีร์ในล้านช้างและได้น�าเอา

คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาประมาณ	 ๖๐	 ผูก ไปเผยแพร่ในอาณาจักรล้านช้าง	 ซ่ึง

สอดคล้องกับเรื่องราวในต�านานพื้นเมืองเชียงใหม่	ที่กล่าวถึงพระไชยเชษฐาพระโอรส

ของพระเจ้าโพธิสารกับพระนางยอดค�าทิพย์	 พระธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่	 ซ่ึงเป็น

พระนัดดาของพระเมืองเกษเกล้าและพระนางจิระประภา	 ได้เสด็จกลับอาณาจักร

 
๓๘	

กรมศิลปากร,	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๕-๖.

 
๓๙	

กตัญญู	ชูชื่น,	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๑๒	
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ล้านช้างพร้อมกับได้น�าเอาคัมภีร์ต่าง	ๆ	จากเชียงใหม่ไปด้วยมากมาย 

	 อุรงัคธาตนิุทาน	จึงเป็นวรรณกรรมทีน่่าจะได้รบัอิทธพิลมาจาก	ต�านานพระเจ้า

เลียบโลก	สืบเน่ืองมาจากทางอาณาจักรล้านนา	ซ่ึงเป็นอาณาจักรฝ่ายเหนือของไทยใน

สมยัโบราณ	มคีวามสัมพนัธ์อันดกีบัอาณาจักรล้านช้างโดยเฉพาะในรชัสมยัของพระเจ้า

ไชยเชษฐาธริาชได้มกีารหยบิยมืเอาคมัภร์ี	และวรรณกรรมทีเ่กีย่วกบัพทุธศาสนาเข้ามา

ปรบัใช้ให้เข้ากบับรบิทของตนเอง	โดยเฉพาะช่ือของวรรณกรรมกม็กีารปรบัเปลีย่นชือ่

ไปด้วย	 ในดินแดนภาคอีสานของประเทศไทย	 พบว่าช่ือของวรรณกรรมพระเจ้า

เลียบโลกแตกต่างกนัออกไป	เช่น	ล�าพระเจ้าเลียบโลก	พระเจ้าเยีย่มโลก	พระเจ้าเลยีบโลก	

ฉบับพิสดาร
๔๐
	 ส่วนอุรังคนิทาน	 หรือ	 ต�านานพระธาตุพนม	 ซึ่งมีเนื้อหาคล้ายคลึงกับ

วรรณกรรมพระเจ้าเลียบโลกจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณกรรมพุทธศาสนาชิ้น

ส�าคญัของชมุชนลุ่มน�า้โขง	ทีว่รรณกรรมเรือ่งอ่ืน	ๆ 	ใช้เป็นแม่แบบของวรรณกรรมเช่น	

วรรณกรรมต�านานการสร้างพระธาตุเจดีย์	 โดยเฉพาะในดินแดนแถบอีสานที่มี

ความเช่ือเรือ่งการสร้างพระธาตเุจดย์ีมากมายว่าจะได้อานิสงส์อันยิง่ใหญ่	ดงัน้ันพระธาตุ

เจดีย์ในภาคอีสานจึงถูกแบ่งออกเป็น	๕	กลุ่ม	กลุ่มเจดีย์พระธาตุพนมเป็นหนึ่งในกลุ่ม

จ�านวนน้ัน	 และต�านานการเกิดพระพุทธบาทในล้านช้างและแถบลุ่มแม่น�้าโขงทั้งสอง

ฟากฝั่ง	จึงน่าจะได้เค้ามาจากวรรณกรรมเรื่องพระเจ้าเลียบโลก	เพราะเนื้อเรื่องกล่าว

ถึงการเดินทางออกนอกชมพูทวีปของพระพุทธเจ้า	เพื่อเสด็จไปยังสถานที่ต่าง	ๆ	ของ

ดนิแดนสุวรรณภมูโิดยเฉพาะในอาณาจักรล้านช้าง	ซ่ึงพระองค์ได้ทรงประทบัรอยพระบาท

ไว้ในแถบดินแดนที่เสด็จไป	 พร้อมกับพยากรณ์ความเป็นไปของบ้านเมือง	 และคอย

ปกป้องผู้คนตามเมืองที่เสด็จผ่านพร้อมทั้งการปราบปรามส่ิงไม่ดีที่จะท�าอันตรายต่อ

บ้านเมืองนั้น	ๆ
๔๑	

	 เน้ือหาของอุรังคธาตุนิทาน	 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่เดินทาง

เข้ามาในดินแดนสองฝั่งแม่น�้าโขง	 ลักษณะของการบันทึกน้ันเป็นลักษณะของนิทาน

 
๔๐	

วีณา	วีสเพญ็และ	ณรงศกัดิ	์ราวะรนิทร์,	พระเจ้าเลยีบโลก, (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม:	

โครงการอนุรักษ์ใบลาน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,	๒๕๕๓)	หน้า	๔.	

 
๔๑	

ชัยมงคล	 จินดาสมุทร์,	 การศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมพระธาตุพนมและ

พระธาตุอ่ืน ๆ  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย,	(ปรญิญานิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม,	๒๕๓๒)	หน้า	๑๖๘.
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ปรมัปราโดยเฉพาะเรือ่งราวเกีย่วกบัการประทบัรอยพระบาทไว้ตามสถานทีต่่าง	ๆ 	ของ

พระพุทธเจ้าพร้อมกับการบอกกล่าวเรื่องราวของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธีการเล่าเรื่อง

แบบกลับชาติมาเกิดของผู้มีบุญญาธิการ	 เพื่อให้บุคคลที่อยู่ในเรื่องมีความศักดิ์สิทธิ	์

ซ่ึงมลัีกษณะเช่นเดยีวกบัวรรณกรรมเรือ่งพระเจ้าเลียบโลก	แต่รายละเอียดจะแตกต่าง

กันออกไป	 เรื่องราวเกี่ยวกับการประทับรอยพระพุทธบาทของพระองค์น้ันจะเริ่ม

กล่าวในตอนต้นของนิทาน	เช่นรอยพระบาททีพ่ระบาทเวินปลา	ตัง้อยูต่รงกลางโขดหนิ

บริเวณที่เป็นเวิ้งน�้าใหญ่ของล�าน�้าแม่โขง	น�้าเชี่ยวและมีวังน�้าวน	ในเขตอ�าเภอท่าอุเทน	

จังหวัดนครพนม	โดยหลักฐานเล่าว่า	พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปเมืองศรีโคตรบูร	เมื่อผ่าน

มาบรเิวณทีอ่ยูข่องพระยาปลา	รศัมขีองพระพทุธเจ้าได้ส่องแสงสว่าง	พระยาปลาและ

บริวารจึงได้ว่ายน�้าตามไป	 เดิมเป็นมนุษย์ได้มาบวชในศาสนาของพระกัสสปพุทธเจ้า	

พอมาถึงบริเวณน�้าแห่งน้ีได้เด็ดใบไม้เพื่อกรองน�้าฉันโดยไม่แสดงอาบัติ	 ครั้นตายไป

ได้มาเกิดเป็นปลาอยู่ที่น้ี	 พระยาปลามีอายุยืนได้กัปหน่ึง	 เมื่อพระศรีอริยเมตไตรยลง

มาโปรดพระยาปลาจักตายไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วไปบวชเป็นพระภิกษุ	 เมื่อพระยาปลา

ได้ยินจึงมีความยินดีอยากได้รอยพระบาทไว้	 พระพุทธเจ้าจึงประทับรอยพระบาทน้ัน

ลงบนหินในแม่น�้าโขง	คนทั้งหลายจึงเรียกว่า	พระบาทเวินปลา	ซึ่งลักษณะการประทับ

รอยพระบาทนี้สอดคล้องกับต�านานพระเจ้าเลียบโลกกัณฑ์ที่	๑	ที่ประทับรอยพระบาท

ไว้ที่หินก้อนหน่ึงในบริเวณริมฝั่งแม่น�า้ปิงที่ตรงน้ันจึงเรียกว่า	 พระบาทผาชะแคง	 เขต

อ�าเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่
๔๒	

 รอยพระบาทที่พระธาตุเชิงชุมเป็นกลุ่มรอยพระบาทตามรอยพระพุทธเจ้า	๓	

พระองค์	ได้แก่	พระกกุสันธะ	พระโกนาคมนะ	และพระกัสสปะ	และรอยที่	๔	เป็นของ

พระสมณโคดม	ซึ่งอยู่ตรงภูน�้าลอดในบริเวณพระธาตุเชิงชุม	ซึ่งตามต�านานเล่าว่าเมื่อ

พระสมณโคดมประทับรอยพระบาทขาวลงบนแผ่นหินที่รวมพระบาทของพระพุทธเจ้า

ทั้ง	๓	แล้ว	สุวรรณนาคได้น�าแผ่นหินที่เป็นรอยพระบาทนั้นลงไปยังพื้นบาดาล	พระยา

สุวรรณภิงคารจึงได้ท�าเครื่องหมายตรงน้ันไว้โดยการสร้างเจดีย์ครอบไว้	 เพื่อเป็น

สัญลักษณ์ว่าตรงน้ีคือรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า	 สอดคล้องกับต�านานพระเจ้า

เลียบโลกในกัณฑ์ที่	๑	ที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จที่ดอยเวภารบรรพต	(รังรุ้ง)	ซึ่งเป็น

 
๔๒	

นาคฤทธิ์,	 [นามแฝง]	พุทธต�านานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับช�าระสะสาง,	 (เชียงใหม่:	

ลานนาการพิมพ์,	๒๕๔๕)	หน้า	๕.
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รอยต่อของ	๓	อาณาจักรคอื	กรงุโกสัมพ	ี(แสนหวี)	หรภิญุชัย	(ไทย)	และเมอืงแพรหลวง	

(จีน)	ได้ประทบัรอยพระบาทซ้อนรอยพระบาทของพระพทุธเจ้า	๓	พระองค์	บนก้อนหนิ	

และในกัณฑ์ที่	 ๖	 ที่เสด็จไปที่เมืองขาง	 อยู่ทางว้าแดง	 ประทับรอยพระบาทซ้อน

รอยพระบาทของพุทธเจ้า	 ๓	 พระองค์	 เช่นกัน	 ที่ตรงน้ันเรียกว่า	 รอยพระบาท

ถ�้าผาแดง	 และประทับซ้อนรอยพระบาทพระเจ้า	 ๓	 พระองค์ที่พระบาทห้วยพร้าว

เมืองวัง
๔๓
 

ภาพที่ ๒	รอยพระพุทธบาทวัดพระธาตุชุม	สกลนคร

	 กลุ่มรอยพระบาทวัดพระธาตุบัวบกและพระธาตุบัวบาน ตั้งอยู่บนไหล่เขา

ภูพาน	 ในเขตอ�าเภอบ้านผือ	 จังหวัดอุดรธานี	 ซ่ึงอยู่บริเวณอาณาเขตของอุทยาน

ประวัติศาสตร์ภูพระบาท	 โดยสร้างเจดีย์ครอบรอยพระพุทธบาทเอาไว	้ โดยเน้ือเรื่อง

กล่าวว่า	พระพทุธองค์ได้เสดจ็มาทีภ่กูเูวียนได้ทราบข่าวว่า	นาคแถบฝ่ังโขงมคีวามดรุ้าย	

และได้มารบกวนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่เป็นประจ�า	 เพื่อที่จะโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข	์

พระองค์จึงได้เสด็จไปยัง	ถ�้าหนองบัวบาน	และ	ถ�้าบัวบก	อันเป็นที่อาศัยของนาค	๒	

ตัว	คือ	สุวรรณนาคและพุทโธธปาปนาค	เมื่อพระพุทธองค์ปราบนาคทั้งสองแล้วนาค

ทัง้สองจึงกราบทลูขอรอยพระบาทพระพทุธองค์ไว้เป็นทีสั่กการบูชา	พระพทุธองค์ทรง

พจิารณาสถานทีแ่ล้ว	จึงได้ย�า่รอยพระพทุธบาทไว้หน้าแผ่นหนิทีภ่กูเูวียนบรเิวณบากถ�า้

ของสุวรรณนาค	จากนั้นก็เสด็จประทับรอย	ณ	แผ่นหินบริเวณบนโพนบกอีกรอยหนึ่ง	

(วัดพระธาตุบัวบกในปัจจุบัน)	พระพุทธบาทแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าพระพุทธบาทบัวบก	ตาม

ช่ือถ�้าบัวบกน้ี	 บริเวณวัดพระพุทธบาทบัวบก	 มีสถานที่อันเน่ืองมาจากต�านานข้างต้น	

 
๔๓	

กตัญญู	ชูชื่น,	เรื่องเดียวกัน, หน้า	๔๐.



อุรังคธาตนุทิานพทุธต�านานพระเจ้าเลยีบโลกฉบับอีสานล้านช้าง : การสบืทอดและการสร้างสรรค์ 29

คือ	ถ�้าพญานาค	อยู่ไม่ไกลจากพระพุทธบาท	มีลักษณะเป็นรูโพรงขนาดใหญ่	พอที่คน

สองคนจะลงไปได้พร้อม	ๆ	กัน	กล่าวกันว่าเป็นที่อาศัยของพญามิลินทนาคตามต�านาน	

และเช่ือกันว่ารูถ�้าพญานาคแห่งน้ี	 สามารถทะลุออกไปสู่แม่น�้าโขงได้	 บริเวณ

รอยพระธาตุที่วัดพระธาตุบัวบกยังมีนิทานซ้อนนิทานที่บอกเล่าถึงการเกิดข้ึนของ

สถานทีท่ีอ่ยูร่อบ	ๆ 	พระธาตคุอืนิทานเรือ่งอุสาบารส	เป็นการอธบิายการเกดิของนครรฐั

ที่มีร่องรอยของหินเป็นร่องรอยและเป็นสิ่งอธิบายการเกิดของนครรัฐนั้น	 สอดคล้อง

กับต�านานพระเจ้าเลียบโลกตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปปราบอารวกยักษ์	 ที่เมืองอารวี	

เสร็จแล้วได้ประทับรอยพระบาทลงบนแผ่นหินน้ันซ่ึงคนทั่วไปเรียกว่า	 พระบาทดงน่ัง	

บ้านกว้าน	เมืองเชียงรุ้ง	และพระบาทกวางค�า	ที่อยู่ภายในถ�้า	ริมแม่น�้าทรายค�า	

ภาพที่ ๓ พระธาตุบาทบัวบกและรอยพระพุทธบาท

	 จะเห็นได้ว่า	 รอยพระบาทของพระพุทธเจ้าที่ประทับรอยไว้น้ันมีทั้งที่เมื่อ

พระพุทธองค์แวะเวียนผ่านมายังบริเวณที่เป็นที่ตั้งของรอยพระบาทน้ัน	 บางครั้งจะ

เป็นการร้องขอจากบุคคลหรือสัตว์เพื่อให้ประทับรอยไว้เป็นหลักฐาน	 เช่น	 พระบาท

เวินปลา	 พระยาปลาได้ทูลขอจากพระพุทธเจ้าให้ประทับรอยพระบาทไว้เพื่อให้เป็นที่

เคารพบูชาต่อไป	 และอีกสาเหตุหน่ึงคือการที่ประทับรอยพระบาทไว้มาจากการ

ปราบสัตว์ร้าย	เช่น	กลุ่มพระธาตบุวับกบัวบาน	เกดิจากการปราบเหล่านาคทีม่อิีทธฤิทธิ์

ที่ท�าร้ายผู้คน	 เสร็จแล้วพระองค์จึงประทับรอยพระบาทไว้	 หรืออีกนัยยะหน่ึงคือ

การก่อตั้งพุทธศาสนาของพระองค์ไว้ในหมู่คนชาวพื้นเมืองที่พระองค์เสด็จไป



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๙30

	 อุรังคธาตุนิทาน	 ส่วนที่ว่าด้วยพุทธพยากรณ์น้ันจะปรากฏว่า	 มีการท�านาย

ถึงการเกิดของสถานที่ต่าง	 ๆ	 และหยิบยกเอากษัตริย์ของลาวเข้ามาเกี่ยวข้อง

อุรังคธาตุจะอธิบายโดยใช้การกลับชาติมาเกิดของกษัตริย์ซ่ึงในตอนแรกจะคล้ายกับ

ว่าเป็นต�านาน	แต่พอระยะหลังมาก็จะเป็นแนวประวัติศาสตร์ที่สามารถตรวจสอบจาก

เอกสารได้	ลักษณะเช่นนี้เพื่อท�าให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และความชอบธรรมของกษัตริย์

ที่จะกลับมาครองราชย์	เช่นเดียวกันกับต�านานพระเจ้าเลียบโลกที่พุทธเจ้าได้พยากรณ์

การเกิดของสถานที่ต่าง	 ๆ	 และสถานที่เหล่านี้เองที่พุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรือง	 เช่น	

ท�านายว่าเมืองลี้	อาณาจักรหริภุญชัย	พุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองที่นี้	โดยเฉพาะสมัย

พระยาอทติราช	นอกจากน้ียงักล่าวถงึเมอืงเชียงใหม่เช่นกนัว่า	“เมือ่เสดจ็ถงึอุจฉุบรรพต

(ดอยสุเทพ) ประทบัและผินพระพกัตร์ลงไปยงัเบือ้งล่างทางทศิตะวันออก ท�านายว่าต่อ

ไปพทุธศาสนาจะมาประดษิฐานและเจรญิรุง่เรอืงในเมอืงอภนิวนคร (เชยีงใหม่) และจะ

มพีระเถระรปูหน่ึงไปน�าเอาพระบรมธาตจุากประเทศลังกา มาประดษิฐานไว้ทีบุ่ปผาราม 

(วัดสวนดอก)” และยังท�านายต่อว่า	พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองที่เมืองเชียงดาว

(จังหวัดเชียงใหม่)	และจะเกดิอารามพระยาค�าแดงข้ึน	และยงัท�านายต่อว่าเมอืงวิเทหะ	

(หนองแส)	พระยาครองเมอืงตัง้อยูใ่นความประมาท	โดยการน�าเอาอาหารวางบนหลัง

ช้างไปถวายพระพทุธเจ้า	และพระองค์ทรงท�านายว่าต่อไปเมอืงน้ีจะไม่มช้ีาง	แต่จะเป็น

ที่ประดิษฐานของพระเขี้ยวป้าง
๔๔
	(ฟันเขี้ยวที่อยู่ถัดจากฟันกราม)

ภาพที่ ๔	รอยพระพุทธบาทในอุทยานภูพระบาท	พระธาตุบัวบาน

 
๔๔	

นาคฤทธิ์,	[นามแฝง]	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๕.



อุรังคธาตนุทิานพทุธต�านานพระเจ้าเลยีบโลกฉบับอีสานล้านช้าง : การสบืทอดและการสร้างสรรค์ 31

	 เช่นเดียวกันกับ	 อุรังคธาตุนิทาน	 ที่พระพุทธเจ้าทรงท�านายการเกิดของ

สถานที่ต่าง	ๆ 	ไว้เช่นกัน	เช่น	เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาทางอากาศพร้อมกับพระอานนท์	

มาหยุดอยู ่ที่หนองคันแทเส้ือน�้า	 (เมืองเวียงจันทน์)	 ทอดพระเนตรเห็นแลนค�า

(ตัวเงินตัวทอง)	แลบลิ้น	ทรงท�านายว่าสถานที่แห่งนี้จะเกิดเป็นเมืองขึ้นและเป็นที่อยู่

ของนาค	ผีเสื้อน�้าผีเสื้อบก	เหล่ายักษ์	และคน	ฝูงคนเหล่านี้จักไม่อยู่ในศีลธรรมแต่เมื่อ

มีท้าวพระยาที่เป็นหน่อเช้ือพุทธวงศ์มาเสวยราชย์	 พุทธศาสนาและบ้านเมืองจะเจริญ

รุ่งเรือง	เช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ท�านายเรื่องการกลับชาติมาเกิดของพระยาติ

โคตรบูรที่ไปเกิดที่เมืองร้อยเอ็ดและได้ท�านุบ�ารุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง	และเมื่อ

สวรรคตแล้วก็จะไปเกิดเป็นพระยาสุมิตตธรรมมรุกขนคร	 และจะได้เป็นผู้น�าเอา

พระอุรังคธาตุไปฐาปนาไว้ที่ภูก�าพร้าต่อไป	

	 ส่ิงที่อุรังคธาตุนิทานต่างจากต�านานพระเจ้าเลียบโลกคือ	 การบอกเล่าเรื่อง

การกลับชาติมาเกิด	และวงศ์ต่าง	ๆ	ของกษัตริย์ลาว	ซึ่งอิงหลักคิดของพุทธศาสนาใน

เรื่องกฎแห่งกรรม	 ทั้งน้ีเพื่อความน่าเช่ือถือและบุญบารมีที่บุคคลได้บ�าเพ็ญไว้ตั้งแต่

ชาติก่อนและชาติน้ีจึงได้เกิดมาเป็นกษัตริย์	 ทั้งน้ีการใช้ฤๅษีเป็นเครื่องมือในการสร้าง

ความชอบธรรมให้กษัตริย์ทั้งอมรฤๅษีที่กลับชาติมาเป็นพระเจ้าสุริยวงศาแห่งเมือง

สาเกตนคร	 และสุมิตตธรรมฤๅษีที่กลับชาติมาเกิดเป็นพระยาศรีโคตรบูร	 ผู้ครอง

เมืองมรุกขนคร	 จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าการที่ผู้เขียนใช้ต�านานเหล่าน้ีเพื่อสร้างความ

ชอบธรรมให้กับพระยาสุริยวงศาในการครองราชย์	 และเป็นกษัตริย์ที่ท�านุบ�ารุง

พุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง	

บทสรุป 

	 อุรงัคธาตนิุทานสนันิษฐานว่าแต่งขึน้ในสมยัพระเจ้าสุรยิวงศา	โดยพระยาศร-ี

ไชยชมพูเป็นผู้เรียบเรียงขึ้น	 และต่อมาอาชญาเจ้าอุปราชาได้รวบรวมขึ้นอีกครั้งหน่ึง	

โดยเป็นเรื่องเก่าที่ได้มาจากเมืองอินฐปัตของขอม	 อุรังคธาตุนิทานเป็นต�านานหรือ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชนที่อยู่ในเขตลุ่มแม่น�้าโขง	 โดยเน้ือหาแบ่งออกได้เป็น	

๒	ประเภท	คือ	ประเภทนิทานปรัมปรา	และส่วนที่เป็นประวัติความเป็นมาของบุคคล

ส�าคัญของลาวล้านช้าง	 ส่วนประกอบของนิทานปรัมปรา	 จัดแบ่งออกได้เป็น	 ๓	 ส่วน	

อันประกอบด้วยส่วนที่เป็นอุรังคธาตุนิทานอันเป็นต�านานเดิมของพระธาตุพนม
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บาทลักษณนิทาน	 เป็นนิทานปรัมปราที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ส�าคัญ	 ๆ	 ทางพุทธศาสนา	

และศาสนนิทาน	 อันเป็นต�านานของการสร้างเมืองเวียงจันทน์	 และเมืองสาเกตนคร	

(จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน)	

	 อุรังคธาตุนิทานมีจุดประสงค์ในการแต่งคือ	 เพื่อเป็นการยอพระเกียรติ

ของพระเจ้าสุริยวงศา	 โดยใช้การกลับชาติมาเกิดของพระยาศรีโคตรบูรผู้ซ่ึงได้เป็น

ผู้สถาปนาอุรงัคธาตไุว้ทีภ่กู�าพร้า	เป็นการใช้เรือ่งเล่าเพือ่ให้เหน็บุญญาธกิารของผู้ทีจ่ะ

มาปกครองบ้านเมือง	ส่วนบาทลักษณนิทานนั้นเป็นการน�านิทานเรื่องเล็ก	ๆ	ที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่นที่เกี่ยวมาอธิบายให้เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่โดยใช้การเล่าเรื่องของ

พระสัมมาสัมพทุธเจ้าเช่ือมเพือ่ให้เหน็ความส�าคญั	โดยเฉพาะการประทบัรอยพระพทุธบาท

ไว้ตามสถานทีต่่าง	ๆ 	ทีพ่ระองค์ได้เสดจ็ผ่านอันเป็นคตทิีร่บัมาจากวรรณกรรมพทุธศาสนา

ต�านานพระเจ้าเลียบโลกจากล้านนา	 ซ่ึงรับคติความเชื่อน้ีมาจากลังกาและผสมผสาน

เข้ากับความเช่ือท้องถิ่นแต่ละถิ่น	 และความเช่ือเกี่ยวกับการบูชาพระพุทธเจ้าในอดีต	

อนาคตและปัจจุบันที่มาประทับรอยพระพุทธบาทไว้จากน้ันก็จะท�านายอนาคตของ

บ้านเมืองน้ัน	 ๆ	 และปกป้องผู้คนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ น้ันจากภูตผีปีศาจที่จะมา

ท�าอันตราย	ในต�านานอุรังคธาตุจะมีการเพิ่มและลดเนื้อหาบางส่วนที่คล้ายกับต�านาน

พระเจ้าเลียบโลกของล้านนา	 ซ่ึงเป็นการปรับเปล่ียนของผู้แต่งให้เข้ากับบริบทของ

สถานที่นั้น	ๆ	แม้แต่ชื่อตัวละครที่อยู่ในนิทานอุรังคธาตุก็มีชื่อปรับเปลี่ยนไป

	 การประทับรอยพระพุทธบาทไว้น้ีเป็นเครื่องยืนยันว่า	 ครั้งหน่ึงพระพุทธเจ้า

ได้เคยเสดจ็ออกจากชมพทูวีปไปยงัสถานทีต่่าง	ๆ 	ทีอ่ยูน่อกทวีปน้ัน	ถงึแม้ว่าหลักฐานทาง

ประวัตศิาสตร์จะบ่งบอกว่าพระพทุธเจ้าไม่ได้เสดจ็ออกจากชมพทูวีปกต็าม	แต่ในต�านาน

ต่าง	ๆ 	ทีม่อียูใ่นแถบอุษาคเนย์หลายเรือ่งทีก่ล่าวตรงกนัว่าครัง้หน่ึงพระพทุธเจ้าได้เคย

เสดจ็มายงัสถานทีต่า่งๆเหล่านี	้โดยประทับรอยเท้าไว้เป็นหลกัฐานส�าคัญ	ซึง่สิง่เหล่านี้

ได้ฝั่งรากลึกลงในความเชื่อและวิถีชีวิตของคนในแถบน้ี	 โดยมีพระธาตุพนมอันเป็น

เจดีย์ส�าคัญของชาวอีสาน	 ซ่ึงครั้งหน่ึงรัฐบาลไทยเคยท�าให้เป็นหลักเขตแดนระหว่าง

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และยังเป็นเครื่องยึดเหน่ียว

จิตใจและเป็นศูนย์รวมแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อให้เกิดต�านานต่าง	 ๆ	 ตามมาอย่าง

มากมาย
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