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บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาของภูมิศาสตร์ของหนองคาย และเพื่อ
ได้ทราบถึงความส�ำคัญของสถานที่ที่เกี่ยวกับต�ำนานพระพุทธที่ปรากฏในจังหวัดหนองคาย โดยศึกษา
เฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับพระพุทธรูปและต�ำนานความเป็นมาว่า ลักษณะความเป็นไปของพระพุทธรูป
แต่ละองค์จะมีความแตกต่างกันในการไปประดิษฐาน จึงเป็นทีเ่ ล่าขานจนเป็นเหตุให้ทราบน�ำเสนอให้เห็น
ความส�ำคัญของพระพุทธรูปที่มีอยู่ในจังหวัดหนองคาย โดยเนื้อหาของบทความนี้ประกอบไปด้วย ค�ำว่า
ภูมิศาสตร์ต�ำนานจังหวัดหนองคาย การศึกษาได้จากเอกสารและประวัติความเป็นหรือต�ำนาน ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปที่ส�ำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับชุมชน จนเอกสถานที่ที่พระพุทธผ่านก็น�ำไปเป็นชื่อสถานที่
นั้น ๆ ท�ำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และเป็นแนวปฏิบัติของชาวบ้าน เพราะมีความเชื่อเดิมอยู่แล้วยิ่งเมื่อ
ได้มีเคารพบูชาและมีพระพุทธรูปอยู่ที่ใดหรือสถานที่ต่างก็มีความเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ทั้งสิ้น
ค�ำส�ำคัญ : ภูมิศาสตร์ต�ำนาน, หนองคาย

Abstract

This Article the purpose is to determine the history of the geography of Nong Khai
province. And aims to realize the importance of the place where the legendary Buddha
appeared in Nong Khai. The case study about the Buddha and the legend that is. Features
a statue of the Buddha is very different to the shrine. The recount cause to be presented
to the importance of the Buddha are contained in Nong Khai. The content of this article
consists of a geographical myth offense. The study of documents and the history or
mythology. The Buddha is important and relevant to the community. The captain was
taken to the place where the Buddha is the name of the place, making it the benefit of
the community. And the practice of the locals
Keywords : Legend, geography, Nongkhai
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บทน�ำ

เนื่องจากหนองคายตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินสาย ๒ (มิตรภาพ)
ประมาณ ๖๑๕ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๓,๐๒๖.๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑.๙ ล้านไร่ คิดเป็น
พืน้ ทีร่ อ้ ยละ ๐.๕๙ ของพืน้ ทีท่ งั้ ประเทศพืน้ ทีม่ ลี กั ษณะพิเศษคือทอดยาวขนานตามล�ำน�ำ้ โขงติดเขตชายแดน
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นระยะทาง ๑๙๕ กิโลเมตร
ลักษณะของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบ เป็นคลื่นลอนลาดและเป็นภูเขาที่มีความสูงชัน
จากระดับน�ำ้ ทะเลตัง้ แต่ ๒๐๐ เมตร เป็นบริเวณเทือกเขาต่างๆ ทางทิศตะวันตก จังหวัดหนองคายมีลกั ษณะ
พิเศษ คือ สภาพพื้นที่ของจังหวัดจะทอดยาวขนานไปตามล�ำน�้ำโขงติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวตลอดแนว ขอบเขตจังหวัด ที่ตั้ง ทิศเหนือ ติดแม่น�้ำโขงอันเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ ติดอ�ำเภอบ้านดุง อ�ำเภอเพ็ญ อ�ำเภอ
สร้างคอม และอ�ำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันออก ติดอ�ำเภอโซ่พสิ ยั และอ�ำเภอปากคาด จังหวัด
บึงกาฬ ทิศตะวันตก ติดอ�ำเภอปากชม จังหวัดเลย
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดหนองคาย โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ๑) พื้นที่ค่อนข้างราบ ได้แก่
เขตอ�ำเภอเมืองหนองคาย อ�ำเภอท่าบ่อ อ�ำเภอ ศรีเชียงใหม่ ซึ่งใช้ประโยชน์ในการท�ำนา และปลูกพืชสวน
บริเวณริมน�ำ้ โขง ๒) พืน้ ทีเ่ ป็นคลืน่ ลอนลาด กระจายอยูท่ กุ อ�ำเภอเป็นหย่อมๆ ซึง่ เป็นพืน้ ที่ ท�ำนาส่วนใหญ่
และปลูกพืชไร่ พืชสวนและป่าธรรมชาติ ๓) พื้นที่เป็นคลื่นลอนชันและเป็นเขาเป็นป่าธรรมชาติ เช่น ป่าไม้
เต็งรัง เบญจพรรณ พบในเขตอ�ำเภอสังคม ๔) สภาพพืน้ ทีเ่ ป็นภูเขาทีม่ คี วามสูงชันจากระดับน�ำ้ ทะเลตัง้ แต่
๒๐๐ เมตร เป็นบริเวณเทือกเขาต่างๆ ทางทิศตะวันตกในเขตอ�ำเภอสังคม
ภูมิศาสตร์ต�ำนานจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคายในปัจจุบัน คือ บริเวณลุ่มแม่น�้ำโขงตอนกลาง
มีความสมบูรณ์ ทางทรัพยากรธรรมชาติ ทัง้ ด้านทรัพยากรทางน�ำ้ และทางบก มีเขตทีร่ าบกว้างใหญ่สามารถ
ท�ำการเพาะปลูกได้ดี มีต้นน�้ำล�ำธารหลายสายและไหลลงเป็นส่วนหนึ่งของแม่น�้ำโขง เช่น แม่น�้ำเหือง
แม่น�้ำโมง น�้ำสวย ห้วยหลวง เป็นต้น มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์
ก่อนการพัฒนาการของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง ของอาณาจักรในแต่ละยุคแต่ละสมัย
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ใช้การส�ำรวจตามโครงการส�ำรวจแหล่งถลุงแร่
ทองแดง ดีบุกสมัยโบราณ พื้นที่แถบหนองคายเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยแหล่งทรัพยากรที่ส�ำคัญ และมี
เส้นทางคมนาคมอันเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลีย้ งชุมชนแห่งนี้ คือแม่นำ�้ โขง ซึง่ นับได้วา่ เป็นแหล่งอารยธรรม
ที่ส�ำคัญของโลกแห่งหนึ่ง1
1

กรมศิลปากร, วัฒนธรรมพัฒนาการของประวัตศิ าสตร์ เอกลักษณ์และภูมปิ ญ
ั ญาจังหวัดหนองคาย, (กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๓), หน้า ๒๑.
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บริเวณลุ่มน�้ำโมง (ห้วยโมง) สายน�้ำส�ำคัญสายหนึ่งไหลลงแม่น�้ำโขง ปากน�้ำออกทางบ้านน�้ำโมง
อ�ำเภอท่าบ่อ พบว่ามีแหล่งโบราณคดีที่สำ� คัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ มีชื่อเรียกว่า “แหล่งโบราณคดีบ้าน
โคกคอน” อยูท่ ตี่ ำ� บลโคกคอน อ�ำเภอท่าบ่อ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๖ พบหม้อดินโบราณทีไ่ ด้จากแหล่งโบราณคดี
บ้านโคกคอน เป็นชนิดที่ไม่มีสี แต่มีลายเล็บขูด ลายเชือกทาบ นอกจากนี้ยังพบเครื่องประดับหินแก้ว
ทั้งลูกปัด ก�ำไล เศษส�ำริด จ�ำนวนมาก ชาวบ้านบางคนมีเครื่องมือหินพวก ขวานหินขัด หัวธนูหิน
เครื่องมือหินเหล่านี้น่าจะมีมาก่อนยุคบ้านเชียง2
ในต�ำนานอุรังคธาตุ แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่มาในดินแดนแถบนี้ ตั้งแต่ช่วงต้น
พุทธศตวรรษที่ ๓ ปรากฏชื่อเวียงหลายแห่งและตั้งพระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แสดงให้เห็น
ว่าที่ตั้งของจังหวัดหนองคายมีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ จนถึง
ยุคที่มีหลักฐานชัดเจนทางโบราณคดี เช่น ศิลาจารึก ศิลปกรรมในโบราณสถาน ซึ่งตามเอกสารจีน
เรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า เจนละบก
มีหลักฐานทางศิลปกรรมของเจนละปะปนอยู่ ไม่มีทวารวดีมาถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๙) จาก
พัฒนาการในประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองกับชื่อบ้านนามเวียง เช่น เวียงค�ำ-เวียงคุก เวียงงัว เวียงนกยูง
เปงจานนครราช เมืองหล้าหนอง-หนองคาย หลักฐานเก่าแก่ทสี่ ดุ ของเมืองหล้าหนองคือ พระธาตุหนองคาย
เชื่อว่าเป็นพระธาตุฝ่าพระบาทเบื้องขวา อายุราว ๆ เดียวกับพระธาตุบังพวน เมืองลาหนองหรือเมืองหล้า
หนอง ในต�ำนานอุรังคธาตุ คือ เมืองเดียวกัน สมัยนั้นเชื่อว่ายังไม่มี ค�ำว่า “คาย” ปรากฏ “คาย” มาจาก
ค�ำว่า “ค่าย” ซึ่งมาจากค�ำว่า “ค่ายบกหวาน”3 สมัยที่กองทัพไทยมาตั้งค่ายตีเมืองเวียงจันทน์อยู่บริเวณ
ริมหนอง มีต้นบกหวาน จึงเรียกว่า หนองค่ายบกหวาน ซึ่งกลายมาเป็นนิมิตชื่อเมืองหนองคายปัจจุบัน
เมืองปากห้วยหลวง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เรียกเมืองปากห้วยหลวงว่า
เมืองโพนแพน หลังจากปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๖๙ - ๒๓๗๐ ได้โปรดเกล้าฯ ให้บุตรเจ้าเมือง
ร้อยเอ็ด เป็นพระพิชัยสุริยวงศ์ เจ้าเมืองโพนแพน ชื่อโพนพิสัย อาจได้ชื่อมาจากค�ำว่า โพนพระพิชัย ซึ่งค�ำ
อีสานออกเสียงพิชัยว่าพิสัย
ในรัชสมัยที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้สถาปนาเมืองหนองคาย พ.ศ. ๒๓๖๙ ต่อมาได้เกิดกบฏขึ้น
และหลังจากที่ปราบกบฏเรียบร้อยแล้ว เจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)4 ได้ความดีความชอบ
2

สมคิด ไชยวงค์ และคณะ, “ความคิดเห็นของชุมชนทีม่ ตี อ่ แหล่งโบราณคดีบา้ นโคกคอน อ�ำเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย”, หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมศิลปกรรมท้องถิน่ จังหวัดหนองคาย, (โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย,
๒๕๔๕), หน้า ๖๒.
3
พินิจ จารุสมบัติ, หนองคาย. (กรุงเทพมหานคร : บริษัท มังกรการพิมพ์ (๑๙๙๔) จ�ำกัด, ๒๕๔๐), หน้า ๑๐๔๑๐๖.
4
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธ์, เรื่องตั้งเจ้าพระยาในกรุงรัตนโกสินทร์. พิมพ์ครั้งที่ ๕ (กรุงเทพมหานคร.บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จ�ำกัด,๒๕๔๕), หน้า๓๙.
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ในการปราบเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ จึงมีใบบอกราบทูลขอตัง้ บ้านไผ่หรือบ้านหนองไผ่เป็น เมืองหนองคาย5
ซึ่งเป็นแม่ทัพมาปราบกบฏในครั้งนี้เห็นว่าเมืองเล็กๆ ทั้ง ๓ แห่ง คือเมืองพานพร้าว ปะโค และเวียงคุก
ควรจัดตั้งเป็นเมืองเดียวกันเพื่อควบคุมเมืองต่างๆ เพราะมีเมืองบางเมืองทางฝั่งซ้ายแม่น�้ำโขงยังกระด้าง
กระเดื่องต่อกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ท้าวสุวอธรรมา (บุญมา) บุตรอุปฮาด
เมืองยโสธร ซึ่งเป็นผู้มีความชอบในการปราบกบฏครั้งนี้เช่นกันเป็นผู้พิจารณา ตั้งเมือง ท้าวสุวอธรรมา
พิจารณาเห็นว่าบริเวณบ้านไผ่รมิ ฝัง่ แม่นำ�้ โขงเป็นทีท่ มี่ ชี ยั ภูมเิ หมาะ แก่การสร้างเมืองมีความอุดมสมบูรณ์
ทางด้านการเกษตร และเหมาะสมทางด้านยุทธศาสตร์ จึงโปรดเกล้าฯ ยกบ้านไผ่ขึ้นเป็นเมืองหนองคาย
แต่งตั้งท้าวสุวอธรรมาเป็นเจ้าเมือง กราบบังคมทูลให้นามว่า “พระปทุมเทวาภิบาล” (บุญมา) โดยถือเอา
ดอกบัวในบึงหนองไผ่เป็นสิริมงคลนามเจ้าเมือง
ในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงการปกครองแบบมณฑลมาเป็นแบบเทศาภิบาลรวมหัวเมือง
เข้าเป็นบริเวณ และการปฏิบัติราชการของเมืองนั้นยังคงด�ำเนินแบบในฐานะเสมือนเมืองเช่นเดิม พ.ศ.
๒๔๕๗ รัชกาลที่ ๖ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติปกครองท้องถิ่นขึ้น โดยให้ยกเลิกระบบ
เจ้าปกครองนครทั่วประเทศ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้โปรดเกล้าฯประกาศเมืองหนองคายขึ้นเป็น
เมืองโดยมีขา้ หลวงคนแรกชือ่ พระยาสมุทรศักดารักษ์ (เจิม วิเศษรัตน์) พ.ศ. ๒๔๕๙ เปลีย่ นค�ำเรียกชือ่ เมือง
มาเป็น “จังหวัด” มีข้าหลวงปกครองเรียกว่า “ผู้ว่าราชการจังหวัด”
ตามต�ำนานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดหนองคาย ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
โดยเฉพาะเรื่องของพระพุทธรูปที่ส�ำคัญอีกองค์หนึ่งในจังหวัดหนองคาย ที่ควรให้ความส�ำคัญยิ่งสะท้อน
ต่อชุมชน และสังคมเมือง

ความหมายค�ำว่า ภูมิศาสตร์

ค�ำว่า ภูมิศาสตร์ต�ำนานในที่เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาของการเล่าสืบๆกันในจังหวัดหนองคาย
ทีก่ ล่าวถึงความเป็นมาทีเ่ กีย่ วกับพุทธรูปส�ำคัญองค์หนึง่ ในจังหวัดหนองคาย นามว่า “พระศรีอาริยแ์ ห่งวัด
ดงแขม” ที่ชุมชนชาวท้องถิ่นที่รู้จักกันและเรียกว่า “นิทานพระเจ้าเลี่ยมโลก” ซึ่งคล้ายกับต�ำนานพระเจ้า
เลียบโลกของทางล้านนา ทีเ่ ล่าว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาแดนสุวรรณภูมมิ าดูทปี่ ระดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุ
และพระพุทธศาสนา
ที่วัดมฤคทายวัน บ้านน�้ำสวย ถนนมิตรภาพหนองคาย - อุดรธานี หมู่ 9 ต�ำบลสระใคร อ�ำเภอ
สระใคร จังหวัดหนองคาย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 625 ไร่ 1 ตารางวา สร้างขึ้นเมื่อ
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๘ เดิมชือ่ “วัดดงแขม” ประชาชนนิยมเรียกว่า “ดงพระ” เป็นวัดเก่าแก่โบราณ
5

พินิจ จารุสมบัติ, หนองคาย.บริษัท มังกรการพิมพ์ (๑๙๙๔) จ�ำกัด, หน้า ๗๓.
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ต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๔ ทางคณะสงฆ์ น�ำโดยพระพิมลธรรม ได้เปลีย่ นชือ่ ใหม่เป็นวัดมฤคทายวัน ส�ำหรับประวัติ
ของ(หลวงพ่อ) พระศรีอาริย์ ปัจจุบันตั้งนั้น ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าสร้างใน พ.ศ.ใด หรือใครเป็นคนสร้าง
หรือสร้าง พ.ศ.ใด เหตุใดจึงหลงทางมาทางนี้ ไม่มีใครทราบแน่นอนเลย แต่มีต�ำนานการเดินทาง ที่มี
ชาวบ้านกล่าวถึงและเกี่ยวข้องกับหมู่บ้าน และสถานที่ ดังต�ำนานต่อไปนี้
ต�ำนานพระศรีอาริย์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปถูกอัญเชิญใส่เกวียนมา และผู้ท่ีอัญเชิญมาเป็นพราหมณ์
หรือ ชาวบ้านเรียกว่า “ตาผ้าขาว” ในนิทานผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าท่านหลงทางมาทางนี้ หลงทางมาจนถึง
บริเวณหนองน�้ำแห่งหนึ่ง ตาผ้าขาวก็เหนื่อย วัวลากเกวียนก็ล้า จึงได้เอาวัว สอง ตัว ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า
“วัวอีสภุ ราช กับ อุสภุ ราช ลงกินน�ำ้ อาบน�ำ้ เมือ่ วัวสองตัวกินและเล่นน�ำ้ เสร็จแล้วตาผ้าขาว ก็อาบน�ำ้ และ
น�ำผ้าของตัวเองมาซักแล้วตากจนเต็มบริเวณหนองน�้ำ เมื่อมองไปทางไหนก็เห็นแต่ผ้าสีขาว ต่อมาหนอง
แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “หนองผ้าขาว” ปัจจุบันอยู่บ้านดงเว้น
เมือ่ ผ้าตากแห้งแล้วพราหมณ์ ก็เดินทางต่อเข้าสูด่ งใหญ่ทรี่ กมาก เมือ่ เห็นว่าดงนัน้ หนาและรกขบวน
เกวียนของพระศรีอาริย์ จึงได้เว้นฝ่าดงโดยหนีลงไปทิศใต้ของดงนี้ ซึ่งต่อมาดงนี้จึงได้ชื่อว่า ”ดงเว้น” และ
กลายเป็น “บ้านดงเว้น” หมู่ที่ ๕ ต�ำบลสองห้อง อ�ำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เท่าทุกวันนี้
เมื่อลงไปทางใต้ได้ไม่นานขบวนของท่านก็ติดหล่มติดโคลนตม ตาพราหมณ์ ก็พยายามดันดึงลาก
และก็ตีวัวเพื่อพยายามที่จะให้วัวสามารถหลุดออกจากหล่มได้ ตีจนหลังวัวแตกเลือดไหลอาบตามตัววัว
ในที่สุดก็สามารถดึงเกวียนขึ้นจากหล่มได้ บริเวณที่เกวียนพระศรีอาริย์ติดตม (หล่ม) นั้นจึงได้ชื่อว่า
“กุกกะดัน” เพราะเป็นบริเวณดันเกวียนนั่นเอง เมื่อขึ้นได้แล้วตาผ้าขาวก็น�ำวัวไปล้างเลือดที่หนองน�้ำ
ซึ่งอยู่ห่างกันไม่ไกล เมื่อล้างเลือดอยู่นั้นก็ปรากฏว่าน�้ำในหนองเป็นสีแดงทั้งหนอง ซึ่งต่อมาจึงได้เรียก
หนองนั้นว่า “หนองแดง” ในหมู่บ้านดงเว้น ต�ำบลสองห้อง อ�ำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
มีหนองน�้ำใหญ่ บริเวณนี้ชาวบ้านเรียกกันว่า หัวด่าน (เชื่อกันว่าเป็นทางเกวียนของขบวนพระศรีอารย์)
ซึ่งอยู่ติดกันกับหนองแดง เมื่อออกจากหนองแดงก็ไปน�ำหญ้าให้วัวกินหญ้าและพักผ่อน จึงได้เรียกว่า
“วังหารหญ้า” เพราะเป็นทีเ่ อาหญ้าให้ววั กินนัน่ เอง เป็นสถานทีอ่ ยูใ่ นบริเวณ บ้านดงเว้น และบ้านดงเจริญ
ที่ปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ และเมื่อวัวได้กินหญ้าก็เกิดอยากน�้ำ (หิวน�้ำ) ตาผ้าขาว จึงได้ไปหาที่ให้วัวกินน�้ำ
เมื่อไม่พบจึงได้ขุดเจาะ โดยใช้สว่านขุดเจาะลงไป เกิดเป็นบ่อน�้ำขึ้นมา จึงได้ชื่อว่า “สร้างอ่าง” และกลาย
มาเป็น(หมู่)บ้านสร้างอ่างจนถึงทุกวันนี้ (“สร้างอ่าง”ปัจจุบัน อยู่ทุ่งนา หลังวัด”ศิลาโบราณ” บ้านดงเว้น)
         ในต�ำนานกล่าวว่า วัวอีสุภราชได้เดินหรือกระโดดข้ามบ่อน�้ำ แต่เกือบข้ามไม่พ้น ตีนหนึ่งได้เหยียบ
บนบริเวณขอบปากบ่อ จนกลายเป็นรอยตีนวัวปรากฏอยู่ แต่น่าเสียดายเมื่อประมาณปี ๒๕๔๑ ชาวบ้าน
ได้ท�ำปากบ่อใหม่ด้วยปูน เป็นเหตุให้รอยตีนวัวที่ปากบ่อเสียหาย จนมองไม่เห็นแล้วในปัจจุบัน
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“สร้างอ่าง” มีเรื่องเล่าจากคนเฒ่าคนแก่ ว่า คนโบราณชอบมาขอ ก�ำไลทอง, แหวนทอง และ
เครื่องประดับต่างๆ เพื่อสวมใส่ไปงานนมัสการหลวงพ่อพระศรีอาริย์ประจ�ำทุกปี เมื่อกลับมาจะน�ำมาวาง
คืนไว้ที่สร้างอ่าง แต่ต่อมามีคนที่ไม่ซื่อสัตย์ มายืมของไปแล้วไม่น�ำมาคืน ท่านจึงไม่ให้ใครยืมอีกจนทุก
วันนี้ ขบวนพระศรีอาริย์ได้เดินทางต่อ ผ่านเข้าดงใหญ่ เกวียนของพระศรีอาริย์ก็ติดขัดอีก ดึงอย่างไร
ก็ไม่เคลือ่ นที่ จนเกวียนหักดัง “แคม” ต่อมาคนจึงเรียกว่า “ดงแคม” และเรียกเพีย้ นไปว่า “ดงแขม” จนถึง
ปัจจุบนั นี้ ยังปรากฏรอยเท้าวัว และรอยเกวียนให้เห็นอยู่ เมือ่ เกวียนของพระศรีอาริย์ หักจะหาเกวียนใหม่
มาเปลีย่ นก็ไม่มี ตาพราหมณ์ จึงเอาหลวงพ่อพระศรีอาริยล์ งประดิษฐานไว้ ณ ทีว่ ดั ดงแขม (วัดมฤคทายวัน)

ต�ำนานหลวงพ่อพระศรีอาริย์

เมื่อครั้งโบราณนั้น ไม่มีใครทราบที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระศรีอาริย์แน่ชัดนัก แต่ก็ต�ำนานหรือ
นิทานที่เล่าสืบกันมาว่า มีนายพรานเข้ามายิงสัตว์ในดงแห่งนี้ เมื่อนายพรานยิงถูกสัตว์จนได้รับบาดเจ็บ
สัตว์นั้นก็วิ่งหนีเข้าไปในดงรก ก็ปรากฏว่าบาดแผลของสัตว์หายเป็นปรกติไม่มีบาดแผลใดๆ เมื่อพราน
จะยิงสัตว์นั้นอีกหน้าไม้ไม่ลั่นบ้าง ปืนไม่แตกบ้าง สร้างความสงสัยแก่นายพรานและชาวบ้าน จึงออกค้นดู
ว่ามีอะไรอยู่ เมื่อไปพบหลวงพ่อพระศรีอาริย์ประดิษฐานอยู่ คนจึงเรียกดงนี้ว่า “ดงพระ” ต่อมาเมื่อ
ชาวบ้านพบพระในดง จึงคิดจะสร้างวัดประดิษฐานองค์หลวงพ่อให้เป็นที่เป็นทาง ชาวบ้านจึงไปนิมนต์
“หลวงพ่อชาลี อตฺตคุตฺโต ผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีบัวบานให้มาสร้างวัด ซึ่งหลวงปู่ท่านก็ได้รับนิมนต์ใน
ครั้งนี้ ท่านจึงเป็นเจ้าอาวาสวัดดงแขมเป็นรูปแรกอีกด้วย วัดวัดมฤคทายวัน(ดงแขม) ถือว่าเป็นวัดส�ำคัญ
ของจังหวัดหนองคาย เพราะเป็นวัดแรกที่ได้รับมอบหมายจากพระผู้ใหญ่ในสมัยนั้น ให้เป็น ส�ำนักสอน
วิปัสสนา สาย “สีสะยาดอ” แต่เนื่องหนทางไกล จึงย้ายมาสร้างที่วัดเนินพระเนาว์ ในการแต่งวรรณคดี
หรือพวกต�ำนาน จะมีลีลา บางอย่างที่ได้อิทธิพลมาจากเรื่องที่คล้ายๆ กัน เหมือนต�ำนาน “พระเจ้า
เลียบโลก” ก็เป็นลีลาของล้านนา    
ในกรณีเรื่องหลวงพ่อพระศรีอาริย์ ก็ประกอบด้วยพราหมณ์ ตาผ้าขาวเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือน
หลวงพ่อพระใส ยิ่งฉากเกวียนหักด้วยแล้ว ยิ่งท�ำให้เราเห็นลีลารสวรรณกรรมลุ่มแม่น�้ำโขง ดังนั้น ว่ากัน
แล้ว “หลวงพ่อเกวียนหัก” ของหนองคายอย่างน้อยก็มี อยู่สององค์ด้วยกัน คือ หลวงพ่อพระใสและ
พระศรีอาริย์ หรือแม้แต่พระเสี่ยง(อ�ำเภอโพนพิสัย) ที่ช้างทรงก็ไม่ยอมเคลื่อนที่ไปจากวัดมณีโคตร อ�ำเภอ
โพนพิสัย ซึ่งทางการจะน�ำลงไปไว้ที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ลีลานี้หากไม่มองในเรื่องปาฏิหาริย์ ก็อาจ
แสดงนัยถึงในการต่อต้านอ�ำนาจรัฐ ทีค่ นโบราณมีวธิ กี ารบรรยายให้คลาสสิค และบัวไม่ชำ�้ น�ำ้ ไม่ขนุ่ อีกด้วย
พระเจ้าไชยเชฎฐาธิราช นับเป็นมหาราชองค์หนึ่งของลาวในปี พ.ศ. ๒๐๘๙ ยุคนั้นความสัมพันธ์
ระหว่างไทย(อยุธยา)และลาว มีไมตรีต่อกันอย่างสูง ได้ร่วมรบด้วยกันในสงครามต่อต้านพม่าและได้สร้าง
สักขีพยานแห่งไมตรีครั้งนั้น คือ พระธาตุศรีสองรักษ์ พระองค์ทรงฝักใฝ่งานด้านศาสนามาก ว่ากันว่า
ท่านปรารถนาพุทธภูมิ(อยากเป็นพระพุทธเจ้า) ท่านจึงมีผลงานที่เป็นถาวรวัตถุทางศาสนาอยู่หลายชิ้น
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หนองคายเมื่อในอดีตกาล ครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของของอาณาจักรล้านช้างเช่นกัน
ดังนั้น บริเวณเลียบริมโขงของจังหวัดหนองคาย จึงมีสถานที่หลายแห่ง เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่าน
ที่หมู่บ้านกวนวัน ก็เช่นกัน มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์หนึ่ง เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่
ประดิษฐานอยูภ่ ายในวัด”พระไชยเชฎฐา”บ้านกวนวันใหญ่ ต�ำบลกวนวัน ซึง่ มีประวัตกิ ารสร้างว่าเป็นของ
“พระเจ้าไชยเชฎฐาองค์นี้เช่นกัน วัดนี้ยังพบซากโบราณสถานก่อด้วยอิฐรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยหันหน้าไป
ทางทิศตะวันออกหนึ่งที่และยังพบศิลาจารึก อีกหนึ่งหลัง กล่าวถึงการอุทิศที่โดยพระองค์ท่านเพื่อส�ำรับ
สร้างพระวิหาร ศิลลานี้จารึกด้วยอักษรไทยน้อย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่๒๑-๒๒ พระพุทธรูป “พระเจ้า
ไชยเชฎฐา” นี้เป็นที่สักการะมาแต่โบราณ กษัตริย์อาณาจักรล้านช้างแทบทุกพระองค์ ต้องเสด็จมา
สักการะเมือ่ มีโอกาส พระพุทธรูปองค์นมี้ คี วามศักดิส์ ทิ ธิม์ าก มีประสบการณ์มากมาย ชาวบ้านมักมาบนบาน
เป็นประจ�ำ พระองค์นี้โด่งดังถึงต่างประเทศจนท�ำให้ชาวบ้านกวนวันเมื่อจะเดินทางไปท�ำงาต่างประเทศ
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชา
นอกนัน้ ยังมีหลวงพ่อพระเจ้าทองแสน หลวงพ่อพระเจ้าทองแสน เป็นพระพุทธรูปทีม่ ลี กั ษณะงดงาม
มากองค์หนึ่ง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แบบศิลปะล้านช้าง หล่อด้วยทองส�ำริด หล่อเป็นสองท่อน
องค์พระพุทธรูปน�้ำหนัก แสนสองหมื่นหกพัน ส่วนแท่นหนักสองแสนทองหน้าตักกว้าง ๘๗ นิ้ว สูง
๒๑๓ นิ้ว บริเวณแท่นของท่านมีจารึก ตัวธรรมอีสาน เกี่ยวกับประวัติการสร้างพระแต่ประวัติพระเจ้า
ทองแสนกับเมืองท่าบ่อ เล่าว่า ประมาณปี ๒๔๓๘ บ้านท่าบ่อ ได้ยกฐานะขึ้นเป็น “เมืองท่าบ่อ” มีการ
แต่งตั้งท้าวขัตติยะ เป็นผู้ว่าราชการที่เมืองหนองคาย ต่อมาพระราชทานบันดาศักดิ์ท้าวขัตติยะ ให้เป็น
“พระกุประดิษฐ์บดี(ชาลี)” เป็นผู้ว่าราชการเมืองท่าบ่อ ท่านเป็นคนสร้างบ้านแปลงเมืองและบูรณะวัด
ท่าครกเรือแห่งนี้ สันนิษฐานว่า พระกุประดิษฐ์บดี ท่านอัญเชิญมาจากฝั่งลาวตอนที่ท่านได้พาคนลาว
เวียงจันทน์เทครัว อพยพหนีฝรั่งเศสมาอยู่ท่าบ่อ
วัดหอก่องเป็นวัดส�ำคัญของจังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง มีถนนมีชัยผ่านหน้าวัด
และถนนริมโขงผ่านหลังวัด ที่ตรงนี้นับว่าเป็นสถานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ อดีตปลัดกระทรวง
ต่างประเทศ อดีต รัฐมนตรี บุคคลส�ำคัญในการเจรจาสงบศึกสงครามร่มเกล้า ท่านเคยกล่าวว่าสถานที่
แห่งนีเ้ คยเป็นค่ายทหารในสมัย พระยามหากษัตริยศ์ กึ ยกทัพตีเวียงจันทน์ และสถานทีน่ เี้ คยเป็นทีพ่ กั ของ
องค์หลวงพ่อพระใส และหลวงพ่อพระเสริม ก่อนไปอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย และวัดปทุมวนาราม เรามาดูโบสถ์เก่า
ที่เคยประดิษฐานพระใส จากปากค�ำที่ได้จากเจ้าอาวาส(พระปริยัติธรรมสถิตย์) และพระอาจารย์เอ๋
(พระครองชัย อารยะธัมโม) ซึ่งท่านเกิดที่คุ้มหอก่องนี่เอง ท่านว่าปู่ย่าตายายก็เล่าให้ฟังว่านี่คืออุโบสถที่
เคยประดิษฐานพระใสแต่เดิม ทีเดียว ที่ด้านนอกอุโบสถมีรูปวาดแสดงประวัติ ตอนน�ำพระส�ำคัญมาจาก
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำ�ปี ๒๕๖๐

ในปี พ.ศ. ๒๓๖๙ ขบวนแพล่องมาถึงเมืองหนองคาย ณ ท่าน�้ำวัดหอก่อง ได้อัญเชิญพระเสริมไป
ประดิษฐานที่วัดโพธิ์ชัย ส่วนพระใสและพระเสาว์ได้อัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานไว้ที่วัดหอก่อง มีค�ำบรรยาย
ใต้ภาพว่า “...(พ.ศ.๒๓๙๔) ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้ทรงโปรดฯ ให้ขุนวรธานีและเจ้าเหม็นข้าหลวงอัญเชิญ
พระเสริมและพระใสลงไปกรุงเทพฯ ขบวนเกวียนของพระใสจากวัดหอก่องไปรวมขบวนที่วัดโพธิ์ชัย
เกวียนของพระใสเกิดปาฎิหาริยเ์ คลือ่ นทีต่ อ่ ไปไม่ได้และหักลงเป็นเหตุไม่สามารถน�ำพระใสลงไปกรุงเทพฯ
ได้จงึ ประดิษฐาน ณ วัดโพธิช์ ยั สะดุดตาไหมครับ “พระใสและพระเสาร์” จริงแล้วนอกจากพระส�ำคัญสอง
องค์ดังกล่าวแล้ว ยังมีพระส�ำคัญอีกสององค์คือ หลวงพ่อพระเสาว์ที่ปรากฏชื่อในรูปและหลวงพ่อ
พระแสน อีกองค์หนึ่งด้วย
และประวัติหลวงพ่อพระเสี่ยง ตามประวัติความเป็นมาและตามหัวเมืองต่างๆ แถบลุ่มแม่น�้ำโขง
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาจึงมีพระพุทธรูปที่ส�ำคัญเป็นที่เคารพบูชาแทนองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากมาย อาทิ เช่น พระแก้วมรกต,พระใส,พระเสริม,พระสุก ,พระเสี่ยง พระพุทธรูป
เหล่านีก้ ล่าวกันว่าได้นำ� มาจากเมืองาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในเวลาแตกต่างกัน
ในคราวสงครามระหว่างไทยกับลาว การท�ำสงครามในสมัยก่อนจะยึดพืน้ ทีแ่ ล้วกวาดต้อนผูค้ นและทรัพย์สนิ
ของผู้แพ้ไปด้วย
ความเป็นมาของหลวงพ่อองค์ตา่ งๆ ทีก่ ล่าวมานี้ มีหนังสือต�ำนานอ้างอิงกล่าวไว้หลายเล่มมีประวัติ
ในทีน่ จี้ ะขอกล่าวเฉพาะหลวงพ่อพระเสีย่ งเท่านัน้ ตามต�ำนานหลายเล่มเขียนไว้วา่ เป็นพระพุทธรูป
ประจ�ำวันเกิดของธิดาเจ้าเมืองล้านช้าง เมืองหลวงพระบาง เดิมชื่อเสี่ยงแต่จะเป็นวันเดือนปีใดไม่ปรากฏ
แต่เป็นพระพุทธรูปที่มีอยู่ในเมืองหลวงพระบาง มานานหลายสมัยสืบทอดกันมา เนื่องจากการรบรา
ฆ่าฟันกัน พระพุทธรูป(องค์นี้)จึงได้ตกมาอยู่เมืองเวียงจันทน์ เมื่อ พ.ศ.๒๓๒๑(สมัยรัชการที่ ๑) ไทยยกทัพ
ไปตีนครเวียงจันทน์ พระเจ้าธรรมวงศ์แห่งเวียงจันทน์น�ำพระเสี่ยงไปไว้ที่เมืองเชียงค�ำ ต่อมาได้น�ำไปไว้ที่
วัดโพนชัย เมืองเวียงจันทน์อีก ต่อมาปี พ.ศ. ๒๓๖๙ สมัยรัชกาลที่ ๓ เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์เป็นกบฏ
ทางกรุงเทพฯ ได้ส่งกองทัพไปปราบ ฝ่ายลาวรู้ว่าทางกองทัพไทยเข้ามาตีเอาเวียงจันทน์ จึงมีผู้นำ� เอา
พระเสี่ยงไปหลบซ่อนไว้ในถ�้ำภูเขาควายใกล้เมืองมหาชัยเสียก่อน เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๐ กิตติศัพท์ข่าวลือ
เกี่ยวกับอภินิหารของพระเสี่ยงได้ทราบไปถึงพระกรรณของพระปรเมนทรมหามงกุฏ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั แห่งประเทศไทย จึงได้สง่ ราชเสวกซึง่ เป็นเชือ้ ชาติลาว ชือ่ “โสฌังกูร” ไปยังแค้วน
ลาวด้วยพระราชกรณียกิจบางอย่าง ไปถึงเมืองมหาชัย จึงอ้างพระบรมราชโองการอัญเชิญเอาพระพุทธรูป
ทีส่ ำ� คัญ มาพร้อมกัน มีพระใส, พระแสน, พระเสริม, พระสุก และพระเสีย่ งใส่แพลองมาตามล�ำน�ำ้ งึม ขณะ
ที่ล่องแพมานั้น เมื่อมาถึงปากน�้ำงึมกลางแม่น�้ำโขง พระสุกได้แสดงอภินิหารเกิดพายุแรง แพแตก พระสุก
จมลงกลางแม่น�้ำโขง ตรงบ้านปากเป อ�ำเภอโพนพิสัย พวกเราจึงไม่เคยเห็นพระสุก จะเป็นองค์เล็ก
องค์ใหญ่ ไม่มีใครจดบันทึกไว้
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ต่อจากนั้นก็น�ำเอาพระใส, พระแสน, พระเสริม และพระเสี่ยงใส่แพขึ้นมาตามล�ำน�้ำโขงจนถึงเมือง
โพนพิสัยก็เลยเอาพระเสี่ยงประดิษฐานไว้ที่วัดมณีโคตร ต�ำบลจุมพล อ�ำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เมื่อ๑๐๐ปี มีผู้คิดจะเอาพระเสี่ยงไปไว้ที่กรุงเทพฯ ในสมัยนั้นรถก็ไม่มี จึงได้อัญเชิญพระเสี่ยงขึ้นหลังช้าง
พระเสี่ยงก็ได้แสดงอภินิหารให้ช้างหนักจนไปไม่ได้ พระเสี่ยงตกจากหลังช้าง เป็นเหตุให้หูหัก เกศคด
คือท่านไม่อยากไปอยู่ที่อื่นก็เป็นได้ พระเสี่ยงเป็นทองสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย สวยงามมาก
หลวงพ่อพระเสี่ยงองค์จริงนั้น มีลักษณะเป็นทองสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย หน้าตัก ๘ นิ้ว สูง ๒๔ นิ้ว
หนักประมาณ ๑๐๐ กิโลกรัม เป็นพระพุทธรูปทีส่ วยงามมาก และมีงานประเพณีเกีย่ วกับหลวงพ่อพระเสีย่ ง
คืองานสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน และงานบุญบ้องไฟ ในวันเพ็ญเดือน ๖ ของทุกปี ถือเป็นประเพณี
ที่ส�ำคัญของชาวโพนพิสัยปฏิบัติสืบกันมาจนถึงปัจจุบัน” และมีค�ำขวัญว่า หลวงพ่อพระเสี่ยง คู่บ้าน
ปรากฏการณ์บั้งไปพญานาค
วัดโพธิ์ชัย(พระอารามหลวง)เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตอ�ำเภอเมือง บริเวณหน้าวัดจะขนานกับล�ำน�้ำโขง
ปัจจุบนั มีการพัฒนาพืน้ ทีร่ มิ ล�ำน�ำ้ เป็นเอนกประสงค์ ยามเข้าอากาศจะเย็นสบาย เหมาะส�ำหรับเดินวิง่ และ
ออกก�ำลังกาย พร้อมทัง้ ชมวิวทิวทัศน์ทสี่ ดใส บริเวณโดยรอบวัดจะเป็น ร้านค้า อาคารพาณิชย์ และตลาดสด
ในยามเช้า จึงมีผู้คนเดินไปมามากมาย แม้แต่ริมถนนซึ่งเป็นซอยล้อมคลาด จะมีแม่ค้ามาวางขายของทั้ง
อาหารสด อาหารแห้ง ดอกไม้ พวงมาลัยบูชาพระของพื้นบ้านต่างๆ และอาหารเช้าที่เตรียมรอลูกค้า
แต่เช้าตรู่ รสชาติดีจากการปรุงด้วยวัตถุดิบที่สดใหม่ เป็นธรรมชาติพื้นบ้าน และบริเวณต่อเนื่องนี้ มีวัด
เป็นที่รวมจิตใจของชาวบ้าน รวมทั้งศาสนิกชนที่มาจากต่างแดนได้เข้ามาท�ำบุญ ฟังธรรม ถวายภัตตาหาร
แด่พระสงฆ์ ภายในบริเวณวัดกว้างขวาง สะอาดร่มรื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่
วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคาย วัดโพธิ์ชัยเดิมชื่อ
ว่า “วัดผีผิว”6 จากการเล่าขาน บริเวณนี้แต่ก่อน อยู่กลางทุ่งนา ค่อนข้างเปลี่ยว เป็นการเล่าลือของ
ชาวบ้านในสมัยนั้นว่า มีผีดุ เนื่องจากบริเวณวัดเป็นที่เผ่าผี หรือฌาปนกิจศพ ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยน
ชื่อใหม่ว่า วัดโพธิ์ชัย ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และยกฐานะเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔
ภายในวัดมีศาสนสถาน ได้แก่พระอุโบสถงดงามมาก ผนังและเพดานประดับช่อไฟอย่างสวยงาม
รวมทั้งมีภาพจิตรกรรมเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาวิจิตรงดงามมาก บานหน้าต่าง
บานประตูแกะสลักลายไม้เป็นประติมากรรมรอยนูนต�ำ่ ความละเอียดของลวดลายดอกไม้ และตัวกนก
มองดูละเอียดละไม งดงาม บ่งบอกถึงอายุของศิลปกรรม ซึง่ ช่างสมัยก่อนได้สร้างขึน้ ไว้อย่างประณีตยิง่ นัก
6

กระทรวงศึกษาธิการ, ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน, หนองคาย ถิ่นวัฒนธรรมแม่น�้ำโขง,
(กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่โรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค. ๒๕๕๑.
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อีกทั้งเป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพระใส ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิ ปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก
มีพระรูปลักษณ์สวยงามมาก เป็นพระพุทธรูปที่ชาวเมืองหนองคายและประชาชนทั่วไปให้ความนับถือว่า
เป็นพระพุทธรูปทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ เชือ่ กันว่าเป็นพระพุทธรูปทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชกษัตริย์
แห่งอาณาจักรล้านช้าง
วัดโพธิ์ชัย ตั้งอยู่เลขที่ ๘๗๓ ถนนประจักษ์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยอยู่ใน
เขตการปกครองของคณะสงฆ์ เขต ๒ ภาค ๘ สังกัดมหานิกาย บริเวณโดยรอบของพระอุโบสถ ซึ่งเป็นที่
ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส มีหอฉัน หอธรรม หอระฆัง มีเนื้อที่ราว ๑๖ ไร่ อาณาเขตด้านเหนือ จรดคุ้ม
โพธิช์ ยั ถนนประจักษ์ ด้านทิศใต้ จรดถนนชลประทาน ด้านทิศตะวันออก จรดทุง่ นานายค�ำ อนิทะชัย และ
ทางด้านทิศตะวันตกจรดตลาดโพธิ์ชัย และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม
พุทธศักราช ๒๕๒๒ เนื้อที่กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน
พุทธศักราช ๒๕๒๓.
ประวัตขิ องหลวงพ่อพระใสหลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูป ขัดสมาธิราบ7 ปางมารวิชยั หล่อด้วย
ทองสีสุก มีพระรูปลักษณะงดงามมาก ขนาดหน้าตักกว้าง ๒ คืบ ๘ นิ้ว ส่วนสูงจากพระชงฆ์ข้างล่าง
ถึงยอดพระเกศ ๔ คืบ ๑ นิ้ว ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
เป็นพระพุทธรูปที่ชาวเมืองนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพสักการะอย่างยิ่ง
หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปที่หล่อคราวเดียวกับหลวงพ่อพระเสริม และหลวงพ่อพระสุก
และคูเ่ คียงกันมาเสมอ หลวงพ่อพระใสเป็นทีผ่ หู้ ล่อมีความประสงค์จะให้เป็นพระส�ำหรับแห่มาเดิม8 สังเกต
ได้จากห่วง โตกว่านิ้วมือติดอยู่กับพระแท่น (หล่อติดอยู่กับองค์พระ) ส�ำหรับผูกสอดเชือกขันกับยานแห่
เมื่อประมาณ ๕๐ ปีมาแล้ว พระเกศเดิมของพระใส ซึ่งเป็นของที่มีราคามาก ได้ถูกลักขโมยไป พระเกศที่
ปรากฏอยู่ทุกวันนี้เป็นพระเกศใหม่
ภายในพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัยนั้น จะมีภาพวาดจิตกรรมฝาผนัง ถ่ายทอดเรื่องราว ประวัติความ
เป็นมาของการหล่อพระสุก พระเสริม และพระใส มีเรื่องเล่าว่า พระไชยเชษฐาธิราช (พ.ศ. ๒๐๙๖)
แห่งอาณาจักรล้านช้างศรีสตนหุต ทรงมีพระธิดา ๓ พระองค์ ทรงพระว่า สุก เสริม และใส
พระราชธิดาทัง้ สามมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงร่วมสร้างพระพุทธรูปประจ�ำพระองค์ โดยพระเจ้า
ไชยเชษฐาธิราชโปรดให้ระดมข้าราชการ ชาวบ้านและทางวัดช่วยกันอย่างมากมาย การหลอมทองเป็นไป
ด้วยความล�ำบาก ใช้เวลาหลอมถึง ๗ วัน ทองยังไม่ละลาย
7

พินิจ จารุสมบัติ, หนองคาย, หน้า ๑๒๐.
กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, หนองคายถิ่นวัฒนธรรมลุ่มแม่น�้ำโขง,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การค้า สกสค. ๒๕๕๑), หน้า ๑.
8
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ล่วงเข้าวันที่ ๘ ตอนใกล้เพล ขณะทีห่ ลวงตากับสามเณรช่วยกันสูบลมหลอมทองอยู่ ปรากฏมีชปี ะขาว
คนหนึ่งอาสามาช่วยงาน หลวงตากับสามเณรหยุดพักขึ้นไปฉันเพลบนศาลา ชาวบ้านมองเห็นชีปะขาว
เป็นจ�ำนวนมากช่วยกันเททองหล่อพระพุทธรูป แต่หลวงตากลับเห็นเพียงคนเดียว เมื่อฉันเพลเสร็จ
หลวงตาลงมาดูก็พบว่า ทองทั้งหมดถูกเทลงในเบ้าทั้งสามเรียบร้อยแล้ว และชีปะขาวก็หายไป
พระพุทธรูปทัง้ ๓ องค์นี้ ประดิษฐาน ณ เมืองเวียงจันทน์ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อาณาจักรไทยได้ท�ำสงครามกับอาณาจักล้านช้างเพราะเจ้า
อนุวงศ์แห่งนครเวียงจันทน์ ได้พยายามแยกตัวเป็นอิสระจากอ�ำนาจการปกครองของไทย พระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย์ ยกทัพมาปราบเวียงจันทน์จนสงบ
และได้อัญเชิญพระสุก พระเสริม พระใสมายังไทย โดยล่องแพมาตามล�ำแม่น�้ำงึม ในระหว่างทางเกิดพายุ
รุนแรง ท�ำให้พระแท่นของพระสุกจมลงในแม่น�้ำงึม บริเวณนั้นจึงถูกเรียกว่า เงินแท่น พอพ้นปากน�้ำงึม
สู่แม่น�้ำโขง พระสุกก็จมลงสู่แม่น�้ำโขง บริเวณนั้นจึงเรียกว่า เงินสุก เมื่อขบวนแพมาถึงจังหวัดหนองคาย
ได้อัญเชิญพระเสริม ประดิษฐานไว้ ณ วัดโพธิ์ชัย ส่วนพระใสประดิษฐานไว้ ณ วัดประดิษฐ์ธรรมคุณ
ต่อมาในรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าอยู่หัว โปรดให้อัญเชิญพระเสริมและพระใส ลงไป
กรุงเทพมหานคร ขบวนเกวียนของพระใส จากวัดประดิษฐ์ธรรมคุณถึงวัดโพธิช์ ยั เกิดเหตุขดั ข้อง เกวียนไม่
สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ ท้ายที่สุดเกวียนก็หักลง แม้จะน�ำเกวียนมาเปลี่ยนใหม่ แต่ก็ไม่เป็นผล จึงได้
อัญเชิญหลวงพ่อพระใส ประดิษฐานไว้ที่วัดโพธิ์ชัยจนถึงปัจจุบัน ส่วนพระเสริมเมื่อถึงกรุงเทพมหานคร
แล้วโปรดเกล้าให้ประดิษฐานที่วิหารวัดประทุมวนารามจนถึงปัจจุบัน
ประชาชนจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นั้นต่างก็ให้ความส�ำคัญต่อหลวงพ่อพระใส
เป็นอันมาก เพราะเป็นเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้า การได้กระท�ำสักการบูชาหลวงพ่อพระใส ก็เปรียบ
เหมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าต่อหน้าพระพักตร์ แต่สิ่งส�ำคัญเหนือกว่าการน�ำดอกไม้ธูปเทียนกราบไหว้
สักการะหลวงพ่อพระใส ก็คือ การได้ระลึกนึกถึงพระพุทธ พระธรรม อันจะน้อมน�ำใจน้อมน�ำจิตใจของ
ผู้ได้ระลึกถึงถึงให้มั่นคงเป็นการกระท�ำความดี เพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งระลึกถึงพุทธพจน์ที่ว่า
“ผู้ใดแล จะเป็นภิกษุภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาก็ตาม เป็นผู้ปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติ
ตามธรรมอยู่ ผู้นั้นย่อมชื่อว่าสักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระตถาคตด้วยการบูชาอย่างยิ่ง”
สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ได้ลงความเห็นไว้ในหนังสือต�ำนานพุทธเจดีย์
สยาม หน้า ๑๐๒ ว่า พระพุทธรูปล้านช้างที่งามยิ่งกว่าองค์อื่น คือ พระสุก พระเสริม และพระใส โดยมี
พระราชธิดา ๓ องค์ แห่งกษัตริย์ล้านช้าง เป็นเจ้าของศรัทธา พิธีหล่อ มีคนสูบเตาหลอมไม่ขาดระยะ
นับเป็นเวลา ๗ วัน จนถึงวันที่ ๘ เวลาเพล เหลือแต่หลวงตา กับสามเณรน้อยรูปหนึ่งท�ำการสูบเตาอยู่
ปรากฏว่า มีชีปะขาวคนหนึ่งมาขอสูบเตาช่วยหลวงตาและ สามเณรน้อยขึ้นไปฉันเพล และแล้วสิ่งที่เป็น
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อัศจรรย์ที่ทุกคนเห็นก็คือ ทุกคนแลเห็นคนมากกว่าผิดปกติ ท่อเตาก็มีมาก แต่ละคนเป็นชีปะขาวทั้งหมด
และทองได้ถูกเทลงในเป้า ๓ เบ้าเรียบร้อยแล้ว และไม่ปรากฏเห็นชีปะขาวนั้นอีกเลย

การประดิษฐาน

เดิมทีนั้นหลวงพ่อพระใสได้ประดิษฐาน ณ เมืองเวียงจันทน์ พ.ศ. ๒๓๒๑ สมัยกรุงธนบุรีได้อัญเชิญ
ไปไว้ที่เมืองเวียงค�ำ และถูกเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดโพนชัย เมืองเวียงจันทน์อีก ต่อมาในรัชกาลที่ ๓
เจ้าอนุวงศ์ เมืองเวียงจันทน์เป็นกบฏ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพ์ ลเสพย์ เป็นจอมทัพยกพลมาปราบ
จึงได้อัญเชิญพระสุก พระเสริม และพระใส ลงมาด้วย โดยอัญเชิญมาจากภูเขาควายขึ้นประดิษฐานบนแพ
ไม้ไผ่ ซึ่งผูกติดกันอย่างมั่นคงล่องมาตามล�ำน�้ำงึม เมื่อล่องมาถึงตรงบ้านเวินแท่น ในขณะนั้นเกิดอัศจรรย์
แท่นของพระสุกได้เกิดแหกแพจมลงไปในน�ำ้ โดยเหตุทมี่ พี ายุพดั แรงจัด และบริเวณนัน้ ได้นามว่า “เวินแท่น”
การล่องแพก็ยังล่องมาตามล�ำดับจนถึงน�้ำโขง (ปากน�้ำงึม) เฉียงกับบ้านหนองกุ้ง อ�ำเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย ได้เกิดพายุใหญ่ เสียงฟ้าค�ำรามคะนองร้องลั่น ในที่สุดพระสุกได้แหกแพจมลงไปในน�้ำ
ซึ่งอาการวิปริตต่างๆ ก็ได้หายไปเป็นอัศจรรย์ยิ่ง บริเวณนั้นจึงได้ชื่อว่า “เวินสุก” และพระสุกก็จมอยู่
ในน�้ำตรงนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้
ก็ยงั เหลือแต่พระเสริม พระใส ทีไ่ ด้นำ� ขึน้ มาถึงเมืองหนองคาย พระเสริมนัน้ ได้ถกู อัญเชิญประดิษฐาน
ไว้ ณ วัดโพธิ์ชัย ส่วนพระใส ได้อัญเชิญประดิษฐานไว้ ณ วัดหอก่อง (ปัจจุบันคือวัดประดิษฐ์ธรรมคุณ)
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้ขุนวรธานีและเจ้าเหม็น
(ข้าหลวง) อัญเชิญพระเสริม จากวัดโพธิ์ชัย หนองคายไปกรุงเทพฯและอัญเชิญพระใสจากวัดหอก่องขึ้น
ประดิษฐานบนเกวียนจะอัญเชิญลงไปกรุงเทพฯ ด้วย แต่พอมาถึงวัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใสได้แสดง
ปาฏิหาริย์จนเกวียนหักจึงอัญเชิญลงไปไม่ได้ ได้แต่พระเสริมลงกรุงเทพฯ ประดิษฐาน ณ วัดปทุมวนาราม
ส่วนหลวงพ่อพระใสได้อญ
ั เชิญประดิษฐาน ณ วัดโพธิช์ ยั อ�ำเภอเมืองหนองคาย จนถึงปัจจุบนั ความอัศจรรย์
ของหลวงพ่อพระใสจนได้สมญาว่า “หลวงพ่อเกวียนหัก”
ภาคปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์แต่เดิมมาปรากฏตามประวัติว่า
เมือ่ สมัยพระเจ้าสุรยิ วงศ์ จะเสร็จเสวยราชย์ขนึ้ ครองนครเวียงจันทน์ พระองค์ได้ทรงตัง้ จิตอธิษฐานเฉพาะ
พระพักตร์ของหลวงพ่อพระใสว่า ถ้าการปกครองไพร่ฟา้ ของข้าพเจ้า จะเป็นไปด้วยความสันติสขุ ปราศจาก
ศัตรูหมู่ไพรีที่จะมาเบียดเบียนแล้ว ขอให้หลวงพ่อพระใสแสดงเหตุอัศจรรย์ให้ประจักษ์ ครั้นถึงเสวยราชย์
เดือนอ้าย ได้เกิดอัศจรรย์ขึ้นตามค�ำอธิษฐาน คือ ฟ้าคึกคะนองร้องลั่นหวั่นไหวแปลบปลาบสายฟ้าฟาด
สนั่นสั่นสะเทือน แต่จะได้เป็นอันตรายแก่คนและสัตว์ก็หามิได้ นิมิตอัศจรรย์ว่าพระองค์ ได้เสวยราชย์
ทรงปกครองไพร่ฟ้าประชาชน ให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันตลอดรัฐสมัยของพระองค์ ความอัศจรรย์
หรืออภินิหารย์ครั้งที่สอง คราวที่ขุนวรธานีอัญเชิญหลวงพ่อพระใส ออกจากวัดหอก่อง เพื่อที่จะน�ำไป
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กรุงเทพฯ ปรากฏว่า พออัญเชิญมาถึงวัดโพธิ์ชัย ปรารภจะน�ำไปพร้อมกับพระเสริมคนที่สมมติให้เป็น
พราหมณ์ผู้อัญเชิญหลวงพ่อพระใสนั้น ไม่สามารถลากเกวียนซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อพระใส ให้เคลื่อน
ต่อไปได้ แม้จะใช้เครื่องชุดก็สุดความสามารถเช่นเดียวกัน ได้ท�ำการอ้อนวอนด้วยประการต่างๆ ก็ไม่
เป็นผลจนในทีส่ ดุ เกวียนได้หกั ลงคราวนีไ้ ด้หาเกวียนใหม่มาประดิษฐาน แต่กเ็ กิดอัศจรรย์อกี ครัง้ เพราะไม่
สามารถจะท�ำให้เคลื่อนที่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงปรึกษาตกลงกันว่า จะอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่วัดโพธิ์ชัย
แล้วก็ท�ำการอ้อนวอนเป็นผลทันใจนึกพอเข้ามาหามเพียงไม่กี่คน หลวงพ่อพระใสก็ถูกยกขึ้นประดิษฐาน
ไว้ในอุโบสถวัดโพธิ์ชัย ให้คณะเราได้กราบไหว้เคารพสักการบูชาและเป็นเกรียติอันสูงส่งของชาวจังหวัด
หนองคายมาตลอดบัดนี้ในคราวต่อมา องค์หลวงพ่อพระใสก็ได้แสดงอัศจรรย์อีกหลายครั้ง เช่น เมื่อคราว
ที่ขุนเชาว์ฯ เป็นผู้เชิดชูหลวงพ่ออยู่นั้น ขณะที่ทางวัดโพธิ์ชัยมีงานสมโภชหลวงพ่อพระใสได้มีท่านผู้หนึ่ง
ซึ่งเดินทางมาจากต่างถิ่น ไม่สู้เชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระใสมากนัก เพื่อเป็นการทดลองจึงได้
พูดว่า ถ้าหากหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้บันดาลให้ฟ้าผ่าทีทันใดนั้นฟ้าก็ผ่าลงมาจริง ๆ หลวงพ่อพระใส
หรือ หลวงพ่อเกวียนหัก เป็นพระพุทธปฏิมาที่มีประวัติความเป็นมานับตั้งแต่เริ่มพิธีเททองหล่อโดย
พระราชธิดากษัตริย์ล้านช้างเป็นเจ้าศรัทธามาจนกระทั้งปัจจุบันนี้
มีเรื่องพิสดารมากมายพอสมควรจึงเป็นพระพุทธรูปที่มีชาวพุทธศาสนิกชนตลอดสองฟากฝั่งแม่น�้ำ
โขงให้ความเคารพบูชาศรัทธาเลื่อมใสกันอย่างมาก และหลวงพ่อพระใสเองก็ได้ทรงความศักดิ์สิทธิ์แห่ง
องค์ท่านอยู่เสมอมา แม้ตราบเท่าทุกวันนี้ พระบารมีของหลวงพ่อพระใสยังคงปกป้องแผ่คุ้มครองขจัด
ปัดเป่าภัยพิบตั ใิ ห้แก่ผหู้ วังพึง่ อย่างไม่เสือ่ มคลาย ดังจะเห็นได้อย่างแจ่มชัดจากอุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ เมือ่ คราว
ที่เครื่องบินของบริษัทเดินอากาศไทย ประสบอุบัติเหตุบริเวณทุ่งนาคลองรังสิต เมื่อปลายเดือนเมษายน
๒๕๒๓ ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเรายังคงจ�ำกันได้ว่า มีผู้โดยสาร ๒ ท่าน ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลย สามารถ
ลุกขึ้นเดินกลับบ้านได้ทันที ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล และหนึ่งในสองท่านนั้น คือ คุณศักดิ์ดา อัครเมธาทิพย์
อดีตผู้บัญชาการเรือนจ�ำ จังหวัดหนองคาย ก่อนออกเดินทางได้ไปนมัสการหลวงพ่อพระใสกับบูชา
หลวงพ่อพระใสจ�ำลอง ขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว น�ำขึ้นเครื่องบินเดินทางไปด้วย เมื่อเกิดเหตุขึ้นทั้งสองคนและ
องค์พระกลับไม่เป็นอะไรเลย ทั้งๆ ที่องค์พระก็เป็นเพียงวัตถุทองเหลืองชนิดหนึ่ง ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง
เป็นพิเศษอะไรนัก หน้าที่จะบุบสลายแตกท�ำลายไปเหมือนกับวัตถุอื่น ๆ แต่เหตุการณ์กลับปรากฏว่า
องค์พระนั้นได้ตั้งอยู่ในลักษณะปกติธรรมดา บนปีกเครื่องบินที่หักข้างหนึ่ง โดยไม่มีส่วนใดแตกหักบุบ
สลายเลย ซึง่ เหตุการณ์ในครัง้ นัน้ เป็นปาฏิหาริย์ ทีร่ เู้ ห็นกันอย่างกว้างจนมีสอื่ มวลชนหลายแขนงเสนอภาพ
และข่าวอย่างละเอียดพร้อมกับตั้งสมญานามหลวงพ่อพระใส จึงเป็นที่มาของ “พระพุทธรูปปาฏิหาริย์”
บ้าง “ยิ่งกว่าอัศจรรย์” บ้าง
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำ�ปี ๒๕๖๐

ภูมศิ าสตร์ตำ� นานหนองคาย มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้ทราบว่าต�ำนานความเป็นทีเ่ กีย่ วกับ พระพุทธรูป
ที่ส�ำคัญ ที่ผ่านการบอกเล่า ท�ำให้เห็นความเป็นมาเป็นไปของแต่ละองค์มีความแตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนถึง
เหตุการณ์และสถานการณ์ของผูค้ นในสมัยนัน้ ทีไ่ ด้นำ� เอาเหตุการณ์ตา่ งมาแสดงให้เห็นประจักษ์ในปัจจุบนั
ไม่วา่ จะสถานที่ ชือ่ ของหมูบ่ า้ น เมือง ท�ำให้เราได้รถู้ งึ ความเป็นมาและเรือ่ งราวต่างๆ ในประวัตศิ าสตร์ของ
หนองคาย ว่ามีความเป็นมาและด�ำรงอยู่อย่างไรในปัจจุบัน ที่อดีตสะท้อนให้เห็นความเป็นปัจจุบัน
ของเมืองหนองคายและหมู่บ้าน และสถานที่ที่เป็นต�ำนาน เพื่อให้เป็นการรักษาและอนุรักษ์สืบสานต่อไป
จากการศึกษาเอกสารพบว่า ท�ำให้ทราบว่า ภูมศิ าสตร์ตำ� นาน มีเรือ่ งทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับพุทธรูปส�ำคัญองค์ใน
จังหวัดหนองคาย นามว่า “พระศรีอาริย์แห่งวัดดงแขม” พระเสี่ยง และพระใส หลวงพ่อองค์แสน
หลวงพ่อไชยเชฏฐา ในขณะเดียวกันชาวพืน้ ถิน่ เรียกว่า “นิทานพระเจ้าเลีย่ มโลก” โดยใจความหลักก็เหมือน
กับต�ำนานพระเจ้าเลียบโลกของทางล้านนา ทีเ่ ล่าว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาแดนสุวรรณภูมิ มาดูทปี่ ระดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุ และ พระศาสนา และพระพุทธรูปที่ส�ำคัญ จากต�ำนานทางภูมิศาสตร์ต�ำนานท�ำให้
ได้ทราบว่า ความเป็นมา ลักษณะการบรรยายบรรยากาศของหลวงพ่อแต่ละองค์มีความเหมือนกัน และมี
สิ่งที่ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น การใช้สัตว์เป็นพาหนะประกอบด้วยทั้ง วัว ช้าง เพื่อเป็นพาหนะในการน�ำพาแล้ว
และเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ เช่น ในกรณีพระศรีอารีย์ที่วัดดงแขม ก็มีเกวียน วัว และชีปะขาว หรือ
หลวงพ่อพระใสก็เช่นเดียวกัน ทีม่ กี ารอธิบายสถานทีท่ เี่ กวียนผ่านไปก็จะจดจ�ำและน�ำไปเป็นสถานทีส่ ำ� คัญ
ซึ่งมีลักษณะการด�ำเนินการเพื่อให้เป็นความเป็นของหลวงพ่อแต่ละซึ่งมีคน สัตว์และสิ่งของที่เกี่ยวข้อง
เหมือนกัน ท�ำให้ผู้คนรุ่นหลังได้เข้าใจและใส่ใจในความเป็นมาของต�ำนานที่มีการกล่าวถึงแสดงให้เห็น
ความส�ำคัญและความเป็นมาอย่างเข้าใจได้ถูกต้องและ พระพุทธศาสนามีส่วนส�ำคัญต่อชีวิตของชุมชน
และเห็นความส�ำคัญทางด้านคุณค่าทางจิตใจ คือ การเป็นทีพ่ งึ่ ทางจิตใจ เป็นบ่อเกิดขอวัฒนธรรมคุณธรรม
และจริยธรรม หากว่าชุมชนในจังหวัดหนองคายได้น�ำไปปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการน�ำด�ำเนินชีวิต
ย่อมพบกับความสุขที่แท้จริง
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จังหวัดหนองคาย”. หน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมศิลปกรรมท้องถิน่ จังหวัดหนองคาย, โรงเรียน
ปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย, ๒๕๔๕.
ส�ำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, หนองคายถิ่นวัฒนธรรมลุ่มแม่น�้ำโขง
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การค้า สกสค. ๒๕๕๑.

