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                                                         ดร.เกรียงไกร  ปริญญาพล 
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 เหตกุารณ์บ้านเมืองสกลนครในปัจจบุนั เห็นจะไมม่ีเร่ืองราวใดเป็นท่ีสนใจมาก

ไปกว่าเร่ืองการบรูณะเรือนยอดองค์พระธาตเุชิงชมุ จากกรณีประสบเหตวุาตภยัเมื่อ

คืนวนัที่ 20 มีนาคม 2557 ซึ่งนกัวิชาการด้านประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินหลายท่าน ตลอด

ผู้ ท่ีสนใจ ต่างทุ่มเทสรรพก าลงัในทกุๆด้านเพ่ือค้นคว้าประวตัิศาสตร์เก่ียวกบัองค์พระ

ธาตนุบัแต่โบราณกาลจนถึงปัจจบุนั เพ่ือไขปริศนาเร่ืองราวต่างๆให้ตรงกบัข้อเท็จจริง

มากท่ีสดุ 

 www.kkppn.com เป็นสื่อสารสงัคมออนไลน์ซึ่งบอกกล่าวไว้ก่อนเข้าสู่หน้า

หลกัแล้วว่า จะน าเร่ืองราวประวัติศาสตร์ท้องถ่ินในแง่มุมต่างๆซึ่งส่วนมากจะยงัไม่

ปรากฏต่อสาธารณะมาก่อน ทัง้นีเ้พ่ือน ามาเผยแพร่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมทัว่ไปใน

ยคุปัจจบุนั 

 เพ่ือความทันสมัยกับเหตุการณ์และความสนใจของสังคม  ผู้ เขียนจึงได้

ท าการค้นคว้าประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินเก่ียวกบัองค์พระธาตเุชิงชมุในส่วนท่ีสงัคมยงัไม่

ค่อยได้รับทราบแพร่หลาย กระทัง่สอบค้นพบหนงัสืออนสุรณ์งานนมสัการพระธาตเุชิง

ชุม ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยหนังสือฉบับดังกล่าวจะมีบันทึกและบทความทาง

วิชาการท่ีทรงคุณค่าอยู่มาก บงัเอิญผู้ เขียนได้พบบทความเร่ือง พระธาตุเชิงชุม โดย 

ดร. บณุย์  เจริญไชย ( น. ๑ - ๓ ) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม และเคย

รับราชการประจ าในต าแหน่งเอกอคัรราชทตูวิสามญัผู้มีอ านาจเต็มประจ าสาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส และโปรตุเกส ( ประวัติ, www.kkppn.com ) โดยท่านเป็นเลือดเนือ้เชือ้ไข

โดยตรงของชาวอ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร  

http://www.kkppn.com/
http://www.kkppn.com/
http://www.kkppn.com/
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 แม้จะเป็นบทความสัน้ๆ แต่เนือ้หาบางส่วนก็ยังคงเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับองค์

พระธาตเุชิงชมุ โดยเฉพาะความเห็นของท่านท่ีกล่าวว่า พระธาตุเชิงชมุเป็นอุทเทสิก

เจดีย์มใิช่ธาตเุจดีย์ การท่ีเรียกพระธาตเุชิงชมุว่าพระธาต ุจึงอาจท าให้มีผู้ เข้าใจผิดไป

ได้ ผู้ เขียนเห็นว่าบทความดังกล่าวทรงคุณค่ายิ่ง จุดประกายความคิดของนัก

ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินเมืองสกลนคร ตลอดทัง้ผู้ ท่ีสนใจ ได้เช่ือมโยงประวัติศาสตร์ 

เช่ือมโยงความคิด ไขปริศนา ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั ผู้ เขียนจึงขอน ามาลงเผยแพร่

เพ่ือความเช่ือมโยงของประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน และมิให้ประวตัิศาสตร์การบูรณะองค์

พระธาตขุาดหายไป ทัง้นีโ้ดยผู้ เขียนมิได้ตดัทอน หรือเปลี่ยนแปลงข้อความและการ

สะกดอกัขระ พยญัชนะ ท่ีมีมาแต่ดัง้เดิมอย่างใดทัง้สิน้. 

 

พระธาตุเชงิชุม 

บุณย์  เจริญไชย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

_____________ 

 พระธาตุเชิงชุม เป็นพระเจดีย์ท่ีเป็นปูชนียสถานและโบราณวัตถุของเมือง

สกลนครมาแต่โบราณกาล ตามต านานกล่าวว่าเป็นพระเจดีย์ท่ีก่อสวมรอยพระบาท

ของพระพทุธเจ้าไว้สี่พระองค์ คือ พระกกสุนัธะ พระโกนาคมนะ พระกสัสปะ และพระ

โคตมะ และผู้ ท่ีสร้างพระเจดีย์นีไ้ด้แก่พระเจ้าสวุรรณภิงคาระ ผู้ทรงครองเมืองหนอง

หารหลวงในสมยันัน้ 
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 อนัวตัถท่ีุเป็นเจดีย์ หรือ สิ่งอนัเป็นท่ีตัง้แห่งการเคารพบูชานัน้ เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้

เมือ่พระพทุธองค์เสด็จดบัขนัธปรินิพพานไปแล้ว เพราะในสมยัพทุธกาลพวกท่ีนบัถือ

พระพุทธศาสนา นับถือแต่องค์พระพุทธเจ้า พระธรรมค าสัง่สอนของพระองค์ และ

พระสงฆ์พุทธสาวกทัง้หลาย ว่าเป็นหลกัพระศาสนา หรือท่ีรวมกันเรียกว่า พระไตร

สรณคมน์ จะมีวัตถุอ่ืนเป็นเจดีย์ก็หาไม่ ต่อมาเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปริ

นิพพานไปแล้ว จงึได้เกิดเจดีย์ขึน้ ซึง่มีอยู่สี่อย่างคือ ธาตเุจดีย์อย่างหนึ่ง บริโภคเจดีย์

อย่างหนึ่ง ธรรมเจดีย์อย่างหนึ่ง และอุทเทสิกเจดีย์ อีกอย่างหนึ่ง ธาตุเจดีย์นัน้

หมายถึงพระสถปูหรือเจดีย์ท่ีประดิษฐานพระบรมธาตไุว้ บริโภคเจดีย์หมายถึงสงัเวช

นียสถาน อนัเน่ืองด้วยพระพทุธองค์ มีสถานท่ีซึ่งพระองค์ประสตูิ ตรัสรู้ ประทานปฐม

เทศนา และเข้าสูพ่ระนิพพาน เป็นต้น ธรรมเจดีย์ คือ พระธรรมท่ีเขียนไว้เป็นตวัอกัษร 

คมัภีร์พระไตรปิฎกก็ถือว่าเป็นธรรมเจดีย์ด้วย เหตท่ีุถือเอาพระธรรมเป็นเจดีย์ ก็เพราะ

พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงแก่พุทธสาวกทัง้หลายก่อนท่ีจะเสด็จเข้าสู่พระนิพพานว่า 

เมื่อพระองค์เสด็จสู่พระนิพพานแล้ว พระธรรมจะแทนพระองค์ต่อไป ส่วนอุทเทสิก

เจดีย์ เป็นของท่ีสร้างขึน้โดยมีเจตนาอทุิศต่อพระพทุธเจ้า คือ ถ้าไมเ่ป็นธาตเุจดีย์ หรือ

บริโภคเจดีย์หรือธรรมเจดีย์แล้ว ก็นบัว่าเป็นอทุเทสกิเจดีย์ทัง้สิน้ 

 พระสถปูซึง่เราเรียกกนัว่าเจดีย์นัน้ เดิมสร้างส าหรับบรรจพุระบรมธาตดุงักล่าว

แล้ว แต่ต่อมาก็นิยมสร้างพระสถปูบรรจอุฐิัธาตขุองพระสงฆ์เถระขึน้ด้วย ภายหลงัได้

มีการสร้างพระสถปูเป็นอทุเทสกิเจดีย์ขึน้อีกอย่างหนึ่ง 

 รอยพระพทุธบาทนัน้ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ย่อมถือว่าเป็นอทุ

เทสิกเจดีย์ชนิดหนึ่ง และเป็นท่ีเคารพนับถือกนัมาก แม้พระพุทธรูปก็ถือว่าเป็นอุทเท
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สิกเจดีย์เหมือนกัน เพราะเป็นสิ่งท่ีสร้างขึน้โดยมีเจตนาอุทิศต่อพระพุทธเ จ้าเป็น

ส าคญั 

 ส าหรับพระธาตเุชิงชมุ ปรากฏว่าเป็นพระเจดีย์ท่ีก่อสวมรอยพระพทุธบาทไว้จึง

เป็นอทุเทสกิเจดีย์ มใิช่ธาตเุจดีย์ การท่ีเรียกว่าพระธาตเุชิงชมุ อาจให้เหมือนๆกบัพระ

ธาตท่ีุอ่ืน เช่น พระธาตพุนม พระธาตหุริภญุชยั พระธาตดุอยสเุทพก็ได้ พระธาตหุรือ

ธาตุเจดีย์คารวะเป็นพระสถูปหรือเจดีย์ท่ีมีพระบรมธาตุบรรจุไว้ การท่ีเรียกพระธาตุ

เชิงชมุว่าพระธาต ุจงึอาจท าให้มีผู้ เข้าใจผิดไปได้ 

 ผู้ เขียนเป็นคนเกิดในจังหวัดสกลนคร ได้เห็นพระธาตุเชิงชุมมาตัง้แต่เล็กแต่

น้อย และได้เคารพนับถือตลอดมา ทุกโอกาสท่ีไปเย่ียมบ้านเกิด ก็ได้ไปสกัการบูชา

มิได้ขาด โดยถือว่าเป็นท่ีตัง้แห่งการเคารพบูชา แทนพระไตรสรณคมน์ คือ 

พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์พุทธสาวก ขึน้ช่ือว่าเป็นพุทธเจดีย์ ไม่ว่าจะเป็น

ธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์ ธรรมเจดีย์ หรือ อุทเทสิกเจดีย์ ย่อมควรแก่การเคารพชูชา

ทัง้สิน้ โดยเฉพาะถ้าเป็นปชูนียวตัถอุยู่ในจงัหวดัใด ก็ย่อมเป็นท่ีเคารพบชูาของคนใน

จงัหวดันัน้เป็นพิเศษ 

 ผู้ เขียนใคร่จะกลา่วว่า การเคารพบชูาพทุธเจดีย์นัน้ มใิช่จะถือเอาการกราบไหว้

เป็นสิ่งส าคญั ท่ีส าคญัคือใจจะต้องน้อมระลึกไปถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และ

พระสงัฆคณุอนัประเสริฐ แล้วบ าเพ็ญแต่ความดี ละเว้นความชัว่ ท าใจให้สะอาดผ่อง

ใส ถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ และปัญญา จึงจะได้รับผลคือความสุข ความเจริญอัน

แท้จริง การกราบไว้เฉยๆ โดยไม่ประพฤติปฏิบตัิตามพระธรรมค าสอนของพระพุทธ

องค์ด้วย ผู้กราบไหว้ย่อมจะไม่ได้รับผลตามท่ีปรารถนา แม้พระพุทธองค์ขณะท่ีทรง
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ประชวรอยู่  ใกล้จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ก็ยังได้ทรงมีพุทธฎีกาให้พระภิกษุ

ทัง้หลายมุง่หมายดบัทกุข์ ดบักิเลส อนัเป็นประโยชน์แก่ตนเถิด อย่าได้เป็นกงัวลด้วย

การบชูาสรีระของพระองค์เลย 

 ในโอกาสท่ีมีงานเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุมกันในปีนี ้ขอให้พ่ีน้อง

ทัง้หลายท่ีพากันมาสกัการบูชา จงสกัการบูชาด้วยความรู้สึกนึกคิดดงักล่าวแล้วจัก

ได้รับความสุขความเจริญอย่างสมบูรณ์ และขอให้ช่วยกันบูรณะปฏิสงัขรณ์ให้พระ

ธาตเุชิงชมุเป็นปชูนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจงัหวดัสกลนครสืบต่อไปชัว่กาลนาน. 

________________________ 

ขอได้รับความขอบคุณและปรารถนาดีจาก  www.kkppn.com 
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