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บ ท คั ด ย่ อ

แนวคิดการจำาลองแบบพระธาตุพนมก่อเกิดขึ้นโดยกรมพระราชวังบวร
มหาศักดิพลเสพ ด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนาและพระธาตุพนมเป็นสำาคัญ แต่
พระธาตุพนมจำาลองสร้างข้ึนคร้ังแรกโดยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ตามพระราชนิยมส่วนพระองค์ และการปกป้องผืนแผ่นดินหัวเมืองลาวล้านช้าง 
ในปกครองสยามให้รอดพ้นจากจกัรวรรดนิยิมตะวนัตก ต่อมาสมเด็จฯ กรมพระยา
ดำารงราชานุภาพน่าจะนำาเอาแนวคิดดังกล่าวนี้มาปรับประยุกต์ใช้ในบริบทใหม่ 
เนือ่งด้วยฟากฝ่ังซ้ายแม่นำา้โขงตกอยูภ่ายใต้อำานาจของฝรัง่เศสแล้ว ทำาให้พืน้ทีฟ่าก
ฝั่งขวาแม่นำ้าโขงตอนกลางหรืออีสานของสยามเสี่ยงต่อการถูกยึดครอง จึงมีการ
สร้างพระธาตุพนมจำาลองรุ่นแรกข้ึนในพ้ืนท่ีแห่งนี้ เพ่ือรวมผู้คนในแถบลุ่มแม่นำ้า
โขงให้ฝักใฝ่ในสยาม โดยใช้แรงศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุพนมเป็น
แรงขบัเคลือ่น และทำาให้มหาอำานาจชาตติะวนัตกตระหนกัถึงอาณาเขตของสยาม
แห่งนี้ ส่งผลให้พระธาตุพนมจำาลองเป็นที่นิยมสร้างแพร่หลายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

ค�าส�าคัญ: พระธาตุพนม, การจำาลองแบบพระธาตุพนม, พระธาตุพนมจำาลอง, แนวคิดการจำาลอง
แบบ
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A b s t r a c t

The idea to create Phra That Phanom replicas was first formed by 
Viceroy Sakdipholseph largely out of his faith in Buddhism. However, the 
first Phra That Phanom replica was built by King Pinklao based on his 
interest in the Lao Lan Chang district of Siam and his protection of it from 
Western Imperialism. Later, Prince Damrong Rajanubhab implemented 
the idea because he saw that the left side of the Mekong River was 
under French colonial rule, while the right side of Mekong River, or the 
Isan region of Siam, was at risk of being colonized. So the first group 
of Phra That Phanom replicas were built in the region. The purpose 
of these replicas was to unite the people in the Mekong area of Siam 
using their faith in Phra That Phanom, and to send signals to the main 
colonial powers that this territory belonged to Siam. Phra That Phanom 
replicas have since been widely built.

Keywords: Phra That Phanom, Phra That Phanom Replica, Replica Concept
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บทน�า
การจำาลองแบบพระธาตพุนมนยิมในพืน้ทีภ่าคอสีาน และพบกระจาย

ไปยังดินแดนอื่นๆ ของประเทศไทย รวมไปถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สะท้อนให้เห็นถึงความเลื่อมใสศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของ
พระธาตุพนม รวมทั้งสังคมชาวพุทธแห่งลุ่มแม่นำ้าโขง และการกระจายตัว
ของกลุ่มชนนี้ไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ต่างๆ ของดินแดนไทย ซึ่งสัมพันธ์ต่อ
การเมืองการปกครองของประเทศไทย จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการ
ก่อเกดิแนวคดิการจำาลองแบบพระธาตพุนม เพือ่ให้ทราบถงึมลูเหตุของการ
ปรากฏแนวคิดนี้และเป็นที่นิยมแพร่หลายในพื้นที่อีสานสืบมา  

ภาพถ่ายเก่าเงาสะท้อนที่มาพระธาตุพนมจ�าลอง
พระธาตุพนมในยุคอาณาจักรศรีโคตรบูรมีลักษณะคล้ายปราสาท

ขอมและจาม สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 ครั้นยุคอาณาจักรล้าน
ช้างสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ปรับเปลี่ยนส่วนยอดของพระธาตุองค์นี้
ให้เป็นบัวเหลี่ยมในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 22 กลายเป็นเจดีย์ทรงปราสาท
ยอดบัวเหลี่ยม และก่อครอบยอดบัวเหลี่ยมด้วยโลหะคราวพระครูหลวง
โพนสะเมก็ในต้นพทุธศตวรรษที ่23 เมือ่ถึงยคุราชอาณาจกัรสยามกพ็บงาน
บูรณะสมัยรัชกาลที่ 3 ประดับลายดอกไม้กลมบนยอดบัวเหลี่ยมลักษณะ
ป้อม ดังปรากฏในภาพถ่ายเก่าปี พ.ศ. 2410 แต่ไม่พบพระธาตุพนมจำาลอง

การก่อเกิดแนวคิดการจำาลองแบบพระธาตุพนม
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องค์ใดมียอดบัวเหลี่ยมลักษณะป้อมเช่นนี้ และจากการตรวจสอบภาพถ่าย
เก่าของพระธาตุพนม พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2410-2432 ตรงกับสมัยรัชกาล
ที่ 5 มีการปรับยอดบัวเหลี่ยมให้สูงชะลูดขึ้นไป (ทั้งนี้ดูความเป็นมาทางรูป
แบบของพระธาตุพนมเพิ่มเติมได้ในบทที่ 2 ของวิทยานิพนธ์) ซึ่งคล้ายคลึง
กบัโครงสร้างของพระธาตพุนมจำาลองท่ีวดับวรสถานสุทธาวาส และวดัแห่ง
นี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ี 3 จึงสามารถเชื่อมโยงได้ถึงแนวคิดการ
จำาลองแบบพระธาตุพนม กล่าวคือ 

พระธาตุพนมในภาพถ่ายเก่าปี พ.ศ. 2410 (ภาพที่ 1) จากหนังสือ 
“ประวัติพระธาตุเจดีย์-วัดสำาคัญ และพระครูยอดแก้วโพนสะเม็ก” ฉบับ
ภาษาลาว (ท่านคำา จำาปาแก้วมณี 2534: 140) คล้ายคลึงกับภาพวาดพระ
ธาตุพนมของ Louis Marie Joseph Delaporte นักสำารวจชาวฝรั่งเศส 
(พ.ศ. 2385-2468) วาดขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2413-2418 ปัจจุบันจัดแสดง
ที่พิพิธภัณฑ์ Guimet ในนครปารีส ประเทศฝรั่งเศส แสดงให้เห็นว่าพระ
ธาตุพนมในช่วงเวลาน้ีมีเรือนธาตุซ้อนลดหลั่นกัน 2 ชั้นรับยอดบัวเหลี่ยม
ลักษณะป้อมประดับแถวลายดอกไม้กลม ถัดขึ้นไปเป็นฐานบัวซ้อนลดหลั่น
กัน 3 ชั้นโดยไม่มีหน้ากระดานคั่นรับปลียอดและปักฉัตรวลี

รูปแบบยอดบัวเหลี่ยมของพระธาตุพนมในข้างต้นต่างออกไปจาก
ยอดบวัเหลีย่มโลหะทีไ่ม่ประดบัลวดลายครัง้พระครหูลวงโพนสะเม็กบรูณะ
เมื่อปี พ.ศ. 2236-2245 (วัชรินทร์ พุ่มพงษ์แพทย์ 2519: 134-145) (ภาพที่  
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2) แสดงให้เหน็ว่าพระธาตุพนมในภาพถ่ายเก่าปี พ.ศ. 2410 มกีารก่อครอบ
ทับยอดบัวเหลี่ยมโลหะน้ี โดยเชื่อว่าเป็นงานคราวบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2367-2394) เพราะมีการ
ประดบัลายดอกไม้กลมบนยอดบวัเหลีย่ม ซึง่ไม่เคยปรากฏในศลิปะล้านช้าง
มาก่อน และน่าสนใจว่าเจดย์ีตามแบบพระราชนยิมในรัชกาลที ่3 มกัประดบั
ตกแต่งด้วยลวดลายพรรณพฤกษา เช่น พระมหาเจดย์ี ณ วดัพระเชตพุนวมิล
มังคลาราม กรุงเทพฯ (สันติ เล็กสุขุม 2548: 107-109; ศักดิ์ชัย สายสิงห์ 
2551: 169-177) ท่ีสำาคัญพบตวัอย่างงานบรูณะเจดย์ีด้วยลายดอกไม้ส่ีกลีบ
ในพื้นที่หัวเมืองประเทศราช ได้แก่ เจดีย์วัดกู่เต้า เมืองเชียงใหม่ (จิรศักดิ์  
เดชวงศ์ญา 2541: 138-139) เมื่อพิจารณาประกอบกับเหตุการณ์สำาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ชวนให้คิดเห็นว่าสยามในรัชกาลที่ 3 อาจปฏิสังขรณ์
พระธาตพุนมหลงัจากชนะศกึเจ้าอนวุงศ์ทีเ่กดิขึน้ระหว่าง พ.ศ. 2369-2371 
(เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำา บุนนาค) 2506: 29-91) เพื่อแสดงให้กลุ่มชน
ลุม่แม่นำา้โขงเห็นว่ากษตัรย์ิแห่งสยามเป็นผูม้บุีญญาธกิารมากตามธรรมเนยีม
ในตำานานอุรังคธาตุ จึงสามารถรวมผู้คนในแถบน้ีให้เป็นปึกแผ่นมาระยะ
หนึ่งก็เป็นได้  

พระธาตุพนมในสมัยรัชกาลท่ี 3 น้ีมียอดบัวเหล่ียมลักษณะป้อม 
ไม่เหมือนกับพระธาตุพนมในภาพถ่ายเก่าปี พ.ศ. 2432 ที่มียอดบัวเหลี่ยม
ลักษณะชะลดูข้ึนไป (ภาพที ่3) หมายความว่าในช่วงปี พ.ศ. 2410-2432 ซึง่
ตรงกบัรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (พ.ศ. 2411-2453) 
มกีารบรูณะก่อครอบยอดบวัเหลีย่มของพระธาตพุนมอกีครัง้ และคงก่อนปี 
พ.ศ. 2432 มาหลายปี เพราะจากภาพถ่ายเก่าแลดูชำารุดทรุดโทรมมากแล้ว 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2444 พระธาตุองค์นี้ได้รับการซ่อมแซมโดยพระครูวิโรจน์
รัตโนบล ตามรูปแบบเดิม  พร้อมทั้งประดับกระจกและกระเบื้องเคลือบใน
บางส่วนเพิ่มเติม (กรมศิลปากร 2522: 31-32; เติม วิภาคย์พจนกิจ 2546: 
545) แล้วจากการศึกษาเปรียบเทียบภาพถ่ายเก่าพบว่าพระธาตุพนมได้รับ
การบูรณะตามลกัษณะท่ีปรากฏบนจารกึดนิเผาของพระครวูโิรจน์รตัโนบล  
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อย่างไรก็ดี การคลี่คลายทางด้านรูปแบบของพระธาตุพนมในสมัย
รัชกาลที่ 5 โดยปรับยอดบัวเหลี่ยมให้สูงชะลูดข้ึนไปมาจากการก่อครอบ
ทับยอดเดิม และน่าสนใจว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับพระธาตุพนมจำาลองใน
ภาพถ่ายเก่าของวัดบวรสถานสุทธาวาส กรุงเทพฯ แต่พระธาตุพนมจำาลอง
องค์นีม้ปีระวัตคิวามเป็นมาคลมุเครอืราวรชักาลที ่3-5 ทำาให้ได้ข้อสมมตุฐิาน
ทีว่่าพระธาตพุนมทีบ่รูณะในช่วงรชักาลที ่5 อาจจะส่งแรงบนัดาลใจมาให้กบั
พระธาตพุนมจำาลองทีวั่ดบวรสถานสทุธาวาส หรอืพระธาตพุนมจำาลองแห่งนี้
อาจจะเป็นต้นแบบในการซ่อมแซมพระธาตพุนมกเ็ป็นได้ จึงเหน็จำาเป็นต้อง
ตรวจสอบอายสุมยัการสร้างพระธาตพุนมจำาลององค์นี ้เพ่ือให้ทราบถงึความ
เป็นมาของการคลี่คลายทางด้านรูปแบบและการจำาลองแบบพระธาตุพนม  

พระธาตพุนมจ�าลองก่อเกิดข้ึน ณ วดับวรสถานสุทธาวาส
พระธาตุพนมจำาลอง ณ วัดบวรสถานสุทธาวาส หรือเรียกกันว่าวัด

พระแก้ววงัหน้า (ภาพที ่4) ยงัไม่มคีวามชดัเจนในการกำาหนดอายสุมยั หาก
ถอืตามปีการสร้างวดัและปีการรือ้ถอน จกัได้ช่วงเวลาการสร้างพระธาตพุนม
จำาลองแห่งนีอ้ย่างคร่าวๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2370-2440 โดยมกีรมพระราชวงั
บวรสถานมงคลในรชักาลท่ี 3-5 ปกครองดแูลถงึ 3 พระองค์ ซ่ึงเป็นช่วงเวลา
ทีส่มัพันธ์คาบเกีย่วกบัการบรูณะพระธาตพุนมในช่วงรชักาลที ่5 จึงได้ตรวจ
สอบยุคสมัยของพระธาตุพนมจำาลองแห่งนี้ ดังนี้

สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ (2553: 52-55) ทรงปรารภ
ตามการสบืความจากผู้คนในสมัยน้ันว่า กรมพระราชวงับวรมหาศกัดพิลเสพ  
(พ.ศ. 2367-2375) ในรัชกาลที่ 3 โปรดให้สร้างวัดบวรสถานสุทธาวาสขึ้น 
เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาและแก้บนครั้งเสด็จยกกองทัพไปปราบขบถเจ้า
อนุวงศ์ที่เวียงจันทน์ และโปรดให้สร้างพระธาตุพนมจำาลองขึ้นในคราวนี้
ด้วย แต่สร้างวัดไม่ทันแล้วเสร็จก็สวรรคตไปก่อนในปี พ.ศ. 2375 จากเนื้อ
ความนี้บ่งบอกว่าสร้างวัดข้ึนหลังจากกรมพระราชวังบวรฯ กลับมาจาก
เวียงจันทน์ในปี พ.ศ. 2370 (เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำา บุนนาค) 2506: 
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62-69) สอดคล้องกับงานศิลปกรรมต่างๆ เช่น พระอุโบสถ ซุ้มประตูอย่าง
จีน และมณฑปยอดเจดีย์ท่ีปรากฏในภาพถ่ายเก่าเป็นงานช่างในยุคสมัย
ของพระองค์ (ประภัสสร์ ชูวิเชียร 2559: 268-275) แต่ก็สวรรคตไปก่อน
จะสร้างวัดให้แล้วเสร็จ จึงเกิดข้อสงสัยว่าพระธาตุพนมจำาลองสร้างขึ้นใน
คราวนี้หรือไม่   

เมื่อตรวจสอบตำาแหน่งที่ตั้งของพระธาตุพนมจำาลองในแผนผังวัด
บวรสถานสุทธาวาส พบว่าพระธาตุองค์นี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในกำาแพงแก้วเหมือน
กับมณฑปยอดเจดีย์ โดยก่อประชิดติดกับกำาแพงวัด ถึงแม้ว่าอยู่ในแนว
แกนหลักกึ่งกลางของพระอุโบสถ แต่ก็ไม่พบเจดีย์องค์ใดอยู่ในตำาแหน่ง
เช่นเดียวกับพระธาตุพนมจำาลองประจำาด้านอื่นๆ ของพระอุโบสถที่จักก่อ
ให้เกิดแผนผังแบบสมมาตร อันเป็นเครื่องยืนยันว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกัน
ได้ จึงแลดูอยู่นอกเหนือไปจากแบบแผนเดิมและเป็นงานสร้างต่างยุคสมัย
ในช่วงหลังลงมา ประกอบกับไม่เคยมีประเพณีการสร้างเจดีย์จากหัวเมือง
ประเทศราชในวัดของพระบรมมหาราชวังและพระบวรราชวัง แล้วอาจสื่อ
ไปถึงอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะครั้งศึกเจ้าอนุวงศ์ของกรมพระราชวังบวรฯ 
อันเป็นการเชิดชูเกียรติภูมิของพระองค์ น่าจะเป็นเหตุให้ไม่ได้รับความเห็น
ชอบจากรัชกาลที ่3 เพราะไม่ใช่ธรรมเนียมของสยาม เช่นเดียวกบักรณทีรง
พระราชทานห้ามมิให้สร้างพระอุโบสถยอดปราสาทแบบพระบรมมหาราช
วงัในวดัของพระบวรราชวงั (กองวรรณคดแีละประวตัศิาสตร์ กรมศลิปากร 
2525: 174) ทั้งนี้ถือเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของสยาม เพื่อ
คงอำานาจของพระมหากษัตริย์เอาไว้  

นอกจากนี้ เชื่อถือกันมาว่ากรมพระราชวังบวรฯ ทรงเลื่อมใสศรัทธา
พระพทุธบาทมาก เมือ่เสดจ็กลบัจากปราบขบถทีเ่วยีงจนัทน์ ทรงอทุศิถวาย
เครือ่งสงูเอาไว้เป็นพุทธบชูา และทรงสร้างพระเจดย์ีตามแบบพระธาตุพนม
เอาไว้ 1 องค์ ณ วดัพระพุทธบาท จงัหวดัสระบรีุ (สมเด็จฯ กรมพระยาดำารง
ราชานุภาพ 2466: อธิบายเรื่องพระบาท) แต่ก็ไม่ปรากฏพระธาตุองค์ใด
เหมือนกับพระธาตุพนม หรืออาจจะสร้างแต่ไม่เหมือน ดังที่พบพระเจดีย์
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องค์หนึ่งมีเค้าโครงอย่างพระธาตุพนมอยู่บ้างคือ มีเรือนธาตุซ้อนลดหล่ัน
กัน แต่ละชั้นประดับซุ้มประตูทั้ง 4 ด้าน และเรือนธาตุชั้นแรกกั้นขอบบน
ขอบล่างและมเีสาหลอกประจำามมุ แต่ในรายละเอยีดแตกต่างกนัโดยส้ินเชงิ 
เพราะพระเจดย์ีองค์น้ีมีเรือนธาตุในผงัสีเ่หลีย่มซ้อนลดหล่ันกนั 3 ชัน้ แต่ละ
ชั้นประดับซุ้มลดทั้ง 4 ด้าน เหนือขึ้นไปเป็นฐานบัวลูกฟักรองรับยอดองค์
ระฆังในผังกลมที่มีบัลลังก์รับบัวคลุ่มเถาและปลียอด ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่แน่ชัด
ว่าสร้างขึ้นในคราวกรมพระราชวังบวรฯ หรือในภายหลัง เพราะหลักฐาน
พงศาวดารกล่าวถึงปี พ.ศ. 2370 ที่พระองค์เดินทัพกลับได้สร้างพระเจดีย์
ปราบเวียงที่เมืองพันพร้าว (อำาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย) เท่านั้น 
(เจ้าพระยาทพิากรวงศ์ (ขำา บนุนาค) 2506: 69) และจากภาพถ่ายเก่าแสดง
ให้เหน็ว่าพระเจดย์ีวัดพระพทุธบาทคงสร้างขึน้ก่อนปี พ.ศ. 2439 มาหลายปี  
(ภาพที่ 5) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับพระธาตุพนมจำาลอง ณ วัดบวร
สถานสทุธาวาส ซึง่สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำารงราชานภุาพระบวุ่าสร้างขึน้โดย 
กรมพระราชวังบวรฯ ในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน ทำาให้เกิดข้อสงสัยถึงรูปแบบ
ที่แตกต่างกันอยู่หลายประการ จึงเห็นควรศึกษาในโอกาสต่อไป ทว่าด้วย
รูปแบบของพระเจดีย์องค์นี้มิใช่เจดีย์ทรงปราสาทยอดบัวเหล่ียมอย่างพระ
ธาตุพนม ในการศึกษาครั้งนี้จึงไม่ได้จัดให้เป็นพระธาตุพนมจำาลอง

อย่างไรกด็ ีสงัเกตเหน็ว่าพระธาตพุนมจำาลอง วดับวรสถานสุทธาวาส
ในภาพถ่ายเก่า ซึ่งมีการจดบันทึกของหอพระสมุดวชิรญาณระบุว่าเป็น
ภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่ 5 (หวญ. 39/7 ภ.002) ยังไม่แล้วเสร็จ แต่อยู่ใน
สภาพดเีช่นเดยีวกบัสิง่ปลกูสร้างอืน่ๆ ท้ังท่ีพระบวรราชวงัปล่อยให้ถกูทิง้ร้าง
มานานกว่า 18 ปี เพราะรัชกาลที่ 3 ไม่ทรงแต่งตั้งผู้ใดขึ้นมาดำารงตำาแหน่ง
กรมพระราชวังบวรฯ และที่สำาคัญวัดในวังหน้าไม่มีพระภิกษุจำาพรรษา 
เช่นเดียวกับวัดในวังหลวง ทำาให้วัดแห่งนี้ไม่ได้ถูกใช้งานเหมือนกับวัดอื่นๆ 
ย่อมชำารุดทรุดโทรมเป็นแน่แท้ แสดงว่าภาพถ่ายเก่านี้ได้ถ่ายครั้งส่ิงปลูก
สร้างต่างๆ ในวดับวรสถานสทุธาวาสผ่านการซ่อมแซมมาแล้ว ซ่ึงมกีารบรูณ
ปฏสิงัขรณ์คร้ังใหญ่โดยพระบาทสมเดจ็พระป่ินเกล้าเจ้าอยูห่วัในเวลาต่อมา 
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พระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยูห่วั (พ.ศ. 2394-2408) ในรชักาล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2394-2411) ประทับที่พระ
บวรราชวังแห่งนีน้บัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2394 ซึง่ขณะน้ันชำารุดทรุดโทรมอย่างมาก  
กระทั่งพระองค์ทรงพระราชดำาริว่า “เออ อยู่ดีดีก็ให้มาเป็นสมภารวัดร้าง” 
เป็นเหตุให้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์พระบวรราชวังเป็นการใหญ่ เพื่อให้สมพระ
เกียรติเสมือนพระเจ้าแผ่นดิน และตามพระราชนิยมของพระองค์ ที่สำาคัญ
พระครูธรรมวิธานาจารย์ท่ีอยู่ในยุคสมัยน้ันให้ความว่าสถานท่ีต่างๆ ที่
ปรากฏให้เห็นในช่วงสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพสอบความ ล้วน
เป็นงานสร้างครัง้พระบาทสมเดจ็พระป่ินเกล้าเจ้าอยูห่วั อย่างไรกด็ ีพระองค์
ทรงสร้างไม่ทนัแล้วเสร็จกเ็สดจ็สวรรคตไปก่อนในปี พ.ศ. 2408 ดังทีร่ชักาล
ที่ 4 ทรงสร้างพระที่นั่งบวรบริวัติที่ค้างอยู่จนแล้วเสร็จ และตึกอีก 1 หลัง 
(พระที่นั่งสาโรชรัตนประพาส) แต่ก็ไม่แล้วเสร็จในรัชกาลของพระองค์ (สม
เด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ 2553: 59-64 และ 70) 

เม่ือพิจารณาพระราชนิยมในศิลปวัฒนธรรมลาวล้านช้างของ
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พบว่าพระองค์โปรดเครื่องดนตรี 
ที่เรียกกันว่า “แคน” สามารถฟ้อนและแอ่วลาวได้อย่างชำานาญ แล้วยัง
เสด็จไปหมู่บ้านต่างๆ ของกลุ่มชนลาวล้านช้างบ่อยครั้ง จนแลดูเหมือนกับ
เป็นชาวลาว (เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำา บุนนาค) 2506: 675-676; สม
เด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ 2553: 67) ทั้งพระองค์โปรดให้อัญเชิญ
พระเสรมิมาจากวดัโพธิช์ยั เมอืงหนองคาย เพือ่ประดษิฐานไว้ในพระอโุบสถ 
วัดบวรสถานสุทธาวาส ครั้นทอดพระเนตรก็โปรดให้ประดิษฐานไว้บนแท่น
เศวตฉัตรในท้องพระโรงของพระบวรราชวัง (อรุณ สันธนาภรณ์ 2554: 28-
29) แสดงว่าพระองค์ให้ความสำาคัญกับกลุ่มชนลาวซึ่งมีอยู่ในปกครองเป็น
จำานวนมาก จึงสันนิษฐานว่าพระองค์โปรดให้สร้างพระธาตุพนมจำาลอง ณ 
วัดบวรสถานสุทธาวาสแห่งนี้ 

อีกทั้งมีประเด็นเช่ือมโยงกับการเมืองการปกครอง ด้วยแนวคิดการ
จำาลองแบบพระธาตุเจดีย์สำาคัญในดินแดนสยามปรากฏเด่นชัดมาต้ังแต่
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ต้นรัชกาลที่ 4 เพื่อสร้างเอกลักษณ์หรือตัวตนของสยามขึ้นมาจากรากฐาน
วัฒนธรรมเดิมท่ีเคยเจริญรุ่งเรืองบนผืนแผ่นดินสยาม ได้แก่ สมัยสุโขทัย
และอยุธยา (ชาตรี ประกิตนนทการ 2550: 63-91) อาทิ การจำาลองเจดีย์
ทรงระฆงัแบบอยธุยามาไว้ในกรงุเทพฯ คราวสร้างพระศรรีตันเจดีย์ วดัพระ
ศรรีตันศาสดาราม ในปี พ.ศ. 2398 พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ช่างไปถ่ายแบบ
มาจากพระเจดีย์วัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สมเด็จฯ 
กรมพระยาดำารงราชานภุาพ 2518: 190) เพือ่แสดงให้เห็นว่าสยามมปีระวติั
ความเป็นมาอันเจริญรุ่งเรืองไม่อ่อนด้อยไปกว่าชาติใด จึงนับเป็นการสร้าง
ประวตัศิาสตร์รฐัชาตสิยามให้ประจกัษ์แก่มหาอำานาจชาตติะวนัตกท่ามกลาง
กระแสจักรวรรดินิยมตะวันตก  

เมื่อฝร่ังเศสแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าแข่งขันกับอังกฤษ โดย
หมายจะยึดครองตลาดอินโดจีนและใช้แม่นำ้าโขงเป็นเส้นทางการค้าไป
สู่มณฑลยูนนานของจีน (กองทัพเรือ 2549: 39) ก็เร่ิมรุกรานดินแดนใน
ปกครองสยาม ดงัท่ีฝร่ังเศสได้สำารวจปราสาทต่างๆ ของหวัเมอืงประเทศราช
เขมร พร้อมท้ังมีการขนย้ายโบราณวัตถุจำานวนมากกลับไปยังฝรั่งเศส 
นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2402 ท่ีมีการค้นพบปราสาทนครวดั (ไกรฤกษ์ นานา 2547: 
126-138) และเริม่สำารวจดนิแดนฝ่ังซ้ายแม่นำา้โขงของหวัเมอืงประเทศราช
ลาวล้านช้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2403 (เติม สิงหัษฐิต 2499: 565) หากสยาม
จักใช้วิถีทางการทหารคงมิอาจทัดทานแสนยานุภาพของชาติตะวันตกได้ 
จึงต้องรับมือด้วยวิถีทางเดียวกัน คือการครอบครองงานศิลปกรรมของ 
ดินแดนใดถือเป็นการอ้างสิทธิเหนือดินแดนนั้น ซึ่งเป็นธรรมเนียมสากล
ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง ทำาให้ในปี พ.ศ. 2402 รัชกาลที่ 4 โปรด
เกล้าฯ ให้ร้ือเอาปราสาทขอมมาประดษิฐานท่ีเขามหาสวรรค (เขามไหสวรรย์  
จังหวัดเพชรบุรี) และวัดปทุมวัน (วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ) แต่ทำาการไม่
สำาเร็จต้องระงับไปด้วยการต่อต้านจากกลุ่มชนในท้องถิ่นเมื่อปี พ.ศ. 2403 
สร้างความวิตกกังวลให้กับชนชั้นนำาสยามเป็นอย่างมาก จนต้องส่งราชทูต
เจรญิสมัพนัธไมตรไีปยงัฝรัง่เศส (เจ้าพระยาทพิากรวงศ์ (ขำา บนุนาค) 2506: 
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569-581) ส่วนทางหวัเมอืงประเทศราชลาวล้านช้าง สยามได้ขนย้ายโบราณ
วัตถุสำาคัญมาตั้งแต่ครั้งศึกเจ้าอนุวงศ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 แล้ว และการณ์นี้
เหน็สมัพันธ์กบัพระบาทสมเดจ็พระป่ินเกล้าเจ้าอยูหั่ว โปรดให้นำาพระเสรมิ
มาประดิษฐานไว้ในพระบวรราชวัง 

อกีท้ังสยามใช้วธิตีัง้รบักบัจกัรวรรดนิยิมตะวนัตกด้วยการจำาลองแบบ
ศลิปกรรมสำาคญัของหวัเมอืงประเทศราชมาไว้ในเขตพระราชฐานของสยาม 
เพื่อสร้างศิลปวัฒนธรรมร่วมอันบ่งบอกถึงความเป็นผืนแผ่นดินเดียวกัน 
ให้ประจกัษแ์ก่ชาตติะวันตก อาทิ ทางดา้นการปกป้องดนิแดนเขมร รชักาล
ที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้จำาลองแบบปราสาทขอมบนเขามหาสวรรค ซึ่งก็คือ
พระปรางค์แดงและเลียนแบบประติมากรรมรูปสิงโตของศิลปะเขมรเอา
มาไว้ในพระบรมมหาราชวัง (พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ 2560: 353-364) เมื่อ 
พ.ศ. 2410 รับสั่งให้พระสามภพพ่ายไปถ่ายแบบปราสาทนครวัดมาจำาลอง
ขึน้ในวดัพระศรรีตันศาสดารามของพระบรมมหาราชวงั (เจ้าพระยาทิพากร
วงศ์ (ขำา บุนนาค) 2506: 693-696) ส่วนการปกป้องดินแดนลาวล้านช้าง 
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระธาตุพนม
จำาลองที่วัดบวรสถานสุทธาวาสของพระบวรราชวัง ทว่าด้วยเหตุผลหลาย
ประการทำาให้เขมรตกอยู่ในปกครองของฝรั่งเศสช่วงปลายรัชกาลที่ 4 เมื่อ 
พ.ศ. 2410 (เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำา บุนนาค) 2506: 705) แล้วลุกลาม
มายังลาวล้านช้างในรัชกาลต่อมา จึงแน่ชัดว่าสยามใช้งานศิลปกรรมแทน 
ตัวตนของดินแดนในปกครองเพื่อต่อรองกับการล่าอาณานิคมตะวันตก

ส่วนประเดน็การสร้างพระธาตพุนมจำาลอง ณ วดับวรสถานสุทธาวาส 
ไม่แล้วเสร็จทิ้งค้างเอาไว้นั้น ประการแรก เห็นเกี่ยวข้องกับพระบวรราชวัง
ชำารุดทรุดโทรมอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงจำาเป็น
ต้องเร่งบูรณะและสร้างขึ้นใหม่ในส่วนที่ใช้งานสำาคัญก่อนจะสร้างพระธาตุ
องค์นี้ ประการที่สอง พระองค์ทรงพระประชวรมาหลายปีก่อนจะเสด็จ
สวรรคตเมื่อ พ.ศ. 2408 ทำาให้งานต่างๆ ยังคงคั่งค้าง ดังที่รัชกาลที่ 4 ทรง
สร้างพระที่นั่งบวรบริวัติสืบต่อมา ประการที่สาม รัชกาลที่ 4 ไม่โปรดศิลป
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วัฒนธรรมลาว ตามท่ีทรงประกาศห้ามไม่ให้เล่นแอ่วลาวในขณะทีพ่ระบาท
สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกำาลังทรงพระประชวร (กรมศิลปากร 2554: 
100) ส่วนประการที่สี่ การศึกข้างฝร่ังเศสได้เสร็จส้ินลงด้วยการปักปัน
เขตแดนเขมรในปกครองสยามเมื่อ พ.ศ. 2410 แล้ว และประการสุดท้าย
พระธาตุพนมมีเอกลักษณ์เฉพาะ จึงเป็นการยากที่จะจำาลองให้เหมือนกับ
พระธาตุองค์จริง 

นอกจากนี้ ไม่มีความเป็นไปได้เลยที่พระธาตุพนมจำาลองจักสร้างขึ้น
โดยกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ (พ.ศ. 2411-2428) ในรัชกาลที่ 5 เพราะ
พระองค์สร้างเพียงที่ประทับคือ พระท่ีนั่งสาโรชรัตนประพาส สืบต่อจาก
รัชกาลที่ 4 จนแล้วเสร็จเท่านั้น ด้วยเหตุท่ีสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ยังคงอยู่ใน
สภาพดคีรัง้พระบาทสมเดจ็พระป่ินเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงบรูณะเอาไว้ ประกอบ
กับการเมืองภายในสยามไม่สงบ โดยเกิดความขัดแย้งระหว่างวังหลวงกับ
วังหน้า จนนำามาสู่วิกฤติการณ์วังหน้า พ.ศ. 2417 และไม่มีความเป็นไปได้
เช่นกันว่ารัชกาลที่ 5 จักเข้ามาสร้างหรือบูรณะสิ่งใดภายในพระบวรราชวัง 
เพราะหลังจากกรมพระราชวังบวรฯ ทิวงคตในปี พ.ศ. 2428 วังหน้าก็เกิด
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ดังที่ในปีต่อมารัชกาลที่ 5 ทรงยกเลิกตำาแหน่ง 
พระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคล แล้วสถาปนาสมเด็จ
พระบรมโอรสาธริาชเป็นมกฎุราชกมุาร จงึโปรดให้ปรบัเปล่ียนส่ิงปลกูสร้าง
ต่างๆ ในวังหน้ามาใช้ในงานราชการ หากสิ่งใดไม่เป็นประโยชน์ก็โปรดให้
รื้อถอนออกไป และในปี พ.ศ. 2440 ได้รื้อข้างทิศเหนือออกไปทั้งหมด คง
ไว้แต่พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส (สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชา
นุภาพ 2553: 78-84) จึงเห็นพระธาตุพนมจำาลองจากภาพถ่ายเก่าเท่านั้น

ฉะนั้น แนวคิดการจำาลองแบบพระธาตุพนมจึงปรากฏขึ้นโดยกรม
พระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ ด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาและ
พระธาตุพนม เพียงแต่ไม่ใช่ธรรมเนียมสยามและสวรรคตไปก่อน เม่ือ
สยามรับวัฒนธรรมตะวันตกมาประยุกต์ใช้ต้ังรับกับจักรรวรรดินิยมตะวัน
ตก พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระธาตุพนมจำาลอง
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ขึ้นเป็นครั้งแรก ตามพระราชนิยมส่วนพระองค์และการปกป้องผืนแผ่นดิน
ให้รอดพ้นจากมหาอำานาจชาตติะวนัตก จงึนับว่าพระธาตุพนมจำาลองได้ถอื
กำาเนดิขึน้จากกษตัรย์ิสยาม เพราะกลุม่ชนลาวล้านช้างโดยทัว่ไปมอิาจหาญ
กล้าจำาลองแบบพระธาตพุนม เนือ่งด้วยจารตีประเพณตีามตำานานอรัุงคธาตุ 
มีหลักเกณฑ์ว่าผู้สร้างหรือบูรณะพระธาตุองค์นี้จะต้องเป็นกษัตริย์หรือเจ้า
เมืองผู้มีบุญญาธิการมากเท่านั้น การจำาลองแบบพระธาตุพนมก็คงเหมือน
กัน แต่ภายหลังผันแปรเปลี่ยนไปเหลือเพียงผู้มีบุญบารมีมากก็สร้างได้แล้ว 

พระธาตุพนมจ�าลองกับการเปลี่ยนแปลงในดินแดน 
ลุ่มแม่น�้าโขงภายใต้การเมืองการปกครองสยาม

พระธาตุพนมจำาลองของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 
มีลักษณะยอดบัวเหลี่ยมไม่ป้อมแต่ชะลูดขึ้นไป คงเกิดจากไม่ใช้ฐานบัว
มารองรับยอดบัวเหลี่ยมและย่นย่อสัดส่วนให้มีขนาดเล็กกว่าพระธาตุพนม
มาก กลายเป็นต้นแบบในการบรูณะยอดบวัเหลีย่มของพระธาตุพนมในช่วง
รชักาลท่ี 5 ซึง่น่าจะบรูณะก่อนช่วงเวลาในภาพถ่ายเก่าเม่ือปี พ.ศ. 2432 มา
หลายปี และนบัเป็นจดุเริม่ต้นให้กบังานสร้างพระธาตุพนมจำาลองในยคุแรก
เริ่มของอีสาน จึงได้ศึกษางานบูรณะพระธาตุพนมกับการจำาลองแบบพระ
ธาตพุนมกลุม่นี ้เพือ่เชือ่มโยงให้เห็นถงึการส่งผ่านทางด้านรปูแบบศลิปกรรม 
อันสัมพันธ์กับการเมืองการปกครองของสยาม ดังนี้  

พระธาตุพนมจำาลองแรงบันดาลใจสู่ศิลปกรรมสยาม: พระธาตุพนม
ได้รับการบูรณะระหว่างปี พ.ศ. 2410-2432 ทำาให้ยอดบัวเหล่ียมเปล่ียน
จากลกัษณะป้อมเป็นสงูชะลดูข้ึนไปอกี และเหนือข้ึนไปปรบัให้เป็นระบบล้อ
กับยอดบัวเหลี่ยม คล้ายคลึงกับระบบส่วนยอดของพระธาตุพนมจำาลองใน
พระบาทสมเดจ็พระป่ินเกล้าเจ้าอยูห่วั ซึง่แตกต่างออกไปจากส่วนยอดของ
พระธาตุพนมคร้ังบูรณะในยุคก่อน จึงแลดูประหน่ึงว่าพระธาตุพนมกลาย
เป็นศิลปกรรมของสยาม เพราะตามจารีตประเพณีในตำานานอุรังคธาตุคือ 
ผู้สร้างหรือบูรณะพระธาตุองค์นี้จักต้องเป็นกษัตริย์หรือเจ้าเมืองผู้มีบุญญา 
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ธิการมากเท่าน้ัน ชวนให้เชือ่ว่าการบรูณะพระธาตุพนมครัง้นีเ้ป็นกศุโลบาย
ของสยาม เพื่อรวมจิตใจของผู้คนในแถบนี้ให้ฝักใฝ่ในสยาม

เนือ่งด้วยฝรัง่เศสเริม่ทำาศกึกบัเมอืงญวนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2401 และตีได้
สำาเรจ็ในปี พ.ศ. 2410 พร้อมกบัเริม่สำารวจดินแดนฝ่ังซ้ายแม่นำา้โขงมาต้ังแต่ 
พ.ศ. 2403 เสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2435 (เติม สิงหัษฐิต 2499: 565) แต่
คิดจะขยายอิทธิพลเข้ามาในพื้นที่แถบนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2423 แล้ว (David J. 
Steinberg and other 1971: 177, อ้างต่อจาก ไพฑูรย์ มีกุศล 2517: 
91-92) ฉะนั้น ฝรั่งเศสคงสร้างความวิตกกังวลให้กับชนชั้นนำาสยามอยู่มิใช่
น้อย จึงชวนให้คิดเห็นว่างานบูรณะพระธาตุพนมครั้งนี้อาจเป็นฝีมือของ
ชนชัน้ปกครองสยาม เพือ่แสดงให้ชาตติะวันตกรบัรูถ้งึขอบเขตการปกครอง
ของสยามในเชิงประจักษ์ ซ่ึงเป็นวิถีทางสันติ เพราะไม่สามารถต้านทาน
แสนยานุภาพทางทหารของมหาอำานาจชาติตะวันตกได้ 

คร้ันในปี พ.ศ. 2434 รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร เป็นข้าหลวงใหญ่มาปฏิรูปการ
ปกครองในหวัเมอืงลาวล้านช้าง เพือ่ต้านทานการขยายดินแดนของฝรัง่เศส 
(หม่อมอมรวงศวจิติร 2506: 370-371) แต่ในทีส่ดุฝรัง่เศสกส็ามารถยดึครอง
ดินแดนฟากฝั่งซ้ายของแม่นำ้าโขงในปี พ.ศ. 2436 ได้สำาเร็จ โดยใช้ข้ออ้าง
ที่ดินแดนแถบนี้เคยตกเป็นเมืองขึ้นของญวนมาก่อน (ไพฑูรย์ มีกุศล 2517: 
80-92) จึงสันนิษฐานว่าการบูรณะพระธาตุพนมในครั้งนี้ช่วยให้ผืนแผ่นดิน
ฟากฝ่ังขวาของแม่นำา้โขงรอดพ้นจากการยดึครองของฝรัง่เศสด้วยส่วนหนึง่ 
และอาจจะเกีย่วข้องกบัแนวคดิพระธาตปุระจำาปีเกดิล้านนาด้วยอกีส่วนหนึง่ 
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 2 ของวิทยานิพนธ์) 

พระธาตพุนมแห่งสยามกบัการรกัษาอาณาเขตฟากฝ่ังขวาแม่นำา้โขง:  
ในปี พ.ศ. 2444 พระครูวิโรจน์รัตโนบลได้บูรณะพระธาตุพนมตามรูปแบบ
เดิม ด้วยแรงศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุองค์นี้ และสัมพันธ์ต่อ
การเมอืงการปกครองของสยาม คอื ประการแรก สยามเคยใช้พระธาตอุงค์นี้
ต้านภยัคกุคามจากจกัรวรรดนิยิมตะวนัตกมาก่อนแล้ว และในคร้ังนีฝ้ร่ังเศส
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ก็ไม่ยอมลดละ สำารวจข้ามมายังฝั่งขวาของแม่นำ้าโขงต้ังแต่ปี พ.ศ. 2425 
กระทั่งรวบรวมตีพิมพ์แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2438 (เอเจียน แอมอนิเย 2539: 
1-216) ถึงแม้ว่าอังกฤษและฝร่ังเศสตกลงทำาสัญญารับรองเอกราชสยาม 
ในบริเวณดินแดนสยามแท้ ในวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2439 แล้วก็ตาม 
(สรัสวดี อ๋องสกุล 2555: 397-401; มหาสิลา วีระวงส์ 2535: 171-173) 
สยามยังคงหว่ันวิตกในการล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส จึงดำาเนินการปฏิรูป
การปกครองแบบเทศาภิบาลตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สืบต่อมา   

อีกทัง้สยามสร้างกศุโลบายรวมกลุม่ชนและผนืแผ่นดนิฟากฝ่ังขวาของ
แม่นำ้าโขงให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับสยาม เป็นต้นว่า ในปี พ.ศ. 2442 รัชกาล
ที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกคำาว่า “ลาว” (สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชา 
นุภาพ, 2556: 371; มหาสิลา วีระวงส์ 2535: 173) เพื่อสร้างความเป็น
พวกพ้องเดียวกันกับสยาม นับเป็นจุดเริ่มต้นทำาให้ “ลาว” (กลุ่มชนฝั่งขวา
ของแม่นำ้าโขง) ค่อยๆ กลายเป็น “ไทย” ในที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อ
เสียเปรยีบในสนธิสญัญาคราวสญูเสยีดนิแดนฟากฝ่ังซ้ายแม่นำา้โขงระบหุ้าม 
มใิห้สยามตัง้กองกำาลงัทหารในดนิแดนฟากฝ่ังขวาแม่นำา้โขงเขต 25 กโิลเมตร 
(หจช. ร.5 ฝ.18.2/5) ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2446 (ร.ศ. 122) ต้องสูญเสียรัฐ 
ชายขอบฟากฝั่งขวาแม่นำ้าโขงทางตอนบนคือแขวงไชยบุรี  สปป.ลาว  ใน
ปัจจุบัน (สรัสวดี อ๋องสกุล 2555: 402-408) และทางตอนใต้อันได้แก่เมือง
นครจำาปาศักดิ์และเมืองมโนไพรให้กับฝรั่งเศส เพื่อแลกกับเมืองจันทบุรี 
(ไพฑูรย์ มีกุศล 2517: 230-233) จึงชวนให้คิดเห็นว่าการบูรณะพระ
ธาตุพนมคร้ังนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้ฟากฝั่งขวาแม่นำ้าโขงตอนกลางรอดพ้น
จากเงือ้มมือมหาอำานาจชาตติะวนัตกมาได้ แต่กท็ำาให้หลักการแบ่งเขตแดน
ทางธรรมชาติของสยามทลายลงไปโดยสิ้นเชิงและกลายเป็นปัญหาในภาย
หลัง 

ส่วนอีกประการความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาในดินแดนฟากฝั่งขวา
ของแม่นำ้าโขงกับการเมืองการปกครองของสยามดำาเนินควบคู่กันมา ดังที่
พระครูวิโรจน์รัตโนบลเป็นเจ้าคณะเมืองอุบลราชธานี ซึ่งตามธรรมเนียม
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ได้รับการแต่งตั้งจากสยาม รวมท้ังเมืองแห่งนี้เป็นเมืองแรกและศูนย์กลาง
เผยแผ่พุทธศาสนาธรรมยุติกนิกายตั้งแต่รัชกาลที่ 4 สืบมา ครั้งมีการปฏิรูป
การปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 วัดในเมืองนี้ก็มีบทบาทเพิ่มขึ้นคือ ทางด้าน
การศึกษาเป็นโรงเรียนสอนภาษาบาลีและภาษาไทย ก่อนจะแพร่กระจาย
ไปยังเมืองอื่นๆ (เติม วิภาคย์พจนกิจ 2546: 487-525) อันเป็นหนึ่งใน
กระบวนการสร้างรัฐชาติสยามท่ีได้ประสิทธิผลมาก และสยามคงหมาย 
ลดทอนการต่อต้านจากกลุ่มชนในท้องถิ่นด้วย ดังที่เกิดขบถผีบุญหรือผู้มี
บุญช่วงปลายปี พ.ศ. 2444 แต่สยามก็สามารถปราบปรามลงได้เมื่อปี พ.ศ. 
2445 (ไพฑูรย์ มีกุศล 2517: 147-200; เตช บุนนาค 2524: 15-30) ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาเดียวกันกับการบูรณะพระธาตุพนมในครั้งนี้ 

นอกจากน้ี ในวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2450 (นบัตามปีพทุธศกัราชใหม่) 
สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำารงราชานภุาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เสด็จมา 
ณ พระธาตุพนม โดยมีพระครูวิโรจน์รัตโนบลเป็นประธานเจริญพระพุทธ
มนต์ (มูลนิธิฯ 2538: 120-124) จึงเป็นไปได้ว่าการบูรณะพระธาตุพนม 
นำาโดยพระครูวิโรจน์รัตโนบลครั้งนี้ นอกเหนือไปจากการทำานุบำารุงพุทธ
ศาสนาแล้ว อาจเป็นการรวมจติใจของผูค้นให้ฝักใฝ่ในสยาม และคงเกีย่วข้อง
กับพระธาตุพนมจำาลองรุ่นแรกในอีสาน เน่ืองด้วยแนวคิดการจำาลองแบบ
พระธาตพุนมก่อเกดิข้ึนในชนช้ันนำาสยามอย่างช้าท่ีสุดสมยัรชักาลที ่3 และนำา
มาปรบัใช้ทางการเมืองการปกครองอย่างเด่นชดัในสมยัรชักาลที ่4 โดยเฉพาะ
การตัง้รับกบัจกัรวรรดนิิยมตะวนัตก ฉะน้ัน สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชา 
นภุาพผูท้ีม่บีทบาทสำาคญัต่อการสร้างรฐัชาตสิยามจงึอาจประยกุต์ใช้แนวคดิ
นี้กับการปฏิรูปการปกครองในพื้นท่ีอีสาน ดังที่หลังจากพระองค์เสด็จมา
อีสานไม่นานก็ปรากฏพระธาตุพนมจำาลองขึ้น และนิยมสร้างสืบต่อมาซึ่ง
สัมพันธ์กับการให้ความสำาคัญต่อพระธาตุพนม ตามที่พระองค์ยกย่องเชิดชู
ให้เป็นหนึ่งในจอมเจดีย์แห่งประเทศไทย 

พระธาตุพนมจำาลองรุ่นแรกในอีสานกับแรงขับเคลื่อนสยาม: พระ
ธาตพุนมจำาลองสร้างขึน้คร้ังแรกโดยพระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยูห่วั 
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ณ วดับวรสถานสทุธาวาส และเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัการบรูณปฏิสังขรณ์
พระธาตุพนมในช่วงรัชกาลท่ี 5 ทำาให้ยอดบัวเหลี่ยมเปล่ียนจากลักษณะ
ป้อมเป็นชะลดูขึน้ไป อนัส่งผลต่อรปูแบบของพระธาตุพนมจำาลองในยคุแรก
ของอีสาน ได้แก่ พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุเรณู พระธาตุนคร พระธาตุวัด
พระธาตุ พระธาตุจำาปา จังหวัดนครพนม และพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก 
จังหวัดอุดรธานี ดังที่พระธาตุเหล่านี้ยังคงรักษาระเบียบโครงสร้างของพระ
ธาตุพนมเอาไว้ โดยมีฐานบัวควำ่าเตี้ยๆ รองรับเรือนธาตุซ้อนลดหลั่นกัน 2 
ชั้น เหนือขึ้นไปเป็นชุดฐานบัวคาดท้องไม้ บัวควำ่า และหน้ากระดานรับยอด
บวัเหลีย่มแบบชะลดูประดบัลายดอกไม้กลม ส่วนยอดบนสุดเลียนแบบยอด
บัวเหลี่ยมอีกครั้ง แล้วปักฉัตรวลี ที่สำาคัญคือพยายามเลียนแบบลวดลาย
ประดับองค์พระธาตุ โดยเฉพาะเรือนธาตุชั้นแรกยังคงปรากฏคนทรงช้าง
ทรงม้าประดับบนเสาหลอกประจำามุม เพราะในงานช่างช่วงหลังลงมา 
ไม่นิยมทำากันแล้ว

ในบรรดาพระธาตุพนมจำาลองกลุ่มนี้ พระธาตุท่าอุเทนมีอายุเก่าแก่
ที่สุด (ภาพที่ 6) ด้วยมีจารึกหินทรายหน้าประตูทางเข้าพระธาตุระบุว่า  
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2454-2459 โดยพระครูสีทัศถ์และคณะ สัมพันธ์กับ 
รูปแบบศิลปกรรมท่ีรักษาระเบียบของการประดับคนทรงช้างทรงม้า
อย่างพระธาตุพนมได้ใกล้เคียงที่สุด คือแต่ละด้านมีคนทรงม้าข้างบน
ทรงช้างข้างล่างประดับเสาหลอกประจำามุมทางซ้ายมือ ส่วนทางขวามือ 
มีคนทรงช้างข้างบนทรงม้าข้างล่าง ยกเว้นฝั่งทางด้านขวาของพระธาตุ 
บนเสาหลอกประจำามุมทางซ้ายมือมีคนทรงช้างข้างบนทรงม้าข้างล่าง 
ส่วนทางขวามือมีคนทรงม้าข้างบนทรงช้างข้างล่าง ซึ่งผิดแผกไปจาก
ระเบียบเดิม อาจจะเกิดจากความสับสน หรือเป็นลูกเล่นของช่าง และ
หน้ากระดานรองรับยอดบัวเหลี่ยมยืดสูงขึ้นอย่างมาก ทำาให้ส่วนยอด
เพรียวชะลูดกว่าต้นแบบ สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ไม่ว่าจักเป็น
งานคราวแรกสร้างหรือบูรณะ ก็ชวนให้คิดเห็นว่านอกเหนือไปจากความ
เชื่อความศรัทธาในองค์พระธาตุพนม ซ่ึงประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
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เช่นเดียวกันแล้ว น่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองด้วย เพราะ
พระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ริมแม่นำ้าโขง ซึ่งเวลานั้นผู้คนสองฟากฝั่งไปมาหาสู่
กันในบริบทใหม่ บ้างก็อพยพจากฝั ่งหนึ่งไปอยู ่อีกฝั ่งหนึ่ง (มหาสิลา  
วีระวงส์ 2535: 199) ฉะนั้นจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการจูงใจผู้คนในฟาก
ฝั่งซ้ายแม่นำ้าโขงให้ฝักใฝ่ในสยามก็เป็นได้ 

อีกท้ังพระครูสีทัศถ์ยังเป็นผู้นำาในการสร้างพระธาตุพระพุทธบาท
บวับกทีเ่ชือ่กันมาว่าก่อสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2460 (กรมการศาสนา กระทรวง
ศกึษาธกิาร 2534: 228) สอดคล้องกบัรปูแบบงานศลิปกรรมทีพ่ระธาตอุงค์นี้
มกีารประดบัคนทรงช้างทรงม้าสลบัตำาแหน่งกนัระหว่างเสาหลอกประจำามมุ
ทางซ้ายมอืกบัขวามอื แลดคูลาดเคล่ือนไปจากเดิมและคล่ีคลายไปจากพระ
ธาตทุ่าอุเทน จงึควรมอีายหุลงัลงมาจากพระธาตุท่าอเุทน ทีส่ำาคัญการสร้าง
ในครั้งนี้มาจากแรงศรัทธาในพุทธศาสนา ด้วยความเชื่อเรื่องพระพุทธบาท 
ทีป่รากฏในตำานานอรุงัคธาต ุ ซึง่คงเป็นทีม่าของการจำาลองแบบพระธาตุพนม 
แห่งนี้ และยากท่ีจะปฏิเสธได้ว่าพระธาตุองค์นี้สามารถดึงผู้คนแถบเมือง
เวียงจันทน์เข้ามาในดินแดนฟากฝั่งขวาแม่นำ้าโขงหรืออีสาน ตามที่เล่าขาน
ต่อกันมาว่ากลุ่มชนฟากฝั่งขวาและซ้ายของแม่นำ้าโขงร่วมด้วยช่วยกันสร้าง
จนแล้วเสรจ็ และบางหมูบ้่านในแถบนีก้ย็งัคงเชือ่ถอืกนัมาว่าบรรพบุรุษของ
ตนได้อพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ 

นอกจากนี้ พระธาตุเรณูถึงแม้มีรูปแบบคล้ายคลึงกับพระธาตุพนม
มาก แต่จากระเบียบของการประดับคนทรงช้างทรงม้าผิดแผกไปจาก
แบบแผนเดิม โดยทุกเสาหลอกประจำามุมประดับคนทรงม้าข้างบนทรงช้าง
ข้างล่าง แสดงให้เห็นว่าช่างไม่ได้ยึดถือตามขนบเดิมแล้ว ก็ควรจัดอยู่ใน
ช่วงหลังลงมาจากพระธาตุท่าอุเทน ซึ่งสอดคล้องกับประวัติการสร้างของ
พระธาตุองค์นี้ในปี พ.ศ. 2460-2461 โดยพระครูอินทร์และคณะ ที่สำาคัญ
นายช่างคือพระภิกษุเม้า ชาวอำาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (ถวิล ทอง
สว่างรตัน์ 2527: 47-49) น่าจะเป็นท่านเดยีวกนักับทีร่่วมสร้างพระธาตุนคร 
ในปี พ.ศ. 2463-2465 เพื่อใช้ประดษิฐานพระบรมสารีรกิธาต ุตามดำารขิอง
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พระครูพนมนครคณาจารย์ (2511: 6-13) แต่ที่พระธาตุเรณูเป็นวัดสำาคัญ
ที่เจ้าเมืองมากระทำาพิธีดื่มนำ้าพิพัฒน์สัตยา (กรมการศาสนา กระทรวง
ศกึษาธิการ 2539: 106) และมกีารบรรจพุระธาตขุองพระอรหนัต์ในภายหลงั 
จึงเป็นตัวอย่างท่ีชัดเจนว่าพุทธศาสนาในอีสานดำาเนินควบคู่กับการเมือง
การปกครองของสยาม นอกเหนอืไปจากนีพ้ระธาตวุดัพระธาตุและพระธาตุ
จำาปา ถึงแม้ไม่พบประวัติการสร้าง แต่ก็น่าจะอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
นี้ ด้วยระเบียบงานประดับดังกล่าวคลี่คลายไปจากเดิมแล้วเช่นกัน จึงเห็น
สมัพนัธ์กบัการรวมผูค้นในอสีาน เพราะพระธาตพุนมจำาลองกลุ่มนีส่้วนใหญ่
สร้างขึน้มปีระธานฝ่ายสงฆ์ซึง่เป็นทีเ่คารพนบัถอืของกลุ่มชนอสีาน ทำาให้ได้
รบัการแต่งตัง้สมณศกัดิจ์ากสยาม และประธานฝ่ายฆราวาสคอืเจ้าเมอืงหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดของสยามร่วมด้วยนั่นเอง 

สรุปและข้อเสนอแนะ
แนวคิดการจำาลองแบบพระธาตุพนมก่อเกิดขึ้นโดยกรมพระราชวัง

บวรมหาศักดิพลเสพ ด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนาและพระธาตุพนมเป็น
สำาคัญ แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปก่อน พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้า
อยูหั่วจงึสร้างพระธาตพุนมจำาลองข้ึนเป็นคร้ังแรก ณ วดับวรสถานสทุธาวาส 
ตามพระราชนิยมส่วนพระองค์ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ส่ือถึงกลุ่มชนและ 
ดินแดนในปกครองสยามต่อมหาอำานาจชาติตะวันตก ครั้นอาณาเขตและ
หลักการแบ่งเขตแดนทางธรรมชาตขิองสยามเปลีย่นแปลงไป พระธาตุพนม
จำาลองก็ปรากฏขึ้นในดินแดนฟากฝั่งขวาแม่นำ้าโขงหรืออีสานของสยาม ซึ่ง
น่าจะเกีย่วข้องกบัสมเดจ็ฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ แสดงให้เหน็ว่าพระ
ธาตุพนมจำาลองรุ่นแรกก่อเกิดขึ้นภายใต้การเมืองการปกครองสยาม เพื่อ
รวมจิตใจของผูค้นในแถบนีใ้ห้ฝักใฝ่ในสยาม และทำาให้มหาอำานาจชาตติะวนั
ตกตระหนกัถงึอาณาเขตของสยาม ฉะนัน้เพือ่ให้ประเดน็นีค้รบถ้วนทกุแง่มมุ
มากขึน้ ครัง้ต่อไปจึงเหน็ควรศกึษาจากทางด้านของมหาอำานาจชาตติะวนัตก  
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ภาพที่ 1 ภาพถ่ายพระธาตุพนม พ.ศ. 2410 
(ที่มา: ท่านคำา จำาปาแก้วมณี, 2534: 140.)

ภาพที่ 2 ยอดบัวเหลี่ยมของพระธาตุพนมหล่อด้วยโลหะครั้งบูรณะสมัยพระครูหลวงโพนสะเม็ก
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ภาพที่ 4 ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 5 แสดงพระธาตุพนมจำาลอง วัดบวรสถานสุทธาวาส กรุงเทพฯ
(ที่มา: หวญ. 39/7, ภ.002.)

ภาพที่ 3 ภาพถ่ายพระธาตุพนม พ.ศ. 2432 
(ที่มา: http://pantip.com/topic/32651434, 2 เมษายน 2558.)
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ภาพที่ 5 ภาพถ่าย พ.ศ. 2439 แสดงพระเจดีย์วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
(ที่มา: https://pantip.com/topic/31900029, 15 มิถุนายน 2560.)

ภาพที่ 6 พระธาตุท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
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