
บูรณะเสนาสนะ  “วดัพระธาตุบงัพวน” 

                    ทีต่ ัง้:  อ.เมอืง จ.หนองคาย 

พระบรมธาตุบงัพวนเป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองหนองคาย  มีบ่อ
น ้าศกัดิส์ิทธิ ์ทีต่อ้งใชเ้ขา้พิธใีนส านักพระราชวงั คอื สระมุจลินทร ์ซึง่ปัจจุบนั
ก าลงัจะพงัถล่มลงมา  

 

มูลนิธดิวงแกว้ฯ จงึปวารณาตวัชว่ยกนับูรณะสระน ้าส าคญันีแ้ละสรา้ง
พระเจา้ทนัใจประดิษฐานไวห้น้าพญานาคองคเ์ดิมที่บูรณะพรอ้มกนัดว้ยทัง้
หมดแลว้เสรจ็และฉลองในงานกฐนิประมาณ 9-11 ตลุาคม 2552  

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

พระเจา้ทนัใจ 

สระมุจลนิทร ์โครงการซอ่มแซม 

โดยมูลนิธดิวงแกว้ ในพระสงัฆราชูปถมัภ ์

 งบประมาณ 200,000 บาท 
 

 

 

สระมุจลนิทร-์บ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ ์
ประจ าจงัหวดัหนองคาย 



พระธาตบุงัพวน หรอืทีถ่กูคอืพระบรมธาตบุงัพวน 
การเดนิทางมาวัดพระธาตุบังพวน คือจากอุดรหรือขอนแก่นมุ่งหนา้มา

จังหวัดหนองคาย พออกี ๑๐ กม. จะถงึหนองคายก็เลีย้วซา้ยเขา้สาย ๒๑๑ วิง่ไป 
๑๒ กม.ทางขวามอืวัดพระธาตบุงัพวน  

ซึง่ทีว่ัด (ปี ๒๕๔๐) ไมม่ปีระวัตพิมิพเ์อาไวจ้ าหน่าย แตก่ลบัมาบา้นแลว้ผม
ไปคน้ไดใ้นหอ้งสมุดของผมเอง มปีระวัตพิระธาตุบังพวน พมิพไ์วต้ัง้แตปี่ ๒๕๑๓ 
ขายราคาเลม่ละ ๕ บาท ซึง่หนา้แรกของหนังสอืไดก้ลา่วไวว้า่"มรดกอนัล ้าคา่ของ
ชาต"ิ พระธาตุบังพวน (มรีูปพระธาตุ) วัดพระธาตุบังพวน อ าเภอเมอืง  ฯ จังหวัด
หนองคาย อายุกอ่สรา้งสองพันปีเศษ รุ่นพระธาตพุนม งานเทศกาลประจ าปี เดอืน
ยี ่เพ็ญ ๕ วัน ๕ คนื นักบุญ นักศกึษา นักปฏบิัตธิรรม ไม่เคยพลาด นี่คอืขอ้ความ
บรรยายภาพในหนา้แรกของหนังสอื ส่วนองคพ์ระธาตุนัน้ดูรูปแลว้เก่าแก่ใกลจ้ะ
พัง และก็พังจริง ๆ เมื่อ ๒๐ มถิุนายน ๒๕๑๓ น่ันเอง (พระธาตุพนมลม้เมื่อปี 
๒๕๑๘) แค่ปัจจุบันองคพ์ระธาตุบังพวนและวัด ฯ ไดร้ับการบูรณะเกอืบจะเสร็จ
สมบูรณ์แลว้ พระธาตุพังไม่มอีกีแลว้คงมแีต่องคพ์ระธาตุที่สวยสง่าน่าไปชมไป
นมสัการ เพือ่ความศริมิงคลแกต่วัเรา  
 

 

 

ประวตัคิวามเป็นมาขององคพ์ระธาต ุ  

ไดก้ลา่วกนัวา่ประวัตกิารกอ่สรา้งพระธาตบุงัพวน ปรากฏอยูใ่นหนังสอืคมัภรี์
ใบลาน ชื่อ อุรังคธาตุ หรือ อุรังคนิทาน  อันว่าดว้ยการก่อสรา้งพระธาตุพนม
ที่  จั งหวั ดนครพนม  ในคัมภีร์ ใบลานฉบับนี้  ได ก้ล่ า วถึงท า้ วพระยา  ๕ 
พระองค ์คอื พระยาสวุรรณภงิคาน เมอืงหนองหาร สกลนคร พระยาค าแดง เมอืง
หนองหารนอ้ย อุดรธานี พระยาจุลนพิรหมทัต เจา้เมอืงจุลนี (ลาวเหนือ) พระยา



อนิทปัตรนครเจา้เมอืงอนิทปัตนคร (เขมร) และพระยานันทเสน เจา้เมอืงศรโีคตร
บูรณ์ ไดท้รงใหก้ารอุปการอุปถัมภ์ พระยามหากัสสปเถระ พรอ้มดว้ยพระอรหันต ์
๕๐๐ พระองค ์ท าการก่อสรา้งพระธาตุพนมจนแลว้เสร็จ แลว้ไดพ้รอ้มกันตัง้จติ
อธษิฐานขอใหไ้ดส้ าเร็จเป็นพระอรหนัตใ์นชาตติอ่มา  

 
ครัน้กาลเวลาผ่านมาพระยาทัง้ ๕ สิน้อายุขัย จุตมิาเกดิเป็นมหารัตนกุ

มาร จุลรัตนราชกุมาร มหาสุวรรณปราสาทราชมาร จุลสุวรรณปราสาท และ สังข
วชิัยราชกุมาร ต่อมา กุมารทัง้ ๕ ไดบ้วชเป็นสามเณร ตามค าชักชวนของพระ
อรหันต ์๓ องค ์คอื พระพุทธรักขติเถระ พระธรรมรักขติเถระ และพระสังฆรักขติ
เถระ ซึง่ทัง้ ๓ องคเ์ป็นศษิยข์อง พระมหากสัสปเถระ  

 
สามเณรทัง้ ๕ ไดบ้ าเพ็ญสมณธรรม ไดอุ้ปสมบทเป็นพระภกิษุ ประพฤติ

ด ีประพฤตชิอบ จนส าเร็จเป็นพระอรหันต ์พระอรหันตอ์าจารย ์๓ องค ์และพระ
อรหันตศ์ษิยอ์กี ๕ องค ์ไดเ้ดนิทางไปชมภูทวปี อัญเชญิพระบรมสารรีกิธาต ุของ
สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ จ านวน ๔๕ องค ์มาประดษิฐานไว ้ณ สถานทัง้ ๔ คอื  

๑. อญัเชญิมาประดษิฐานไว ้ณ พระธาตบุงัพวน ๒๙ องค ์
๒. อัญเชญิมาประดษิฐานไว ้ณ พระธาตกุลางน ้า เมอืงลา่หนองคาย ๙ องค ์ 

๓. อญัเชญิมาประดษิฐานไว ้ณ พระธาต ุ(บ)ุ โพนจกิ เวยีงงัว ๓ องค ์ 

๔. อัญเชญิมาประดษิฐานไว ้ณ เจดยีห์อ่ผา้แพร ๔ องค ์๓ อาจารย ์เมือ่ได ้
อัญเชญิพระบรมสารรีกิธาตุมาแลว้ ก็เดนิทางกลับสู่เมอืงราชคฤห ์แห่งชมภูทวปี 
๕ ศษิยอ์รหันต ์ก็ไดอ้ัญเชญิพระบรมสารรีกิธาต ุไปพ านักอยู่ใตร้่มป่าแป้งบนภเูขา
ลวง อนัเป็นทีต่ัง้ขององคพ์ระธาตบุงัพวนในปัจจบุนันี้  

 
ความทีท่ราบถงึ พระยาจันทบรุปีระสทิธสกักะเทวะเมอืงเวยีงจันทน์ จงึตรัส

สั่งใหแ้จง้ข่าวการกุศล และพระราชเทว ีเมือ่ไดท้รงทราบก็ทรงบรจิาคร่วมในการ
บรรจพุระบรมสารรีกิธาตทุีพ่ระธาตบุงัพวน  

 

ในปี พ.ศ. ๒๑๐๒ สมัยพระเจา้ไชย
เชษฐาธริาช ครองนครหลวงพระบาง ได ้
ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา และไดท้รง
เสริมพระธาตุบั งพวนใหใ้หญ่โตและ
สูงขึน้ โดยก่ออฐิต่ออกี แลว้สรา้งก าแพง
รอบวัด  สร า้งซุ ม้ประตูทาง เข า้ทั ้ง  ๔ 
ด า้น  ทรงสร า้ งที่ ไหว พ้ ร ะธาตุทั ้ง  ๔ 
ทิศ บริเวณพระธาตุสรา้งอุโบสถ วหิารที่
พระประธาน  พระนาคปรก  สระน ้ า  บ่อ
น ้ า และทรงสรา้งศลิาจารึกไวท้ี่ขา้งพระ
ประธานในวหิาร สิง่กอ่สรา้งทีก่ลา่วมานีย้ัง
เหลอือยูแ่ละไดร้ับการบรูณะแลว้ 

 

ซุม้ประตูทางเขา้ 



  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เจา้หนา้ทีห่น่วยศลิปากรที ่จังหวัดขอนแกน่ มาท าการขดุ
แต่งโบราณสถานภายในบริเวณพระธาตุบังพวน  ไดท้ราบความยิ่งใหญ่ที่มี
ความส าคญัในทางพทุธศาสนา คอื "สตัตมหาสถาน" ซึง่จ าลองมาจากพทุธคยา

ประเทศอนิเดยี สถานที่ดังกล่าวนี้พบในประเทศ
ไทยเพียง ๒ แห่งคือ ที่วัดเ จ็ดยอด  จังหวัด
เชยีงใหม่ กับที่วัดพระธาตุบังพวนนี้เท่านั้น และ
โดยเฉพาะที่พระธาตุบังพวนนับว่าสมบูรณ์ที่สุด 
คอืมคีรบทัง้ ๗ แห่ง อย่างสมบูรณ์ ทีว่ัดเจ็ดยอด 
เชียงใหม่ ยังสมบูรณ์ไม่เท่าสัตตมหาสถาน
จ าลอง หมายถงึ สถานที่อันมีความส าคัญยิง่ ๗ 
แห่ง ในระหว่างที่พระพุทธเจา้ไดต้รัสรูแ้ลว้ ๔๙ 
วัน หรอื ๗ สปัดาห ์ไดเ้สด็จไปประทับ ณ สถานที่
ต่าง ๆ เสวยวมิุตตสิุข คือความสุขอันเกดิจากที่
พระองค์พน้กิเลส ๗ แห่ง ๆ ละ ๗  วัน กลุ่ม
โบราณสถานทีว่ัดพระธาตุบังพวน ตัง้อยู่ทางทศิ
ตะวันออกเฉียงใตข้องบรเิวณวัด สัตตมหาสถาน
จ าลอง อยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงใตข้องพระธาตุ

บงัพวน เป็นกลุม่เจดยีก์ระจายในบรเิวณดงักลา่วคอื  

 

๑. โพธบิลัลงัค ์อยูต่รงกลางของหมูเ่จดยี ์กอ่ดว้ยอฐิ เป็นทรงกลมเหมอืนโอ
คว ่า 

๒. อชปาลนโิครธเจดยี ์เป็นเจดยีส์ีเ่หลีย่ม กอ่ดว้ยอฐิสอปนู ในซุม้มี
พระพทุธรปูปางสมาธริาบ 

๓. มุจจลนิทเ์จดยี ์เป็นวหิารมงุหลังคา
ไม่มีฝากั ้น  ภายในมีพระพุทธรูป ปางนาค
ปรก พญานาคม ี๙ เศยีร ชาวบา้นเรยีกหลวง
พ่อนาค  ขา้งๆ เจดีย์มีสระมุจลินท์ ” สระ
ดังกล่าวถือว่ามีความส าคัญต่อชาวจังหวัด
หนองคายเป็นอย่างยิง่เนื่องจากน ้าจากสระ
ดังกลา่วถอืเป็นน ้าศักดิส์ทิธิ ์เคยถกูน าเขา้พธิี
สรงมูรธราชาภิเษก พิธีถือน ้ าพิพัฒน์สัต
ยา และพธิสี าคญัในรัชกาลปัจจบุนัเป็นประจ า 

๔. ราชายตนเจดยี ์เป็นเจดยี์
สีเ่หลีย่ม ตอนบนมซีุม้ มพีระพทุธรปูปาง
สมาธริาบ  

 
 

๕. รัตนฆรเจดยี ์เป็นเจดยีส์ีเ่หลีย่ม ยอ่มมุกอ่ดว้ยอฐิสอปนู มซีุม้และ
พระพทุธรปูปางสมาธริาบ  

๖. อนมิสิเจดยี ์เป็นเจดยีส์ีเ่หลีย่ม กอ่ดว้ยอฐิสอปนู ไมม่ซีุม้และพระพทุธรปู  

 

พระพุทธรูปปางนาคปรก พญานาคม ี
๙ เศยีร (ชาวบา้นเรยีกหลวงพ่อนาค) 

สตัตมหาสถาน 



๗. รัตนจงกรมเจดยี ์เป็นเจดยีส์ีเ่หลีย่ม กอ่ดว้ย
อิฐสอปูน  ไม่มีซุ ม้ประตูและพระพุทธรูป  ส่วน
ความส าคัญอันเป็นปูชนียสถานที่กล่าวมานี้ ยังไม่
สามารถอธบิายความหมายทีแ่จง้ชัดไดข้อ้ความใน
ประวัตทิัง้หมดนีไ้ดแ้กะออกมาจากหนังสอืประวัตพิระ
ธาตุบังพวนเพราะหากไม่แกะแลว้คงตอ้งลอกเอามา
ทัง้เล่มจงึจะพอรูเ้รื่อง ใชถ้อ้ยค าโบราณ ๆ อ่านไม่
ค่อยเขา้ใจ ลองอ่านดูส านวนในหนังสอืสักนดิ " เมือ่
ทรงจีวรเรียบรอ้ยแลว้  (หมายถึงพระพุทธองค์ 
ผูเ้ขยีน) ก็ผนิพระพักตรส์ูท่ศิตะวันออก เสด็จลลีามา
ทา งอ าก าศ  มีพ ร ะ อ านนท์ เ ป็ น ปั จ ฉ าสมณะ
ติดตาม  ครั ้นถึงแลว้ก็เสด็จประทับที่  "ดอนกอน
เนา" นัน้กอ่น 

   

รตันจงกรมเจดยี ์


