
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

พระธาตุศรีสองรัก 
  พระธาตุศรีสองรัก อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สร้างเมื่อ พ .ศ .2103 แล้วเสร็จเมื่อ พ .ศ . 
2106 ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์แห่งกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นสักขีพยานแสดง
ความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกัน กับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร์ )
ประวัติความเป็นมาของพระธาตุศรีสองรักพระธาตุศรีสองรัก เป็นเจดีย์ท่ีก่อด้วยอิฐถือปูนมีฐานเป็น
เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละประมาณ 8 เมตร สูงประมาณ 32 เมตร อยู่ห่างจากที่ตั้งจังหวัดเลย
ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1กิโลเมตรและอยู่ห่างจากที่ตั้งจังหวัดเลยไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 
83 กิโลเมตร องค์พระเจดีย์ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุศรีสองรักบนเนินริมน้ าหมัน ซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุ
พ านักอยู่ในวัดนอกจากองค์พระเจดีย์แล้ว ถัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีโบสถ์ 1 หลัง ภายใน
โบสถ์มีพระพุทธรูปนาคปรก 1 องค ์และพระพุทธรูปอื่น ๆ อีกบ้าง และถดัองค์พระเจดีย์ไปทางทิศ
ตะวันตกมีศิลาจารึก 1 แผ่น ซึ่งจารึกต านานการสร้างพระธาตุศรีสองรักด้วยอักษรธรรมอยู่ด้วย พระ
ธาตุศรีสองรัก ได้สร้างขึ้นในแผ่นดินของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ผู้ครอบครองกรุงศรีอยุธยาแห่ง
อาณาจักรสยามสมัยนั้น และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชผู้ครองกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร์ ) แห่งอา
ราจักรล้านช้างสมัยนั้น เพื่อเป็นสักขีพยานในการท าสัญญาทางพระราชไมตรี และเป็นด่านกั้นเขต
แดนของสองพระนครใสสมัยโน้น ท้ังนี้เนื่องจากในระหว่างท่ีกษัตริย์ท้ังสองพระองค์ครองราชย์สมบัติ 
ตรงกับสมัยท่ีพม่าเรืองอ านาจ เพราะพม่ามีกษัตริย์ท่ีเข้มแข็งในการสงครามปกครองคือ พระเจ้า
ตะเบ็งชเวตี้ และพระบุเรงนองได้ยกทัพมารุกรานกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุตหลายคราว 



สมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงท าไมตรีกัน เพื่อร่วมกันต่อสู้กับพม่าและเพื่อ
เป็นท่ีระลึกในการท าไมตรีกันครั้งนี้ ได้ทรงร่วมกันสร้างพระเจดีย์ขึ้นเป็นสักขีพยานจึงได้ขึ้นชื่อว่า ซ 
พระธาตุศรีสองรัก ป ตามต านานกล่าวไว้ว่าได้สร้างขึ้น ณ ท่ีกึ่งกลางระหว่างแม่น้ าโขงกับ แม่น้ าน่าน
บนโคกไม้ติดกัน เริ่มสร้างแต่ พ .ศ . 2103 ตรงกับปีวอก โทศก จุลศักราช 922 และเสร็จเมื่อ พ .ศ . 
2106 ตรงกับปีกุล เบญจศก จุลศักราช 925 ในวันพุธขึ้น 14 ค่ า เดือน 6 และได้ท าพิธีฉลองสมโภชใน
วันพฤหัสบด ีขึ้น 15 ค่ า เดือน 6การสร้างพระธาตุศรีสองรัก นับเป็นสักขีพยานในความรักใคร่ของชน
ชาติเผ่าลาวในดินแดนล้านช้างสมัยนั้น มาตั้งแต่โบราณการเป็นอย่างดี และพระธาตุศรีสองรักนี้ 
ประชาชนในท้องท่ีจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือ เป็นปูชนียสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ 
ในวันเพ็ญเดือน 6 จะการท าพิธีสมโภชและนมัสการพรเจดีย์ขึ้นทุกปีจนถือเป็นประเพณีตลอดมาจน
ทุกวันนี้ พระธาตุศรีสองรัก นับแต่สร้างมาจนถึงปัจจุบันนี้นับได้ 400 ปีเศษ นอกจากเป็นปูชนียสถาน
ส าคัญของอ าเภอด่านซ้าย ยังเป็นปูชนียสถานท่ีส าคัญที่สุดของจังหวัดเลย  
  

นอกจากพุทธศาสนาจะเป็นความเชื่อท่ีส าคัญของคนด่านซ้าย ความเชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเหนือ
ธรรมชาติและความเชื่อเรื่อง ผี ยังมีบทบาทส าคัญในการก าหนดวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นนี้ ดังเห็นได้
จากการประกอบพิธีกรรมท่ีสัมพันธ์กับความเชื่อดังกล่าวมากมาย อาทิ ความเชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือ
ธรรมชาติและความเชื่อเรื่องผีดังกล่าวถือเป็นระบบความเชื่อทางศาสนาอย่างหนึ่ง เนื่องจากมี
ความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีการประกอบพิธีกรรม บูชา และบวงสรวงเพื่อสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับ
อ านาจท้ังหลายท่ีเหนือกว่ามนุษย์ อ านาจดังกล่าวนี้เองท่ีท าให้ผู้คนเชื่อว่า มีพลังในการควบคุมท้ัง
สภาวการณ์ทางธรรมชาติและวิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์ ความเชื่อเรื่องผีในโลกทัศน์ของคนด่านซ้าย
ยังแบ่งกว้างๆ เป็น ผีดี และ ผีร้าย ในส่วนของผีดี เช่น ผีเจ้านาย ผีเมือง ผีบรรพบุรุษ และผีเรือน เป็น
ต้น มักมีที่หรือศาลเป็นท่ีสิงสถิต ท าหน้าท่ีปกปักรักษาสมาชิกในครัวเรือน หมู่บ้าน และเมือง ให้ความ
คุ้มครองลูกบ้านท่ีมีความเคารพเชื่อถือ โดยลูกบ้านจะต้องท าการบนบานและบวงสรวงบูชาผีอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อผีจะให้ความคุ้มครองและบันดาลให้เกิดความสุขสมบูรณ์ แต่หากลูกบ้านคนใดเกิด
ประพฤติผิดธรรมเนียมจารีตที่วางไว้ก็จะ ผิดผี ผีท่ีเคยคุ้มครองก็อาจท าอันตรายให้ถึงกลับชีวิตหรือ
เดือดเนื้อร้อนใจ จึงต้องแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยการประกอบพิธีเลี้ยงผี เป็นการเซ่นสรวงบูชา 
เป็นต้น ส่วนผีร้าย ไม่มีท่ีสิงสถิต ชอบหลอกหลอนและท าร้ายมนุษย์ เช่น ผีปอบ เมื่อเข้าสิงร่างจะท า
ให้ไม่สบายและอาจถึงตายได้ มีเพียงหมอผีเท่านั้นท่ีสามารถขับไล่ผีปอบออกจากร่างของผู้ป่วยได้ โดย
การท่องคาถาหรือเฆี่ยนตีร่างของผู้ถูกสิง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังมีโลกทัศน์ทางความเชื่อเรื่องอีก
อย่างหนึ่งท่ีถือเป็นอัตลักษณ์ของคนด่านซ้ายคือความเชื่อ เจ้าพ่อกวน หรือบุคคลท่ีวิญญาณบรรพบุรุษ
หรือเจ้านายแต่งตั้งให้เป็นร่างทรง เนื่องจากความเชื่อนี้ไม่ได้มีหน้าท่ีเพียงแค่ก่อให้เกิดความกลมกลืน
เป็นอันหนึ่งอันเดียวในสังคม หากยังสะท้อนให้เห็นการสะท้อน ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 



สังคม และวัฒนธรรมในท้องถิ่นนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะความเชื่อเจ้าพ่อกวนมีสถานภาพท่ีเปรียบได้ดั่ง
สิ่งท่ีจะต่อต้านหรือสร้างดุลยภาพให้เกิดขึ้นในสังคมท้องถิ่น โดยเฉพาะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะส่งผลท าให้ระบบความเชื่อนี้ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
คุณค่าชุดใหม่ ซึ่งบางคร้ังอาจน าไปสู่ความขัดแย้งและแปลกแยก จนถึงที่ท้ายสุดน าไปสู่การปรับตัว
และเปลี่ยนแปลงทางความเชื่ออย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้  

 

 
"เจ้าพ่อกวน " ความทรงจ าท่ีสัมพันธ์กับพระธาตุศรีสองรัก 

ประวัติการสร้างพระธาตุศรีสองรัก 
ประวัติการสร้างพระธาตุศรีสองรักปรากฏหลักฐานในเร่ืองเล่าของคนท้องถิ่นสองส านวน กับ

อีกสว่นหนึ่งปรากฏในจารึกพระธาตุศรีสองรัก หลักฐานส่วนหลังนี้เองท่ีคนด่านซ้ายผูกเรื่องให้ความ
เชื่อเรื่องเจ้าพ่อกวนเข้าไปสัมพันธ์กับต านานดังกล่าว คือ ปี พ.ศ.๒๑๐๓ พระมหากษัตริย์ไทยแห่งกรุง
ศรีอยุธยาคือสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้างได้ร่วมกัน
ท าสัตยาธิษฐานปักปันเขตแดนกันระหว่างอาณาจักรล้านช้างกับกรุงศรีอยุธยา โดยให้พระมหาอุปราช 
และเสนาอ ามาตย์ ตลอดจนพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ท้ังสองอาณาจักรมาท าการแทนองค์พระมหากษัตริย์ 
เพื่อสร้างพระธาตุตามคติความเชื่อของชาวพุทธไว้เป็นสักขีพยานแห่งการท าสัญญาพระราชไมตร ีและ
เป็นเครื่องหมายเขตแดนระหว่างสองพระนคร ให้ชื่อว่า พระธาตุศรีสองรัก สร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ.
๒๑๐๖จึงจัดงานบูชาพระธาตุศรีสองรักในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๖ ของทุกปี  

ประการส าคัญ ยังมีเรื่องเล่าในหมู่ชาวบ้านว่าระหว่างการก่อสร้างพระธาตุศรีสองรักพระไชย
เชษฐาธิราชได้แต่งตั้งให้ขนุ แสน หมื่น และเจ้านาง รวมท้ังข้าราชบริวาร มาควบคุมดูแลการก่อสร้าง
เจดีย์ศรีสองรักและปกครองเมืองนี้ให้อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข กระทั่งขุน แสน หมื่น เจ้านาง และ
ข้ารับใช้ได้สิ้นชีวิตลง เจ้าขุนไกร และเจ้านางน้อยโสดา ซึ่งเป็นเครือญาติกับขุนและหมื่นก็ได้ดแูลเมือง



นี้สืบต่อมา แต่ปรากฏว่า เช้าวันหนึ่งระหว่างท่ีขุนไกรน าขุน แสน หมื่น เจ้านางและบริวารท้ังหลาย
เตรียมสิ่งของกระท าพิธีกรรมเดือน ๔ ประจ าปีเช่นเคยท่ีปฏิบัติมา เมื่อเตรียมสิ่งของเป็นท่ีเรียบร้อย 
ขุนไกรพร้อมเสนาข้าทาสจึงประกอบพิธีคารวะวิญญาณบรรพบุรุษผู้มีพระคุณ สักพักหนึ่ง ขุนไกรเริ่มมี
ท่าทางผิดปกติจากคนธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นสีหน้า ท่าทาง และภาษาพูด ท าให้ชาวบ้านท่ีมาร่วมพิธีถึง
กลับตกใจ เสนาจึงรีบยกเครื่องสักการะถวาย ขุนไกรรับขันดอกไม้แล้วถามว่า รู้ไหมเราคือใคร มาจาก
ไหน ? ทุกคนตอบว่า ไม่รู้คะน้อย (ไม่รู้ครับผม)  ต่อจากนั้น ขุนไกรท่ีเป็นเจ้าของร่างพูดว่า เราคือเจ้า
เมืองวัง มาอาศัยร่างของขุนไกรเป็นร่างทรงเพื่อสื่อสารกับพวกเจ้า นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เราจะมาพบ
กับทุกๆ คน คือในเดือน ๔  หลังจากนั้น วิญญาณเจ้าในร่างทรงขุนไกรยังแต่งตั้งเจ้านางน้อยเป็นร่าง
ทรงเจ้านายรวมท้ังพ่อแสน นางแต่ง และบริวาร โดยวิธีผูกแขน (ผูกข้อมือ) มาเป็นข้าทาสบริวาร คอย
ดูแลเมื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตามวัน เดือน ปีท่ีก าหนด อีกท้ังยังอบรมสั่งสอนให้ทุกคน  



 
 

ขุนไกรท่ีเป็นเจ้าของร่างพูดว่า เราคือเจ้าเมืองวัง มาอาศัยร่างของขุนไกรเป็นร่างทรงเพื่อ
สื่อสารกับพวกเจ้า นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เราจะมาพบกับทุกๆ คน คือในเดือน ๔  หลังจากนั้น 
วิญญาณเจ้าในร่างทรงขุนไกรยังแต่งตั้งเจ้านางน้อยเป็นร่างทรงเจ้านายรวมท้ังพ่อแสน นางแต่ง และ
บริวาร โดยวิธีผูกแขน (ผูกข้อมือ) มาเป็นข้าทาสบริวาร คอยดูแลเมื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตามวัน 
เดือน ปีท่ีก าหนด อีกท้ังยังอบรมสั่งสอนให้ทุกคนอยู่ในศีลในธรรม และพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี



ของชาวบ้าน ขณะเดียวกันยังพยากรณ์เหตุการณ์บ้านเมืองว่า ปีนี้จะเป็นอย่างไร ควรกระท าอะไร
ก่อนหลัง เมื่อได้เวลา วิญญาณเจ้าเมืองวังจึงออกจากร่างทรงของขุนไกร  นับจากนั้นมา จึงมีร่างทรง
วิญญาณเจ้านายเป็นสื่อกลางติดต่อระหว่างโลกของวิญญาณกับโลกมนุษย์ อีกท้ังยังถือว่า ขุนไกรเป็น
ร่างทรงวิญญาณเจ้านายฝ่ายชายท่านแรก ส่วนเจ้านางน้อยเป็นร่างทรงวิญญาณเจ้านายฝ่ายหญิงเป็น
ท่านแรก จึงกล่าวได้วา่ ตามทัศนะของคนท้องถิ่น องค์พระธาตุศรีสองรักเป็นท้ังปูชนียสถานท่ี
ศักดิ์สิทธิ ์และเป็นท่ีรวมวิญญาณผีบรรพบุรุษชั้นเจ้านายตามความเชื่อท้องถิ่นให้อยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน 
โดยมี เจ้าพ่อกวน เป็นผู้ดูแลศาสนสถานและประกอบพิธีกรรมต่างๆ หาใช่ภิกษุสงฆ์เฉกเช่นวัดทั่วๆไป
ไม่  

 

 
 



วัฒนธรรมของคนด่านซ้าย 
 

วัฒนธรรมของคนด่านซ้าย มีประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ มากมายท่ีสัมพันธ์กับระบบความเชื่อ
เจ้าพ่อกวน ท้ังในแง่การแสดงความเคารพต่อวิญญาณผีเจ้านายและการแสดงความศรัทธาต่อระบบ
ความเชื่อดังกล่าว อาทิ พิธีกรรมไหว้หิ้งเจ้าเมืองวังของเดือน ๔ พิธีกรรมไหว้หิ้งเจ้าเมืองกลาง เดือน ๕ 
ประเพณีบูชาพระธาตุศรีสองรัก เดือน ๖ และประเพณีบุญหลวงเดือน ๘ เป็นต้น แต่ในบทความชิ้นนี้ 
ขอหยิบยกประเพณีบูชาพระธาตุศรีสองรักมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นเคร่ืองยืนยัน อ านาจ 
ของระบบความเชื่อเจ้าพ่อกวนอย่างไรประเพณี และพิธีกรรม เครื่องยืนยัน "อ านาจ" ทางความเชื่อ 
และนางแต่งท้ังหมด รวมท้ังชาวบ้านมาร่วมกันประกอบพิธี ตอนสาย ชาวบ้านจะเตรียมบายศรีและ
เครื่องสักการะต่างๆ  
 

วันท่ีสอง คือวันล้างองค์พระธาตุศรีสองรัก พิธีเริ่มตอนสายๆ ชาวบา้นจะน าเครื่องบูชา
ประกอบด้วยดอกไม้ เทียน และแผ่นขี้ผึ้งมาในพิธี เริ่มจากนางแต่งทั้งสี่คนน าดอกไม้ เทียน และแผ่น
ขี้ผึ้งท่ีผู้ร่วมในพิธีน ามาจัดใส่ขันบูชา หลังจากนั้น เจ้าพ่อกวนจะน าพ่อแสนทุกคนและผู้ร่วมในพิธีท่ี
เป็นชายเข้าไปนั่งล้อมรอบองค์พระธาตุ บริเวณก าแพงแก้ว เจ้าแม่นางเทียม นางแต่ง และผู้ร่วมงาน
ฝ่ายหญิงจะนั่งอยู่บริเวณท่ีพ านักด้านนอกก าแพงแก้ว พ่อแสนจะจุดเทียนท่ีขันบูชาทุกขัน แล้วน าไป
มอบให้กับเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียมและแสนถือคนละขัน พร้อมกับผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนจะกล่าวค า
สักการบูชาองค์พระธาตุ ก่อนท่ีเจ้าพ่อกวนและแสนจะปีนขึ้นไปบนองค์พระธาตุ แล้วสาดน้ ารอบท้ังสี่
ด้าน เมื่อครบสามรอบจึงลงจากองค์พระธาตุ ขณะเดียวกันนั้น ผู้ร่วมงานฝ่ายชายจะช่วยกันน าถังน้ า
ไปตักน้ าท่ีล าน้ าหมันซึ่งอยู่ติดกับพระธาตุศรีสองรัก มาล้างองค์พระธาตุ ส่วนผู้ร่วมงานฝ่ายหญิงจะตัก
น้ ามาล้างก าแพงแก้ว หรืออาจฝากถังน้ าท่ีตนตักให้ผู้ชายเข้าไปล้างองค์พระธาตุแทนเมื่อผู้ร่วมในพิธี
ล้างพระธาตุเสร็จ เจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม พ่อแสน และนางแต่ง จึงน าผู้ร่วมในพิธีทุกคนไหว้องค์
พระธาตุอีกครั้งหนึ่ง เป็นอันเสร็จพิธีล้างพระธาตุประเพณีบูชาพระธาตุศรีสองรักจัดเพื่อฉลองสมโภช
และบูชาองค์ธาตุศรีสองรัก ตรงกับวันขึ้น ๑๒ - ๑๕ ค่ า เดือน ๖ วันแรกมีพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ,
วันท่ีสองมีพิธีล้างธาตุ ,วันถัดมาเป็นวันเตรียมสถานท่ีส าหรับการบูชาพระธาตุ และท้ายสุดเป็นวันไหว้
พระธาตุ มีรายละเอียดที่ส าคัญของงาน สรุปได้ดังนี้ วันแรกของงานจะมีการนิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป 
จากวัดต่างๆ มาให้ชาวบ้านท าบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารท่ีบริเวณลานวัดด้านบันไดทางขึ้นไปยัง
องค์พระธาตุ โดยมีเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม พ่อแสน   

วันท่ีสามไม่มีการประกอบพิธีใดๆ ยกเว้นเตรียมสถานท่ีท่ีใช้ในการประกอบพิธีอุปสมบทเพื่อ
ร่วมฉลององค์พระธาตุในวันถัดไป วันนี ้ญาติพี่น้องของผู้เข้าร่วมงานอุปสมบทจะจัดเตรียมเครื่องบวช
ท่ีศาลาการเปรียญวัดโพนชัย (วัดประจ าอ าเภอด่านซ้าย) ส่วนท่ีพระธาตุศรีสองรัก บรรดาพ่อแสนจะ



น าผ้าพระธาตุขึ้นไปโอบรอบเรือนธาตุและฐานชั้นท่ีสอง พร้อมท้ังน าธงพระธาตุไปปักไว้ท่ีมุมก าแพง
แก้วท้ังสี่มุม วันสุดท้าย มีพิธีท่ีส าคัญอยู่สองอย่าง คือพิธีท าบุญตักบาตรและบายศรีสู่ขวัญนาค และ
พิธีบูชาองค์พระธาตุ โดยพธิีท าบุญตักบาตรและบายศรีสู่ขวัญนาคเร่ิมขึ้นตอนเช้า มีเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่
นางเทียม พ่อแสน และนางแต่ง เป็นผู้น าในการประกอบพิธีท่ีวัดโพนชัย ก่อนพระสงฆ์จะแสดงธรรม
เทศนา เสร็จแล้วจึงประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญนาค โดยแห่นาคไปประกอบพิธีอุปสมบทที่พระอุโบสถ์
วัดพระธาตุศรีสองรัก  

 

 
 

นอกจากนี ้ยังมีการประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์บ้านเมือง และพิธีบายศรีสู่ขวัญพระธาตุศรี
สองรัก โดยมีเจ้าพ่อกวนเป็นผู้น าในการประกอบพิธี และมีพ่อแสนเป็นผู้กล่าวค าสู่ขวัญพระธาตุ ขอให้
อ านาจและบารมีแห่งองค์พระธาตุศรีสองรักดลบันดาลให้ชาวบ้านผู้เข้าร่วมพิธีและผู้ท่ีมีความเคารพ
นับถือรอดพ้นจากภัยพิบัติ และขอให้อยู่เย็นเป็นสุข ส่วนพิธีบูชาองค์ธาตุก็คือการอุปสมบทภิกษุ โดย
ประกอบพิธีบวชหมู่ท่ีพระอุโบสถวัดพระธาตุศรีสองรัก การบวชนี้ เดิมชาวด่านซ้ายเชื่อว่าเป็นการบวช
เพื่อแสดงความเคารพและศรัทธาต่อดวงวิญญาณผีเจ้านายท่ีสิงสถิตอยู่ในองค์พระธาตุศรีสองรัก หาก
ลูกหลานครอบครัวใดบวชให้แก่องค์พระธาตุจะท าให้ชีวิตครอบครัวของตนเองอยู่เย็นเป็นสุข และท า
มาหากินไม่ขัดสน เป็นต้น ดังนั้น การบวชในงานบูชาพระธาตุศรีสองรักจึงหาใช่บวชเพื่อเป็นพุทธบูชา
อย่างท่ีคนในรุ่นปัจจุบันเข้าใจกัน เพียงแต่ระยะเวลาต่อมาสภาพสังคมเปลี่ยนไป พุทธศาสนาได้เข้ามา
ผสานกลมกลืนและมีอิทธิพลในท้องถิ่นมากขึ้น ความหมายการบวชเพื่อเป็นพุทธบูชาจึงได้เข้ามา
แทนท่ีความหมายเดิม อย่างไรก็ตาม เมื่อเสร็จพิธีแล้วภิกษุใหม่ต้องแยกย้ายไปอยู่ตามวัดต่างๆ 
เนื่องจากพระธาตุศรีสองรักเป็นศาสนสถานท่ีไม่มีพระจ าพรรษา ในขั้นตอนทา้ยสุดของพิธี ฝ่ายเจ้าพ่อ
กวนจะประกอบพิธีขอขมาองค์พระธาตุที่อาจมีการล่วงเกินในระหว่างการประกอบพิธีต่างๆ ถือเป็น
การสิ้นสุดพิธีสักการบูชาองค์พระธาตุศรีสองรัก  

 



ข้อปฏิบัติเกี่ยวกบัองค์พระธาตุศรีสองรัก 
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับองค์พระธาตุศรีสองรัก คือ ไม่ควรน าส่ิงของหรือดอกไม้สีแดงขึ้นบูชา ไม่ควร

แต่งกายด้วยชุดสีแดงขึ้นไปนมัสการ เพราะองค์พระธาตุสร้างขึ้นเพื่อสัจจะและไมตรี สีแดงเป็น
สัญลักษณ์ของเลือดและความรุนแรง ไม่ควรกางร่ม สวมหมวกและสวมรองเท้าขึ้นไปบนพระธาตุ ไม่
ควรน าเด็กต่ ากว่า 3 ปีขึ้นไปนมัสการ (หมายเหตุ : ก่อนท่านจะท าหรือประกอบพิธีใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
องค์พระธาตุขอให้ปรึกษาเจ้าหน้าท่ีท่ีเฝ้าองค์พระธาตุก่อน) พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น้ าหมัน 
ห่างจากตัวอ าเภอด่านซ้ายประมาณ 1 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวจังหวัด 83 กิโลเมตร พระธาตุศรีสอง
รักมีรูปทรงลักษณะศิลปกรรมแบบล้านช้าง องค์พระธาตุสูง 19.19 เมตร ฐานกว้างด้านละ 10.89 
เมตร ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ย่อมุมไม้สิบสอง องค์ระฆังทรง บัวเหลี่ยม คล้ายพระธาตุพนม พระธาตุ
หลวง (เวียงจันทน์) พระธาตุศรีโคตรบอง (แขวงค าม่วน) และอีกมาก  
 

 
 

สถานที่ตั้ง  
การเดินทาง จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 203 เส้นเลย-ภูเรือ แล้วแยกเข้าทางหลวง

หมายเลข 2013 อีก 15 กิโลเมตร ถึงอ าเภอด่านซ้ายจากนั้นแยกขวาเข้าเส้นทาง 2113 อีก 1 
กิโลเมตร  
 



แหล่งข้อมูล 

 
 

ผู้จัดท า 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย  
 


