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 บทคัดย่อ 

 บทความเร่ืองนีมี้ความมุง่หมายท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของ
การปักหลกัหินล้อมรอบเพิงหินธรรมชาติท่ีอุทยานประวตัิศาสตร์ภูพระบาท 
อ าเภอบ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี วา่มีความเป็นมาอยา่งไร มีคตหิรือความเช่ือท่ี
เก่ียวข้องกบัความเช่ือเหนือธรรมชาต ิและประเพณีของพทุธศาสนาอยา่งไร                        
  ผลการศกึษาพบว่า  ในยคุก่อนประวตัิศาสตร์นัน้เพิงหินธรรมชาติท่ี  
ภพูระบาทถกูก าหนดให้เป็นพืน้ท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ และเม่ือพทุธศาสนาเข้ามาในสมยั
ทวารวดี  ก็มีการปักหลกัหินล้อมรอบเพิงหินธรรมชาตเิหล่านัน้เพิ่มเข้ามา  ซึง่
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ถือเป็นหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานกนัระหว่างความเช่ือเก่ียวกบั
เขตสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิกบัประเพณีพทุธศาสนาในเร่ืองการปักนิมิตของพทัธสีมาสงฆ์   
ค าส าคัญ: หลกัหินทวารวดี ภพูระบาท การบชูา สิ่งเหนือธรรมชาต ิ 
                 ประเพณีพทุธศาสนา  
 
 Abstract 

            This article aimed to: 1) investigate significance of demarcating 
boundary stones around rock shelter at Phu Pra Bat Historical Park in 
Ban Phue Sub-District, Udon Thani Province; and 2) examine how the 
history of boundary stones, supernatural ideology, and Buddhist rites 
were related.    
             The study revealed that the rock shelter at Phu Pra Bat 
Historical Park symbolized a sacred area in Prehistorical Period. 
However, when Buddhism came to Dvaravati Period, demarcating 
boundary stones around the rock shelter was discovered to be done. 
These were explicit evidence indicating that beliefs of the sacred area 
and the Buddhist rite associated with demarcating boundary stones in 
order to demarcate Buddhist monastic boundary were interrelated.      
KEYWORDS: Dvaravati Boundary Stones, Phu Phra Bat, Worship,  
                         Supernatural, Buddhist Rites   
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 1.น าเร่ือง 
ภูพระบาทเป็นภูเขาหินทรายขนาดย่อม ตัง้อยู่ ท่ีอ าเภอบ้านผือ 

จงัหวดัอุดรธานี เป็นท่ีตัง้ของปชูนียสถานส าคญัคือพระพุทธบาทบวับก จึง
เรียกภแูหง่นีว้า่ “ภพูระบาท” ปรากฏในต านานอรัุงคธาตวุา่พระพทุธองค์เสด็จ
มาโปรดพญานาคท่ีเขาลูกนี ้จากนัน้ได้ประทานรอยพระพุทธบาทไว้ให้
สกัการบูชาแทนพระองค์ พุทธศาสนิกชนในอดีตตราบจนกระทัง่ปัจจุบันให้
ความนบัถือบูชาอย่างมาก ภูเขานีย้งัเป็นท่ีพกัพิงอนัส าคญัของผู้คนในอดีต 
เพราะมีล าธารขนาดเล็ก พืชพรรณ และเพิงหินส าหรับพกัอาศยั  

สภาพทางธรณีวิทยาและภูมิประเทศบนภูพระบาทมีความโดดเด่น
มาก ประกอบด้วยลานหินทรายกว้างขวาง มีเพิงหินรูปร่างแปลกตาปรากฏ
อยู่ทัว่ไป (ภาพท่ี 1 - 2) หินเหล่านีเ้กิดขึน้จากกระบวนการทางธรรมชาติเม่ือ
หลายล้านปีท่ีแล้ว โดยสรุปกล่าวได้ว่าชัน้หินทรายของภูพระบาทมีความ
คงทนต่อการกร่อนตัวและผุพังต่างกัน ชัน้หินแข็งท่ีมีความคงทนสูงอยู่
ด้านบนในขณะท่ีชัน้หิน
อ่อนท่ีไม่คงทนจะอยู่
ด้านล่าง  ต่อมาเม่ือมี
ลม ฝน  น า้  เซาะชัน้หิน
ทรายเหล่านีไ้ปเร่ือยๆ 
อย่างต่อเน่ืองท าให้ชัน้
หินอ่อนถูกกัดเซาะจน
หายไปหมด ชัน้หินแข็ง
ด้านบนจงึกลายสภาพ 

                                         ภาพที ่1 ยุง้ฉางนายพราน 
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เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ท่ีวางอยู่บนพืน้หินหรือเสาหิน มีมากมายหลายขนาด
หลายลกัษณะ    

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2 หีบศพนางอสุา 

 

ด้วยสภาพทางธรณีวิทยาและภูมิประเทศอนัพิเศษของเพิงหินเช่นนี ้
ท าให้ภูพระบาทเป็นแหล่งอยู่อาศยัและแหล่งประกอบพิธีกรรมของมนษุย์มา
เนิ่นนาน จึงนับได้ว่าเ ป็นภูเขาศักดิ์สิท ธ์ิแห่งหนึ่งในดินแดนไทย ท่ีมี
ความส าคญัมาแล้วนบัแต่ก่อนประวตัิศาสตร์ผ่านสมยัทวารวดี ลพบุรี ล้าน
ช้าง และปัจจบุนั โดยพิธีกรรมในสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ย่อมเก่ียวข้องกบัสิ่ง
เหนือธรรมชาตติา่งๆ อนัให้คณุให้โทษตอ่มนษุย์ได้ ขณะท่ีนบัแตส่มยัทวารวดี
เป็นต้นมาย่อมมีความเก่ียวข้องกับประเพณีพุทธศาสนา แต่ก็มิได้ท าให้การ
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเหนือธรรมชาติหายไป กลับกลายเป็นการผสมผสานอยู่
ร่วมกนั  

เพิงหินบนภูพระบาทท่ีพบกิจกรรมอนัเน่ืองในพิธีกรรมความเช่ือของ
มนุษย์มีกระจัดกระจายทั่วไป กรมศิลปากรได้จัดกลุ่มเพิงหินเหล่านีไ้ว้เป็น
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 กลุม่ๆ พร้อมทัง้ตัง้ช่ือให้กบัเพิงหินด้วย ยกเว้นช่ือท่ีสมัพนัธ์กบัต านานท้องถ่ิน
เร่ืองอสุาบารสจะเป็นช่ือท่ีเรียกตามชาวบ้าน บางกลุ่มหลงเหลือแตห่ลกัฐาน
ภาพเขียนสีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ บางกลุ่มพบหลกัฐานพุทธศาสนาท่ีแพร่
เข้ามาตัง้แต่ครัง้วัฒนธรรมทวารวดีรวมอยู่ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปักหลกัหินล้อมรอบเพิงหินธรรมชาติซึ่งเป็นประเด็นหลกัของบทความนี ้สิ่งนี ้
นับเป็นหลักฐานของการผสมผสานและอยู่ร่วมกับระหว่างประเพณีพุทธ
ศาสนากบัการนบัถือบชูาสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิเหนือธรรมชาตท่ีิเห็นได้ชดัเจน  
 
2.หลักฐานพธีิกรรมก่อนประวัตศิาสตร์และพทุธศาสนา 
ที่เพงิหนิธรรมชาติ 
 เพิงหินหลายแห่งบนภูพระบาทมีร่องร่อยหลักฐานภาพเขียนสี
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่น ถ า้วัว ถ า้คน ถ า้มือแดง (หีบศพท้าวกงพาน -
หีบศพพอ่ตา) เพิงหินข้างบอ่น า้นางอสุา โนนสาวเอ้ (ภาพท่ี 3)  ถ า้สงู  ถ า้เกิง้  

 
 
 
 

  
 

 
 
 

ภาพที ่3 โนนสาวเอ ้
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ภาพเขียนสีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์คงสร้างขึน้เน่ืองในพิธีกรรมอย่างใดอยา่ง
หนึ่ง ส่วนใหญ่วาดเป็นรูปเรขาคณิตหรือเส้นสญัลกัษณ์ ส่วนภาพสตัว์ ภาพ
คน และภาพฝ่ามือแดงพบได้น้อยกว่า 2  ภาพสัตว์อาจเก่ียวข้องกับการ
ประกอบพิธีกรรมเก่ียวกบัความอดุมสมบรูณ์ของผลิตผล ภาพฝ่ามือแดงอาจ
แสดงตัวตนของเจ้าของฝ่ามือว่าได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมแล้ว เปรียบ
เหมือนการเขียนช่ือนามสกุลเพ่ือแสดงตัวตนของคนสมัยประวัติศาสตร์
นัน่เอง สว่นภาพสญัลกัษณ์ตา่งๆ ไมอ่าจทราบความหมายได้แนช่ดั   

ความรู้ของผู้คนเม่ือหลายพนัปีท่ีแล้วย่อมไม่ทราบว่าเพิงหินรูปร่าง
อัศจรรย์เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติ ผู้ คนสมัยนัน้อาจเช่ือว่าสิ่ง
ศกัดิ์สิทธ์ิอย่างใดอย่างหนึ่งบนัดาลให้เกิด หรือมีสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิอย่างใดอย่าง
หนึ่งสถิตอยู่ในเพิงหินเหล่านี ้ส่วนหนึ่งของภาพเขียนสีก่อนประวตัิศาสตร์จึง
อาจวาดขึน้เพ่ือประกอบพิธีกรรมอนัเน่ืองด้วยสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ อาจกลา่วได้วา่เพิง
หินนีมี้ความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัประเพณีหินตัง้หรือหินใหญ่ (Megalith) ไม่
มากก็น้อย  

พุทธศาสนาคงเข้ามายงัภูพระบาทตัง้แต่ครัง้ทวารวดี นบัแต่นัน้มา
สถานท่ีแห่งนีก็้เป็นท่ีตัง้มั่นของพุทธศาสนาสืบต่อมา บางแห่งยังได้รับการ
ดดัแปลงให้เป็นท่ีประดิษฐานของพระพทุธรูป เช่น ถ า้พระ (ภาพท่ี 4) ถ า้พระ 
วัดพ่อตา และวัดลูกเขย (ภาพท่ี 5)  บางแห่งดัดแปลงให้เป็นท่ีอาศัยของ
พระภิกษุสงฆ์ ท่ีส าคญัคือเพิงหินหลายแห่งมีหลกัหินตามแบบแผนทวารวดี
อีสานปักล้อมรอบ 

                                                           

2 ดรูายละเอยีดได้ใน พเยาว์ เขม็นาค. (2533). ศิลปะถ า้ “กลุ่มบ้านผือ” จังหวดั
อุดรธานี. กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร. 
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 ควรสงัเกตว่าเพิงหินท่ีถูกดดัแปลงให้เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป 
เชน่ ถ า้พระ วดัลกูเขย และวดัพอ่ตา เป็นเป็นเพิงหินเดียวกนักบัท่ีมีภาพเขียน
สีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สิ่งเหล่านีน้ับเป็นหลักฐานแสดงถึงการใช้
ประโยชน์ในทางพิธีกรรมของคนในยุคสมัยท่ีแตกต่างกันแต่อยู่บนพืน้ท่ี
เดียวกัน และเป็นหลักฐานว่าพุทธศาสนากับประเพณีความเช่ือดัง้เดิมอัน
ผกูพนักบัธรรมชาตแิละสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิได้อยูร่่วมกนัอยา่งแนบแนน่    

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่4 ถ ้าพระ 
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ภาพที ่5 วดัลูกเขย 

 
เพิงหินจ านวนมากกระจายตัวอยู่รอบลานหินกว้างท่ีเรียกกันใน

ปัจจบุนัว่าลานหินหน้าวดัพ่อตา อาจนบัได้ว่าบริเวณนีเ้ป็นศนูย์กลางส าคญั
หนึ่งบนภูพระบาท ลานหินคงเป็นท่ีประกอบพิธีกรรมส าคญั จากร่องรอยท่ี
เหลืออยู่เ ช่ือได้ว่าได้รับการสมมติให้เป็นพัทธสีมาสงฆ์ ใช้ส าหรับเป็น
ศนูย์กลางส าหรับประกอบสงัฆกรรมต่างๆ3  (ภาพท่ี 6 และแผนผงัท่ี 1) แม้
หลักหินท่ีเป็นนิมิตจะได้รับการเคล่ือนย้ายไปเกือบหมดแล้วแต่ยังเห็นรอย
บากบนลานหินแสดงต าแหน่งการปักชัดเจน โดยพัทธสีมาแห่งนีอ้ยู่ในผัง
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า หลกัหินท่ีเป็นนิมิตปักอยู่ท่ีทิศทัง้แปดซ้อนกันทิศละ 2 ชัน้ ทวา่

                                                           

3 ดลูกัษณะตา่งๆ ของพทัธสมีาสงฆ์ในวฒันธรรมทวารวดอีีสานได้ใน รุ่งโรจน์  
ธรรมรุ่งเรือง.  “ความหลากหลายของพทัธสมีาในวฒันธรรมทวารวดีอีสาน”
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 36 ฉบบัท่ี 2 (ธ.ค. 2557) 124 – 137. 
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 ชัน้ในมีหลกัหินปักเรียงกัน 3 หลกั ในขณะท่ีชัน้นอกมี 1 หลกั หลกัชัน้ในคง
เป็นนิมิตของพัทธสีมาแบบขัณฑสีมา แต่ยังไม่ทราบสาเหตุว่าท าไมจึงปัก
เรียงกนั 3 หลกั  

สว่นหลกัหินชัน้นอกนัน้เป็นเคร่ืองหมายแสดงแนวสีมนัตริก หมายถึง
ชานหรือพืน้ท่ีท่ีถดัออกไปจากพทัธสีมา (พระบาลีวินยัปิฎก มหาวรรค (ปฐม-
ภาค, 2530: 237) เสมือนเป็นแนวกัน้ป้องกันไม่ให้พทัธสีมาแห่งนีค้าบเก่ียว
หรือซ้อนทับกับสีมาอ่ืน  ตรงกลางของพืน้ท่ีมีรอยสลักบนพืน้หินเป็นรูป
ดอกบวั เช่ือว่าพัทธสีมาท่ีลานหินวัดพ่อตาคงท าขึน้ในช่วงทวารวดีเพราะ
เทียบเคียงได้กับพัทธสีมาทวารวดีอีสานอ่ืนๆ เช่น โรงเรียนฟ้าแดดสงยาง
วิทยาคม อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ยอดภูน้อย อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบวัล าภู ทว่าทัง้สองแห่งนีปั้กหลักหินเรียงกัน ๓ หลักเพียงชัน้
เดียว ไม่มีชัน้นอก แต่ก็เพียงพอท่ีจะแสดงความสมัพนัธ์กันและเป็นหนึ่งใน
หลักฐานท่ีบ่งชีว้่าบนภูพระบาทมีประเพณีพุทธศาสนาแบบทวารวดีอีสาน
แนน่อน    
 
 

 
 
 
 
 
 

 ภาพที ่6 พทัธสีมาบริเวณลานหินหนา้วดัพ่อตา 
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  แผนผงัที ่1 พทัธสีมาบริเวณลานหินหนา้วดัพ่อตา 4 
 

เพิงหินตา่งๆ ท่ีรายล้อมพทัธสีมาแห่งนีบ้างเพิงมีหลกัฐานภาพเขียน
สีสมยัก่อนประวตัศิาสตร์หลงเหลืออยู ่เชน่ หีบศพพอ่ตา (หีบศพท้าวกงพาน -
ถ า้มือแดง) วดัพ่อตา  ถ า้ช้าง  และเม่ือพทุธศาสนาเข้ามาเพิงหินก็ได้รับการ
ปรับเปล่ียนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อพุทธศาสนกิจ  เช่น   ถ า้พระ (ภาพท่ี 4)      
ถ า้พระ วัดพ่อตา ได้ปรับเปล่ียนเป็นสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป ส่วน

                                                           

4 ที่มาของแผนผงัทัง้หมด: พิทกัษ์ชยั จตัชุยั.(2553). การวิเคราะห์การใช้พืน้ที่
ศักดิ์สทิธ์ิ  บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ภพูระบาท อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี:   

จากหลักฐานทางโบราณคด.ี  วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
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สิ่งเหนือธรรมชาตแิละประเพณีพุทธศาสนา 
 

 หีบศพพ่อตา (หีบศพท้าวกงพาน-ถ า้มือแดง) หีบศพท้าวบารส หีบศพนาง
อุสา (ภาพท่ี 2) ได้รับการตัดแต่งผิวหินเพ่ือประโยชน์ในการพักอาศัย ซึ่ง
เข้าใจวา่พระภิกษุบางรูปอาจพกัอาศยัในเพิงหินเหลา่นีไ้ด้   
  จากท่ีกลา่วมาในสว่นนีจ้ึงเห็นได้อย่างชดัเจนวา่ เพิงหินท่ีภพูระบาท
เป็นสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับพิธีกรรมศักดิ์สิทธ์ิมาแต่ครัง้ก่อนประวัติศาสตร์ 
ต่อมาเม่ือพุทธศาสนาเข้ามาก็ได้รับการปรับเปล่ียนให้เข้ากับประเพณีใหม่
โดยมิได้มีการลบท าลายภาพเขียนสีดัง้เดิมแต่อย่างใด หลักฐานก่อน
ประวัติศาสตร์กับหลักฐานพุทธศาสนาท่ีเข้ามาในภายหลังจึงอยู่ร่วมกัน 
ซ้อนทบัอยูใ่นพืน้ท่ีเดียวกนั 
 
3.หลักหนิรอบเพงิหนิธรรมชาต:ิ การผสมผสานการบูชา 
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิกับประเพณีพุทธศาสนา  
 นอกเหนือไปจากการดัดแปลงเพิงหินให้เป็นห้องประดิษฐาน
พระพุทธรูปหรือท่ีพักอาศัยของพระภิกษุแล้ว เพิงหินจ านวนหนึ่งมีการ
ปักหลักหินทวารวดีอีสานล้อมรอบ นับเป็นอีกหลักฐานหนึ่งท่ีแสดงการ
ผสมผสานหรือการอยู่ร่วมกนัระหว่างความเช่ือเร่ืองสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิกับประเพณี
พทุธศาสนา เพิงหินท่ีมีหลกัหินทวารวดีอีสานปักล้อมรอบมีดงันี ้5  

                                                           

5 ข้อมลูบางสว่นสรุปจาก พิทกัษ์ชยั จตัชุยั. (2553). การวิเคราะห์การใช้พืน้ที่
ศักดิ์สทิธ์ิ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ภพูระบาท อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี:  

จากหลักฐานทางโบราณคดี.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร.  
หน้า 36 – 133. 
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1. หอนางอุสา (ภาพท่ี 7 และแผนผงัท่ี 2) เพิงหินประกอบ
จากก้อนหินขนาดใหญ่วางตัง้อยูบ่นเสาหินท่ีเช่ือมติดเป็นเนือ้เดียวกนักบัลาน
หินขนาดใหญ่ ใต้ก้อนหินใหญ่ก่อผนงักัน้เป็นห้อง มีภาพสลกัพระพทุธรูปและ
ภาพเขียนสีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์อยู่บนเพิงหินนี ้หลกัหิน 5 หลกัในรูปทรง
ตา่งๆ กนั ปักรอบหอหางอสุา  
  2. กู่นางอสุา (ก่ีนางอสุา) (ภาพท่ี 8) ตัง้อยู่บนลานหินกว้าง 
พบภาพเขียนสีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ท่ีเพิงหินนีแ้ละมีการตดัแต่งผิวหินให้
ตัง้วางวัตถุได้ อาจเป็นวัตถุส าหรับสักการบูชา ทิศทัง้แปดของหลักหินใน
ต าแหน่งคอ่นข้างตรงกบัแนวทิศหลกัและทิศเฉียงมีหลกัหินแบบแผ่นแบนปัก
อยา่งเป็นระเบียบ  
  3. ถ า้พระ (ภาพท่ี 4) ตัง้อยู่เคียงกันกับพัทธสีมาท่ีลานหิน
หน้าวัดพ่อตา แม้หลักหินส่วนใหญ่ได้รับการเคล่ือนย้ายแล้วแต่ยังเห็นรอย
บากของหลมุปักหินบนพืน้หินได้ เทา่ท่ีส ารวจพบมีทัง้สิน้ 5 ต าแหนง่ ภายในมี
ภาพสลกัพระพทุธรูปและเทวดา มีการก่อหินเป็นแนวผนงัเพ่ือกัน้เป็นห้อง อีก
ทัง้มีร่องรอยภาพเขียนสีสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ด้วย  

4. วดัลกูเขย (ภาพท่ี 5) เป็นเพิงหินท่ีได้รับการปรับเปล่ียนให้
เป็นอาคารประดิษฐานพระพทุธรูปโดยก่อหินทรายขึน้เป็นผนงั 3 ด้าน ยกเว้น
เพียงด้านหลังท่ีเป็นผนังหินธรรมชาติ ภายในมีแท่นฐานประดิษฐาน
พระพุทธรูป พบหลักหินจ านวน 3 หลักปักอยู่ใกล้ๆ มีร่องรอยภาพเขียนสี
สมยัก่อนประวตัศิาสตร์ท่ีเพิงหินนีด้้วย      
  5. ถ า้ฤาษี (ภาพท่ี 9 และแผนผงัท่ี 3) เป็นเสาหินขนาดใหญ่
ท่ีมีก้อนหินใหญ่ทบัอยู่ด้านบน มีหลกัหิน 7 หลกัปักล้อมรอบ แม้วา่จะปักเป็น
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 ระเบียบแตไ่ม่ตรงกบัแนวทิศและแนวแกน ตวัหลกัหินมีทัง้แบบแผ่นแบนและ
แบบแทง่เสาทัง้ยงัมีขนาดแตกตา่งกนัไป  
                        6. คอกม้าน้อย (ภาพท่ี 10) เพิงหินขนาดเล็ก พบร่องรอยการ
ตดัแต่งพืน้ผิวหินให้เป็นท่ีอาศัยหรือประกอบกิจกรรมได้ หลกัหิน 7 หลกัปัก
ล้อมรอบอย่างเป็นระเบียบ แต่บางต าแหน่งไม่ตรงแนวทิศและแนวแกนกับ
หลกัอ่ืน แตล่ะหลกัหินมีขนาดและรูปทรงท่ีแตกตา่งกนั  

            7. เพิงหินนกกระทา (ภาพท่ี 11) เพิงหินสูงใหญ่มีแผ่นหิน
วางทบัอยูด้่านบน ค้นพบหลกัหินจ านวน 5 หลกั ปักอยูใ่กล้ๆ  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7 หอนางอสุา 
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แผนผงัที ่2 หอนางอสุา 
 
  
 
 
 
 
 
 

   
ภาพที ่8 กู่นางอสุา (กี่นางอสุา) 
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ภาพที ่9 ถ ้าฤาษี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัที ่3 ถ ้าฤาษี 
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ภาพที ่10 คอกม้านอ้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่11 เพิงหินนกกระทา 
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  หลกัหินท่ีล้อมรอบเพิงหินเหล่านีค้งท าขึน้ในครัง้ท่ีวฒันธรรมทวารวดี
อีสานแพร่หลายไปทัว่ เพราะต าแหน่งการปักและรูปทรงของหลกัหินทัง้แผ่น
แบนหรือแท่งเสาเทียบได้กับแหล่งอ่ืนๆ แต่สิ่งท่ีควรสังเกตคือหลักหินบนภู
พระบาทส่วนใหญ่ไม่นิยมประดบัตกแต่งใดๆ เลย การปักหลกัหินล้อมรอบ
เพิงหินบนภูพระบาทสามารถวิเคราะห์เช่ือมโยงไปสู่ประเด็นต่างๆ ได้
หลากหลาย ดงันี ้
 ประการแรก หลกัหินนีแ้สดงความสมัพนัธ์กับประเพณีพุทธศาสนา
อย่างแน่ชดั เห็นได้จากการปักหินท่ีถ า้พระ วดัลูกเขย อนัเป็นเพิงหินท่ีได้รับ
การดดัแปลงให้เป็นสถานท่ีประดษิฐานพระพทุธรูป  

ประการที่สอง หลักหินท่ีล้อมรอบหอนางอุสาซึ่งเป็นเพิงหินขนาด
ใหญ่อาจเก่ียวข้องกับการเป็นนิมิตของพทัธสีมาสงฆ์ เพราะพืน้ท่ีนีมี้สภาพ
เป็นลานหินขนาดใหญ่ เหมาะสมส าหรับการประชุมท าสังฆกรรม แต่มิได้
หมายความว่าพืน้ท่ีรอบเพิงหินอ่ืนๆเป็นพทัธสีมาสงฆ์ด้วยเพราะบางแห่งไม่
น่าจะมีพืน้ท่ีเพียงพอให้สงฆ์มาชุมนุมกันได้ เช่น ถ า้ฤาษี ตวัเพิงหินมีขนาด
ใหญ่มาก หลกัหินปักคอ่นข้างประชิดติดกบัเพิงหิน อีกทัง้ระดบัพืน้โดยรอบยงั
ตา่งระดบักนัมาก  

ประการที่สาม  เฉพาะหลักหินท่ีล้อมรอบกู่นางอุสา (ก่ีนางอุสา) 
เท่านัน้ท่ีพบทัง้ 8 ทิศ และอยู่ในต าแหน่งของทิศหลักและทิศเฉียง เป็น
หลักฐานท่ีเช่ือมโยงเข้ากับประเพณีการปักนิมิตท่ีทิศทัง้แปดของพัทธสีมา
สงฆ์อนันิยมแพร่หลายในทวารวดีอีสานและสืบต่อมายงัสมยัหลงั ในขณะท่ี
หลกัหินท่ีล้อมรอบเสาหินหรือเพิงหินอ่ืนๆ ไม่ได้ปักตรงกบัทิศทัง้แปด ซึ่งอาจ
เกิดจากการสูญหายหรือไม่มีตัง้แต่แรก ต าแหน่งหลกัหินจึงดไูม่เป็นระเบียบ
นกั  
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ประการที่สี่ หากการปักหลักหินล้อมรอบเพิงหินเป็นเร่ืองของการ
ก าหนดพทัธสีมาสงฆ์แตเ่พียงอยา่งเดียวก็ควรเลือกสถานท่ีโลง่ อนัเอือ้ตอ่การ
สร้างอาคารไว้ภายใน หรือชุมนุมกันบนลานโล่งโดยไม่มีสิ่งใดขวางกัน้เช่นท่ี
พบบนลานหินหน้าวดัพ่อตา (ภาพท่ี 5 และแผนผงัท่ี 1) แต่การตัง้ใจให้เพิง
หินขนาดใหญ่ตัง้อยู่กลางพืน้ท่ีน่าจะมีมิติท่ีเก่ียวข้องกับแง่มมุอ่ืน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงสมัพนัธ์ความเช่ือว่าเพิงหินเหล่านีเ้ก่ียวพนักับสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ ไม่ว่าจะ
เพราะเช่ือว่าสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิเป็นผู้บนัดาลให้เกิดขึน้หรือเช่ือว่าเป็นท่ีสถิตของสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิก็ตาม สิ่งนีอ้าจเป็นประเพณีดัง้เดิมท่ีสืบทอดมาแต่ครัง้ก่อน
ประวตัิศาสตร์ เห็นได้จากการพบภาพเขียนสีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์บนเพิง
หินเหล่านี ้เม่ือพทุธศาสนาแพร่เข้ามาจึงเกิดการปักหลกัหินล้อมรอบเพ่ือกัน
เขตแนวของสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ นับเป็นการผสมผสานกลมกลืนความเช่ือทัง้
สองเข้าไว้ด้วยกนั 

ประการที่ห้า  อาจเป็นไปได้ท่ีพระสงฆ์ท่ีพ านักอยู่บนภูพระบาทจะ
เป็นพระสงฆ์สายอรัญวาสี เป็นกลุ่มพระสงฆ์ท่ีปลีกวิเวกออกจากชมุชน เน้น
ด้านวิปัสสนาธุระ ไม่เน้นสิ่งก่อสร้างใหญ่โตเฉกเช่นวดัภายในเมือง หลกัฐาน
พุทธศาสนาบนภูพระบาทท่ีดดัแปลงเพิงหินแต่เพียงเล็กน้อยให้เป็นท่ีพ านกั
อาศยัหรือประกอบศาสนกิจ แม้แตภ่ายในพทัธสีมาท่ีลานหินวดัพอ่ตาก็ไมไ่ด้
มีอโุบสถเป็นอาคารใหญ่โต น่าจะเป็นหลกัฐานบง่บอกว่าพระสงฆ์ท่ีอาศยัอยู่
ท่ีนีเ้ป็นสายอรัญวาสีได้  
 
ส่งท้าย 
 สภาพภูมิประเทศแปลกตาของภูพระบาท ผนวกรวมกับการพบ
หลกัฐานการอยู่อาศยัหรือใช้ประโยชน์ของมนษุย์อย่างต่อเน่ืองนานนับพนัปี 
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 ไล่มาตัง้แต่ครัง้ก่อนประวัติศาสตร์เร่ือยมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ท่ีมี
ร่องรอยพทุธศาสนาเป็นหลกัฐานส าคญั อีกทัง้ความเรียบง่ายของพทุธสถาน
บนภูพระบาทท่ีไม่บัน่ทอนความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ท าให้ภูพระบาทเป็น
สถานท่ีท่ีวฒันธรรมกับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างสมดุล จึงนบัว่าเป็นเสน่ห์
ของภูพระบาทท่ีหาได้ยากในแหล่งวฒันธรรมอ่ืนของไทยในปัจจุบนั โดยใน
ปัจจุบันนีภู้พระบาทก าลังอยู่ในขัน้ตอนขอเสนอเป็นแหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม เช่ือว่าสิ่งนีจ้ะเป็นจุดเด่นนีท้ าให้ภูพระบาทได้กลายเป็นแหล่ง
มรดกโลกในท่ีสดุ  
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