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Isan Dvaravati Boundary Stones at Phu Pra Bat Historical Park:
Reflection of Supernatural Worship and Buddhist Rites
ดร.รุ่ งโรจน์ ธรรมรุ่ งเรือง1 / Dr.Rungroj Thamrungrueang

บทคัดย่ อ
บทความเรื่ องนี ้มีความมุง่ หมายที่จะแสดงให้ เห็นถึงความสาคัญของ
การปั กหลักหินล้ อมรอบเพิงหินธรรมชาติที่อุทยานประวัติศาสตร์ ภูพระบาท
อาเภอบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี ว่ามีความเป็ นมาอย่างไร มีคติหรื อความเชื่อที่
เกี่ยวข้ องกับความเชื่อเหนือธรรมชาติ และประเพณีของพุทธศาสนาอย่างไร
ผลการศึกษาพบว่า ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ นนเพิ
ั ้ งหินธรรมชาติที่
ภูพระบาทถูกกาหนดให้ เป็ นพื ้นที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ และเมื่อพุทธศาสนาเข้ ามาในสมัย
ทวารวดี ก็มีการปักหลักหินล้ อมรอบเพิงหินธรรมชาติเหล่านันเพิ
้ ่มเข้ ามา ซึง่
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ถือเป็ นหลักฐานที่แสดงให้ เห็นถึงการผสมผสานกันระหว่างความเชื่อเกี่ ยวกับ
เขตสิ่งศักดิส์ ิทธิ์กบั ประเพณีพทุ ธศาสนาในเรื่ องการปักนิมิตของพัทธสีมาสงฆ์
คาสาคัญ: หลักหินทวารวดี ภูพระบาท การบูชา สิ่งเหนือธรรมชาติ
ประเพณีพทุ ธศาสนา

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.นาเรื่ อง
ภู พ ระบาทเป็ น ภู เ ขาหิ น ทรายขนาดย่ อ ม ตัง้ อยู่ที่ อ าเภอบ้ า นผื อ
จังหวัดอุดรธานี เป็ นที่ตงของปู
ั้
ชนียสถานสาคัญคือพระพุทธบาทบัวบก จึง
เรี ยกภูแห่งนี ้ว่า “ภูพระบาท” ปรากฏในตานานอุรังคธาตุวา่ พระพุทธองค์เสด็จ
มาโปรดพญานาคที่ เ ขาลูก นี ้ จากนัน้ ได้ ป ระทานรอยพระพุท ธบาทไว้ ใ ห้
สักการบูชาแทนพระองค์ พุทธศาสนิกชนในอดีตตราบจนกระทัง่ ปั จจุบันให้
ความนับถือบูชาอย่างมาก ภูเขานี ้ยังเป็ นที่พกั พิงอันสาคัญของผู้คนในอดีต
เพราะมีลาธารขนาดเล็ก พืชพรรณ และเพิงหินสาหรับพักอาศัย
สภาพทางธรณีวิทยาและภูมิประเทศบนภูพระบาทมีความโดดเด่น
มาก ประกอบด้ วยลานหินทรายกว้ างขวาง มีเพิงหินรู ปร่ างแปลกตาปรากฏ
อยู่ทวั่ ไป (ภาพที่ 1 - 2) หินเหล่านี ้เกิดขึ ้นจากกระบวนการทางธรรมชาติเมื่อ
หลายล้ านปี ที่แล้ ว โดยสรุ ปกล่าวได้ ว่าชัน้ หินทรายของภูพระบาทมี ความ
คงทนต่อ การกร่ อ นตัว และผุพัง ต่า งกัน ชัน้ หิ น แข็ ง ที่ มี ค วามคงทนสูง อยู่
ด้ านบนในขณะที่ชนหิ
ั้ น
อ่ อ นที่ ไ ม่ ค งทนจะอยู่
ด้ า นล่า ง ต่อ มาเมื่ อ มี
ลม ฝน น ้า เซาะชันหิ
้ น
ทรายเหล่า นี ไ้ ปเรื่ อ ยๆ
อย่างต่อเนื่องทาให้ ชนั ้
หินอ่อนถูกกัดเซาะจน
หายไปหมด ชันหิ
้ นแข็ง
ด้ านบนจึงกลายสภาพ
ภาพที ่ 1 ยุง้ ฉางนายพราน
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เป็ นก้ อนหินขนาดใหญ่ที่วางอยู่บนพื ้นหินหรื อเสาหิน มีมากมายหลายขนาด
หลายลักษณะ

ภาพที ่ 2 หีบศพนางอุสา

ด้ วยสภาพทางธรณีวิทยาและภูมิประเทศอันพิเศษของเพิงหินเช่นนี ้
ทาให้ ภูพระบาทเป็ นแหล่ง อยู่อาศัยและแหล่งประกอบพิธีกรรมของมนุษย์มา
เนิ่ น นาน จึ ง นั บ ได้ ว่ า เป็ นภู เ ขาศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ห่ ง หนึ่ ง ในดิ น แดนไทย ที่ มี
ความสาคัญมาแล้ วนับแต่ก่อนประวัติศาสตร์ ผ่านสมัยทวารวดี ลพบุรี ล้ าน
ช้ าง และปั จจุบนั โดยพิธีกรรมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ย่อมเกี่ยวข้ องกับสิ่ง
เหนือธรรมชาติตา่ งๆ อันให้ คณ
ุ ให้ โทษต่อมนุษย์ได้ ขณะที่นบั แต่สมัยทวารวดี
เป็ นต้ นมาย่อมมีความเกี่ยวข้ องกับประเพณีพุทธศาสนา แต่ก็มิได้ ทาให้ การ
บูช าสิ่ ง ศักดิ์สิ ท ธิ์ เ หนื อธรรมชาติห ายไป กลับกลายเป็ นการผสมผสานอยู่
ร่วมกัน
เพิงหินบนภูพระบาทที่พบกิจกรรมอันเนื่องในพิธีกรรมความเชื่อของ
มนุษย์มีกระจัดกระจายทั่วไป กรมศิลปากรได้ จัดกลุ่มเพิงหินเหล่านีไ้ ว้ เป็ น
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กลุม่ ๆ พร้ อมทังตั
้ งชื
้ ่อให้ กบั เพิงหินด้ วย ยกเว้ นชื่อที่สมั พันธ์กบั ตานานท้ องถิ่น
เรื่ องอุสาบารสจะเป็ นชื่อที่เรี ยกตามชาวบ้ าน บางกลุ่มหลงเหลือแต่หลักฐาน
ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ บางกลุ่มพบหลักฐานพุทธศาสนาที่แพร่
เข้ า มาตัง้ แต่ค รั ง้ วัฒ นธรรมทวารวดี ร วมอยู่ด้ ว ย โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง การ
ปั กหลักหินล้ อมรอบเพิงหินธรรมชาติซึ่งเป็ นประเด็นหลักของบทความนี ้ สิ่งนี ้
นับเป็ นหลักฐานของการผสมผสานและอยู่ร่ วมกับระหว่างประเพณี พุท ธ
ศาสนากับการนับถือบูชาสิ่งศักดิส์ ิทธิ์เหนือธรรมชาติที่เห็นได้ ชดั เจน

2.หลักฐานพิธีกรรมก่ อนประวัตศิ าสตร์ และพุทธศาสนา
ที่เพิงหินธรรมชาติ
เพิ ง หิ น หลายแห่ ง บนภู พ ระบาทมี ร่ อ งร่ อ ยหลัก ฐานภาพเขี ย นสี
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่น ถา้ วัว ถา้ คน ถา้ มือแดง (หีบศพท้ าวกงพาน หีบศพพ่อตา) เพิงหินข้ างบ่อน ้านางอุสา โนนสาวเอ้ (ภาพที่ 3) ถ ้าสูง ถ ้าเกิ ้ง

ภาพที ่ 3 โนนสาวเอ้

ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558

143

144
ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ คงสร้ างขึ ้นเนื่องในพิธีกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ส่วนใหญ่วาดเป็ นรู ปเรขาคณิตหรื อเส้ นสัญลักษณ์ ส่วนภาพสัตว์ ภาพ
คน และภาพฝ่ ามื อ แดงพบได้ น้ อ ยกว่า 2 ภาพสัต ว์ อ าจเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของผลิตผล ภาพฝ่ ามือแดงอาจ
แสดงตัวตนของเจ้ าของฝ่ ามื อ ว่าได้ ม าร่ วมประกอบพิธี กรรมแล้ ว เปรี ย บ
เหมื อ นการเขี ย นชื่ อ นามสกุล เพื่ อ แสดงตัว ตนของคนสมัย ประวัติศ าสตร์
นัน่ เอง ส่วนภาพสัญลักษณ์ตา่ งๆ ไม่อาจทราบความหมายได้ แน่ชดั
ความรู้ ของผู้คนเมื่อหลายพันปี ที่แล้ วย่อมไม่ทราบว่าเพิงหินรู ปร่ าง
อัศ จรรย์ เ กิ ด จากกระบวนการทางธรรมชาติ ผู้ค นสมัย นัน้ อาจเชื่ อ ว่า สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งบันดาลให้ เกิ ด หรื อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อย่างใดอย่าง
หนึ่งสถิตอยู่ในเพิงหินเหล่านี ้ ส่วนหนึ่งของภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ จึง
อาจวาดขึ ้นเพื่อประกอบพิธีกรรมอันเนื่องด้ วยสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ อาจกล่าวได้ วา่ เพิง
หินนี ้มีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กบั ประเพณีหินตังหรื
้ อหินใหญ่ (Megalith) ไม่
มากก็น้อย
พุทธศาสนาคงเข้ ามายังภูพระบาทตังแต่
้ ครัง้ ทวารวดี นับแต่นนั ้ มา
สถานที่แห่งนีก้ ็เป็ นที่ตงมั
ั ้ ่นของพุทธศาสนาสืบต่อมา บางแห่งยังได้ รับการ
ดัดแปลงให้ เป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป เช่น ถ ้าพระ (ภาพที่ 4) ถ ้าพระ
วัดพ่อตา และวัดลูกเขย (ภาพที่ 5) บางแห่ง ดัดแปลงให้ เป็ นที่ อาศัยของ
พระภิกษุสงฆ์ ที่สาคัญคือเพิงหินหลายแห่งมีหลักหินตามแบบแผนทวารวดี
อีสานปักล้ อมรอบ
2

ดูรายละเอียดได้ ใน พเยาว์ เข็มนาค. (2533). ศิลปะถา้ “กลุ่มบ้ านผือ” จังหวัด
อุดรธานี. กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร.
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ควรสังเกตว่าเพิงหินที่ ถูกดัดแปลงให้ เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ป
เช่น ถ ้าพระ วัดลูกเขย และวัดพ่อตา เป็ นเป็ นเพิงหินเดียวกันกับที่มีภาพเขียน
สี ใ นสมัย ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ สิ่ ง เหล่ า นี น้ ับ เป็ น หลัก ฐานแสดงถึ ง การใช้
ประโยชน์ ใ นทางพิ ธี ก รรมของคนในยุค สมัย ที่ แ ตกต่า งกัน แต่อ ยู่บ นพื น้ ที่
เดียวกัน และเป็ นหลักฐานว่าพุทธศาสนากับประเพณี ความเชื่อดังเดิ
้ ม อัน
ผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ได้ อยูร่ ่วมกันอย่างแนบแน่น

ภาพที ่ 4 ถ้าพระ
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ภาพที ่ 5 วัดลูกเขย

เพิ ง หิ น จ านวนมากกระจายตัว อยู่ร อบลานหิ น กว้ า งที่ เ รี ย กกัน ใน
ปั จจุบนั ว่าลานหินหน้ าวัดพ่อตา อาจนับได้ ว่าบริ เวณนี ้เป็ นศูนย์กลางสาคัญ
หนึ่งบนภูพระบาท ลานหินคงเป็ นที่ประกอบพิธีกรรมสาคัญ จากร่ องรอยที่
เหลื อ อยู่ เ ชื่ อ ได้ ว่ า ได้ รั บ การสมมติ ใ ห้ เป็ นพัท ธสี ม าสงฆ์ ใช้ ส าหรั บ เป็ น
ศูนย์กลางสาหรับประกอบสังฆกรรมต่างๆ 3 (ภาพที่ 6 และแผนผังที่ 1) แม้
หลักหินที่เป็ นนิมิตจะได้ รับการเคลื่อนย้ ายไปเกื อบหมดแล้ วแต่ยังเห็นรอย
บากบนลานหินแสดงตาแหน่งการปั กชัดเจน โดยพัทธสี ม าแห่งนี อ้ ยู่ในผัง
สี่เหลี่ยมผืนผ้ า หลักหินที่เป็ นนิมิตปั กอยู่ที่ทิศทังแปดซ้
้
อนกันทิศละ 2 ชัน้ ทว่า
3

ดูลกั ษณะต่างๆ ของพัทธสีมาสงฆ์ในวัฒนธรรมทวารวดีอีสานได้ ใน รุ่งโรจน์
ธรรมรุ่งเรื อง. “ความหลากหลายของพัทธสีมาในวัฒนธรรมทวารวดีอีสาน”
ศิลปวัฒนธรรม ปี ที่ 36 ฉบับที่ 2 (ธ.ค. 2557) 124 – 137.
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ชันในมี
้
หลักหินปั กเรี ยงกัน 3 หลัก ในขณะที่ชนนอกมี
ั้
1 หลัก หลักชันในคง
้
เป็ นนิมิตของพัทธสีมาแบบขัณ ฑสีมา แต่ยังไม่ท ราบสาเหตุว่าทาไมจึง ปั ก
เรี ยงกัน 3 หลัก
ส่วนหลักหินชันนอกนั
้
นเป็
้ นเครื่ องหมายแสดงแนวสีมนั ตริก หมายถึง
ชานหรื อพื ้นที่ที่ถดั ออกไปจากพัทธสีมา (พระบาลีวินยั ปิ ฎก มหาวรรค (ปฐมภาค, 2530: 237) เสมือนเป็ นแนวกัน้ ป้องกันไม่ให้ พทั ธสีมาแห่งนี ้คาบเกี่ ยว
หรื อ ซ้ อ นทับ กับ สี ม าอื่ น ตรงกลางของพื น้ ที่ มี ร อยสลัก บนพื น้ หิ น เป็ น รู ป
ดอกบัว เชื่อว่าพัทธสีม าที่ล านหินวัดพ่อตาคงทาขึน้ ในช่วงทวารวดีเพราะ
เทียบเคียงได้ กับพัทธสีม าทวารวดีอีส านอื่ นๆ เช่น โรงเรี ยนฟ้าแดดสงยาง
วิทยาคม อาเภอกมลาไสย จัง หวัดกาฬสิ นธุ์ ยอดภูน้อย อาเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลาภู ทว่าทัง้ สองแห่งนีป้ ั กหลักหินเรี ยงกัน ๓ หลักเพียงชัน้
เดียว ไม่มีชนนอก
ั้
แต่ก็เพียงพอที่จะแสดงความสัมพันธ์ กันและเป็ นหนึ่งใน
หลักฐานที่บ่งชีว้ ่าบนภูพระบาทมีประเพณี พุทธศาสนาแบบทวารวดีอีสาน
แน่นอน

ภาพที ่ 6 พัทธสีมาบริ เวณลานหิ นหน้าวัดพ่อตา
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แผนผังที ่ 1 พัทธสีมาบริ เวณลานหิ นหน้าวัดพ่อตา 4

เพิงหินต่างๆ ที่รายล้ อมพัทธสีมาแห่งนี ้บางเพิงมีหลักฐานภาพเขียน
สีสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ หลงเหลืออยู่ เช่น หีบศพพ่อตา (หีบศพท้ าวกงพาน ถ ้ามือแดง) วัดพ่อตา ถ ้าช้ าง และเมื่อพุทธศาสนาเข้ ามาเพิงหินก็ได้ รับการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อพุทธศาสนกิจ เช่น ถา้ พระ (ภาพที่ 4)
ถา้ พระ วัดพ่อตา ได้ ปรับเปลี่ ยนเป็ นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรู ป ส่วน
4

ที่มาของแผนผังทังหมด:
้
พิทกั ษ์ ชยั จัตชุ ยั .(2553). การวิเคราะห์ การใช้ พนื ้ ที่
ศักดิ์สทิ ธิ์ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ ภพ
ู ระบาท อ.บ้ านผือ จ.อุดรธานี:
จากหลักฐานทางโบราณคดี. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
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หีบศพพ่อตา (หีบศพท้ าวกงพาน-ถา้ มือแดง) หีบศพท้ าวบารส หีบศพนาง
อุสา (ภาพที่ 2) ได้ รับการตัดแต่ง ผิ วหินเพื่ อประโยชน์ ในการพักอาศัย ซึ่ง
เข้ าใจว่าพระภิกษุบางรูปอาจพักอาศัยในเพิงหินเหล่านี ้ได้
จากที่กล่าวมาในส่วนนี ้จึงเห็นได้ อย่างชัดเจนว่า เพิงหินที่ภพู ระบาท
เป็ นสถานที่ ที่ เ กี่ ยวข้ องกับพิธีกรรมศักดิ์สิ ทธิ์ มาแต่ครั ง้ ก่อนประวัติศาสตร์
ต่อมาเมื่อพุทธศาสนาเข้ ามาก็ได้ รับการปรับเปลี่ยนให้ เข้ ากับประเพณี ใหม่
โดยมิ ไ ด้ มี ก ารลบท าลายภาพเขี ย นสี ดัง้ เดิ ม แต่ อ ย่ า งใด หลัก ฐานก่ อ น
ประวัติศ าสตร์ กับหลัก ฐานพุทธศาสนาที่ เ ข้ ามาในภายหลัง จึง อยู่ร่ ว มกัน
ซ้ อนทับอยูใ่ นพื ้นที่เดียวกัน

3.หลักหินรอบเพิงหินธรรมชาติ: การผสมผสานการบูชา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับประเพณีพุทธศาสนา
นอกเหนื อ ไปจากการดัด แปลงเพิ ง หิ น ให้ เป็ นห้ องประดิ ษ ฐาน
พระพุท ธรู ป หรื อ ที่ พัก อาศัย ของพระภิ ก ษุ แ ล้ ว เพิ ง หิ น จ านวนหนึ่ ง มี ก าร
ปั ก หลัก หิ น ทวารวดี อี ส านล้ อ มรอบ นับ เป็ น อี ก หลัก ฐานหนึ่ง ที่ แ สดงการ
ผสมผสานหรื อการอยู่ร่วมกันระหว่างความเชื่อเรื่ องสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับประเพณี
พุทธศาสนา เพิงหินที่มีหลักหินทวารวดีอีสานปักล้ อมรอบมีดงั นี ้ 5
5

ข้ อมูลบางส่วนสรุปจาก พิทกั ษ์ ชยั จัตชุ ยั . (2553). การวิเคราะห์ การใช้ พนื ้ ที่
ศักดิ์สทิ ธิ์ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ ภพ
ู ระบาท อ.บ้ านผือ จ.อุดรธานี:
จากหลักฐานทางโบราณคดี. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
หน้ า 36 – 133.
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1. หอนางอุสา (ภาพที่ 7 และแผนผังที่ 2) เพิงหินประกอบ
จากก้ อนหินขนาดใหญ่วางตังอยู
้ บ่ นเสาหินที่เชื่อมติดเป็ นเนื ้อเดียวกัน กับลาน
หินขนาดใหญ่ ใต้ ก้อนหินใหญ่ก่อผนังกันเป็
้ นห้ อง มีภาพสลักพระพุทธรูปและ
ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อยู่บนเพิงหินนี ้ หลักหิน 5 หลักในรูปทรง
ต่างๆ กัน ปักรอบหอหางอุสา
2. กู่นางอุสา (กี่นางอุสา) (ภาพที่ 8) ตังอยู
้ ่บนลานหินกว้ าง
พบภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่เพิงหินนี ้และมีการตัดแต่งผิวหินให้
ตัง้ วางวัตถุไ ด้ อาจเป็ นวัตถุส าหรั บสักการบูช า ทิศทัง้ แปดของหลักหินใน
ตาแหน่งค่อนข้ างตรงกับแนวทิศหลักและทิศเฉียงมีหลักหินแบบแผ่นแบนปัก
อย่างเป็ นระเบียบ
3. ถา้ พระ (ภาพที่ 4) ตังอยู
้ ่เคียงกันกับพัทธสีมาที่ลานหิน
หน้ าวัดพ่อตา แม้ หลักหินส่วนใหญ่ได้ รับการเคลื่อนย้ ายแล้ วแต่ยังเห็นรอย
บากของหลุมปักหินบนพื ้นหินได้ เท่าที่สารวจพบมีทงสิ
ั ้ ้น 5 ตาแหน่ง ภายในมี
ภาพสลักพระพุทธรูปและเทวดา มีการก่อหินเป็ นแนวผนังเพื่อกันเป็
้ นห้ อง อีก
ทังมี
้ ร่องรอยภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ ด้วย
4. วัดลูกเขย (ภาพที่ 5) เป็ นเพิงหินที่ได้ รับการปรับเปลี่ยนให้
เป็ นอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปโดยก่อหินทรายขึ ้นเป็ นผนัง 3 ด้ าน ยกเว้ น
เพี ย งด้ า นหลัง ที่ เ ป็ นผนัง หิ น ธรรมชาติ ภายในมี แ ท่ น ฐานประดิ ษ ฐาน
พระพุทธรู ป พบหลักหินจ านวน 3 หลักปั กอยู่ใกล้ ๆ มี ร่องรอยภาพเขียนสี
สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ ที่เพิงหินนี ้ด้ วย
5. ถ ้าฤาษี (ภาพที่ 9 และแผนผังที่ 3) เป็ นเสาหินขนาดใหญ่
ที่มีก้อนหินใหญ่ทบั อยู่ด้านบน มีหลักหิน 7 หลักปักล้ อมรอบ แม้ วา่ จะปั กเป็ น
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ระเบียบแต่ไม่ตรงกับแนวทิศและแนวแกน ตัวหลักหินมี ทงแบบแผ่
ั้
นแบนและ
แบบแท่งเสาทังยั
้ งมีขนาดแตกต่างกันไป
6. คอกม้ าน้ อย (ภาพที่ 10) เพิงหินขนาดเล็ก พบร่องรอยการ
ตัดแต่งพื ้นผิวหินให้ เป็ นที่อาศัยหรื อประกอบกิจกรรมได้ หลักหิน 7 หลักปั ก
ล้ อมรอบอย่างเป็ นระเบียบ แต่บางตาแหน่งไม่ตรงแนวทิศและแนวแกนกับ
หลักอื่น แต่ละหลักหินมีขนาดและรูปทรงที่แตกต่างกัน
7. เพิงหินนกกระทา (ภาพที่ 11) เพิงหินสูงใหญ่มีแผ่นหิน
วางทับอยูด่ ้ านบน ค้ นพบหลักหินจานวน 5 หลัก ปักอยูใ่ กล้ ๆ

ภาพที ่ 7 หอนางอุสา
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แผนผังที ่ 2 หอนางอุสา

ภาพที ่ 8 กู่นางอุสา (กี ่นางอุสา)

ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558

หลักหินทวารวดีอีสานทีภ่ ูพระบาท ภาพสะท้ อนการบูชา
สิ่งเหนือธรรมชาติและประเพณีพุทธศาสนา

ภาพที ่ 9 ถ้าฤาษี

แผนผังที ่ 3 ถ้าฤาษี
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ภาพที ่ 10 คอกม้าน้อย

ภาพที ่ 11 เพิงหิ นนกกระทา
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หลักหินที่ล้อมรอบเพิงหินเหล่านี ้คงทาขึ ้นในครัง้ ที่วฒ
ั นธรรมทวารวดี
อีสานแพร่หลายไปทัว่ เพราะตาแหน่งการปั กและรู ปทรงของหลักหินทังแผ่
้ น
แบนหรื อแท่งเสาเทียบได้ กับแหล่งอื่นๆ แต่สิ่งที่ควรสังเกตคือหลักหินบนภู
พระบาทส่วนใหญ่ไม่นิยมประดับตกแต่งใดๆ เลย การปั กหลักหินล้ อ มรอบ
เพิ ง หิ น บนภู พ ระบาทสามารถวิ เ คราะห์ เ ชื่ อ มโยงไปสู่ ป ระเด็ น ต่ า งๆ ได้
หลากหลาย ดังนี ้
ประการแรก หลักหินนี ้แสดงความสัมพันธ์ กับประเพณีพุทธศาสนา
อย่างแน่ชดั เห็นได้ จากการปั กหินที่ถา้ พระ วัดลูกเขย อันเป็ นเพิงหินที่ได้ รับ
การดัดแปลงให้ เป็ นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
ประการที ่ส อง หลักหินที่ล้อมรอบหอนางอุสาซึ่งเป็ นเพิง หิน ขนาด
ใหญ่อาจเกี่ยวข้ องกับการเป็ นนิมิตของพัทธสีมาสงฆ์ เพราะพื ้นที่นี ้มีสภาพ
เป็ นลานหินขนาดใหญ่ เหมาะสมสาหรับการประชุมทาสังฆกรรม แต่มิได้
หมายความว่าพื ้นที่รอบเพิงหินอื่นๆเป็ นพัทธสีมาสงฆ์ด้วยเพราะบางแห่งไม่
น่าจะมีพื ้นที่เพียงพอให้ สงฆ์มาชุมนุมกันได้ เช่น ถา้ ฤาษี ตัวเพิงหินมีขนาด
ใหญ่มาก หลักหินปักค่อนข้ างประชิดติดกับเพิงหิน อีกทังระดั
้ บพื ้นโดยรอบยัง
ต่างระดับกันมาก
ประการที ่ ส าม เฉพาะหลัก หิ น ที่ ล้ อ มรอบกู่น างอุส า (กี่ น างอุส า)
เท่ า นัน้ ที่ พ บทัง้ 8 ทิ ศ และอยู่ใ นต าแหน่ ง ของทิ ศ หลัก และทิ ศ เฉี ย ง เป็ น
หลักฐานที่เชื่อมโยงเข้ ากับประเพณี การปั กนิมิตที่ทิศทัง้ แปดของพัทธสี ม า
สงฆ์อนั นิยมแพร่ หลายในทวารวดีอีสานและสืบต่อมายังสมัยหลัง ในขณะที่
หลักหินที่ล้อมรอบเสาหินหรื อเพิงหินอื่นๆ ไม่ได้ ปักตรงกับทิศทังแปด
้
ซึ่งอาจ
เกิดจากการสูญหายหรื อไม่มีตงแต่
ั ้ แรก ตาแหน่งหลักหินจึงดูไม่เป็ นระเบียบ
นัก
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ประการที ่สี่ หากการปั กหลักหินล้ อมรอบเพิงหินเป็ นเรื่ องของการ
กาหนดพัทธสีมาสงฆ์แต่เพียงอย่างเดียวก็ควรเลือกสถานที่โล่ง อันเอื ้อต่อการ
สร้ างอาคารไว้ ภายใน หรื อชุมนุมกันบนลานโล่งโดยไม่มีสิ่งใดขวางกันเช่
้ นที่
พบบนลานหินหน้ าวัดพ่อตา (ภาพที่ 5 และแผนผังที่ 1) แต่การตังใจให้
้
เพิง
หินขนาดใหญ่ตงอยู
ั ้ ่กลางพื ้นที่น่าจะมีมิติที่เกี่ยวข้ องกับแง่มมุ อื่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสัมพันธ์ ความเชื่อว่าเพิงหินเหล่านี ้เกี่ ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าจะ
เพราะเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็ นผู้บนั ดาลให้ เกิดขึ ้นหรื อเชื่อว่าเป็ นที่สถิตของสิ่ง
ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ก็ ต าม สิ่ ง นี อ้ าจเป็ นประเพณี ดัง้ เดิ ม ที่ สื บ ทอดมาแต่ ค รั ง้ ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ เห็นได้ จากการพบภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ บนเพิง
หินเหล่านี ้ เมื่อพุทธศาสนาแพร่ เข้ ามาจึงเกิดการปั กหลักหินล้ อมรอบเพื่อกัน
เขตแนวของสถานที่ ศกั ดิ์สิทธิ์ นับเป็ นการผสมผสานกลมกลืนความเชื่อทัง้
สองเข้ าไว้ ด้วยกัน
ประการที ่ห้า อาจเป็ นไปได้ ที่พระสงฆ์ที่พานักอยู่บนภูพระบาทจะ
เป็ นพระสงฆ์สายอรัญวาสี เป็ นกลุ่มพระสงฆ์ที่ปลีกวิเวกออกจากชุมชน เน้ น
ด้ านวิปัสสนาธุระ ไม่เน้ นสิ่งก่อสร้ างใหญ่โตเฉกเช่นวัดภายในเมือง หลักฐาน
พุทธศาสนาบนภูพระบาทที่ดดั แปลงเพิงหินแต่เพียงเล็กน้ อยให้ เป็ นที่พานัก
อาศัยหรื อประกอบศาสนกิจ แม้ แต่ภายในพัทธสีมาที่ลานหิ นวัดพ่อตาก็ไม่ได้
มีอโุ บสถเป็ นอาคารใหญ่โต น่าจะเป็ นหลักฐานบ่งบอกว่าพระสงฆ์ที่อาศัยอยู่
ที่นี ้เป็ นสายอรัญวาสีได้

ส่ งท้ าย
สภาพภูมิ ป ระเทศแปลกตาของภูพ ระบาท ผนวกรวมกับ การพบ
หลักฐานการอยู่อาศัยหรื อใช้ ประโยชน์ของมนุษย์อย่างต่อเนื่องนานนับพันปี
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ไล่ม าตัง้ แต่ค รั ง้ ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ เ รื่ อ ยมาจนถึ ง สมัย ประวัติ ศ าสตร์ ที่ มี
ร่องรอยพุทธศาสนาเป็ นหลักฐานสาคัญ อีกทังความเรี
้
ยบง่ายของพุทธสถาน
บนภูพระบาทที่ไม่บนั่ ทอนความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ทาให้ ภูพระบาทเป็ น
สถานที่ที่วฒ
ั นธรรมกับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างสมดุล จึงนับว่าเป็ นเสน่ห์
ของภูพระบาทที่หาได้ ยากในแหล่งวัฒนธรรมอื่นของไทยในปั จจุบนั โดยใน
ปั จ จุบัน นี ภ้ ูพ ระบาทก าลัง อยู่ในขัน้ ตอนขอเสนอเป็ น แหล่ง มรดกโลกทาง
วัฒ นธรรม เชื่ อว่าสิ่ ง นี จ้ ะเป็ นจุดเด่นนี ท้ าให้ ภูพ ระบาทได้ กลายเป็ นแหล่ง
มรดกโลกในที่สดุ
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