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บทคัดย่ อ
บทความนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการประวัติศาสตร์ และ
ความสาคัญของชุมชนโบราณเมืองพาน ในบริเวณที่ราบลุม่ น ้าโมงตอนกลาง
อาเภอบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี ในประวัตศิ าสตร์ อาณาจักรล้ านช้ าง
จากการศึกษาพบว่า เมืองพานเป็ นศูนย์กลางเครื อข่ายชุมชนโบราณ
ขนาดเล็กในบริ เวณลุ่มลาน ้าโมงตอนกลาง โดยปรากฏร่องรอยการอยู่อาศัย
ของมนุษย์อย่างชัดเจนในราวพุทธศตวรรษที่ 14 - 17 ต่อมา ได้ กลายเป็ น
ชุมชนโบราณสาคัญที่อยู่ในเส้ นทางโบราณระหว่างเมืองเวียงจันทน์กบั สยาม
ประเทศในช่ ว งพุท ธศตวรรษที่ 20 - 24 อี ก ทัง้ ยัง เป็ น ภู มิ ล าเนาเดิ ม ของ
เจ้ าราชครู ย อดแก้ วโพนสะเม็ ก ซึ่ ง เป็ นพระสงฆ์ ที่ มี บ ทบาทส าคัญ ใน
ประวัติศาสตร์ ล้านช้ างหลังรัชกาลพระเจ้ าสุริยวงศาธรรมมิก ราช นอกจากนี ้
ภายในเขตพื ้นที่ของชุมชนโบราณยังเป็ นที่ตงของภู
ั้
พระบาท ซึ่งเป็ นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้ องกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของอาณาจักรล้ านช้ าง
อีกด้ วย
คาสาคัญ: เมืองพาน ภูพระบาท ชุมชนโบราณ ประวัตศิ าสตร์
อาณาจักรล้ านช้ าง
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Abstract
This article aimed to investigate historical development and
importance of Mueang Phan Ancient Community situated in the middle
plain of Mong River in Ban Phue District of Udon Thani Province
through history of Lan Xang Kingdom.
The results showed that Mueang Phan was a center of small
ancient communities situated in the middle plain of Mong River. This
ancient community was found with an explicit trace of human
habitation from the 14th Buddhist Century to the 17th Buddhist Century.
Later in the 20th Buddhist Century to the 24th Buddhist Century,
Mueang Phan became significant since its situation had lain in
transportation route between Vientiane of Lao and Siam (former name
of Thailand). Moreover, its situation was once a home town of an
important Buddhist monk called Jaorajakru Yodkaew Phonsamek who
had influence on Lan Xang history after the reign of King Suriyawongsa
of Lao. The inside area of Mueang Phan was also comprised of a holy
place called Phu Phra Bat Historical Park where was related to
Buddhist beliefs of ancient people in Lan Xang Kingdom.
Keywords: Mueang Phan, Phu Phra Bat, Ancient Community, History,
Lan Xang Kingdom
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ความนา
ในบริ เวณลุ่มน ้าโมงตอนกลางในเขตอาเภอบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี
ได้ มีการพบร่ องรอยชุมชนโบราณและโบราณสถานในวัฒ นธรรมล้ านช้ าง
กระจายอยู่ตลอดลุ่มน ้า จากข้ อมูลทางด้ านประวัติศาสตร์ เท่าที่มี ในปั จจุบนั
ทาให้ ทราบว่าในบริ เวณดังกล่าวนี เ้ คยเป็ นที่ ตงของชุ
ั้
มชนโบราณที่มี ชื่ อ ว่า
“เมื อ งพาน” ซึ่ง ยัง เหลื อ ร่ อ งรอยหลัก ฐานในความทรงจ าของท้ อ งถิ่ นจน
กลายเป็ นชื่อหมูบ่ ้ านและชื่อตาบลหนึง่ ในเขตอาเภอบ้ านผือ
ที่สาคัญคือ ตาบลเมืองพานยังเป็ นที่ตงของ
ั้
“อุทยานประวัติศาสตร์
ภู พ ระบาท” ซึ่ ง เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู้ และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวัติ ศ าสตร์
โบราณคดีที่สาคัญของจังหวัดอุดรธานีด้วย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
โบราณคดีและศิลปกรรมที่พบในเขตลุม่ น ้าโมงตอนกลางนี ้ ได้ แสดงให้ เห็นว่า
ชุมชนโบราณเมื องพานได้ มี ความสัมพันธ์ กับ อาณาจักรล้ านช้ างอยู่หลาย
ประการ เนื่ อ งจากตัง้ อยู่ ใ นต าแหน่ ง ทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ ไ ม่ ไ กลจากเมื อ ง
เวี ย งจั น ทน์ ม ากนั ก แต่ ยั ง ขาดการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ใ ห้ เห็ น พั ฒ นาการ
ประวัตศิ าสตร์ และความสาคัญของชุมชนโบราณเมืองพานที่ชดั เจน
ทัง้ นี ้ เนื่ อ งจากแม่ น า้ โขงที่ เ คยเป็ นเส้ นทางคมนาคมส าคัญ ใน
อาณาจัก รล้ า นช้ า ง ที่ ปั จ จุบัน นอกจากจะกลายเป็ น พรมแดนธรรมชาติ
ระหว่ า งไทยกับ ลาวแล้ ว ยัง กลายเป็ น สิ่ ง ขวางกัน้ เนื อ้ หาทางการศึก ษา
ประวัติศาสตร์ อาณาจักรล้ านช้ างและชุมชนโบราณเมืองพานอย่างที่ควรจะ
เป็ นด้ วย ในการศึกษาประวัติศาสตร์ ชาติไทยก็ไม่มีกล่าวถึง เพราะบริ เวณนี ้
ไม่ได้ อยู่ในเขตอานาจของกรุ งสุโขทัยหรื อกรุ งศรี อยุธยา ซึ่งเป็ นอาณาจักรที่
ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ ชาติไทย ส่วนการศึกษาประวัติ ศาสตร์ ลาวก็ไม่ได้
เห็ น ความส าคัญ เพราะว่า บริ เ วณนี อ้ ยู่น อกเขตการปกครองของลาวใน
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ปั จจุบนั ทังที
้ ่มีความสัมพันธ์กบั พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของอาณาจักร
ล้ านช้ าง ซึ่งเป็ นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของลาว จากสภาวะเช่นว่านี จ้ ึงทาให้ เกิด
ช่องว่างในการศึกษาประวัตศิ าสตร์ ในพื ้นที่ดงั กล่าว
บทความนี ้ ผู้เขียนจึงพยายามศึกษาพัฒนาการประวัติศาสตร์ และ
ความสาคัญของชุมชนโบราณเมืองพานในประวัติศาสตร์ ล้านช้ าง ทัง้ จาก
หลักฐานด้ านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และประวัติศาสตร์ ศิลปะ มานาเสนอ
เพื่ อ เติม เต็ม ให้ กับ ช่ อ งว่ า งทางประวัติ ศ าสตร์ แต่อ ย่า งไรก็ ดี เนื่ อ งจาก
การศึกษาของผู้เขียนในครัง้ นี ้ยังมีข้อจากัดทางด้ านหลักฐานประวัติศาสตร์ ที่
เป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษรเกี่ ย วกับ พัฒ นาการชุม ชนโบราณเมื อ งพาน ดัง นัน้
ผลการศึกษาจึงเป็ นเพียงข้ อมูลโดยสังเขปและเป็ นข้ อสันนิษฐานเบื ้องต้ นจาก
วิ ธี ก ารทางประวัติศ าสตร์ เพื่ อ เป็ น แนวทางส าหรั บ ผู้ที่ ส นใจจัก ได้ ศึก ษา
ค้ นคว้ าให้ ละเอียดลุม่ ลึกต่อไป
ลุ่มนา้ โมงตอนกลาง: ร่ องรอยประวัติศาสตร์ ในเขตเมืองพานก่ อนรั บ
วัฒนธรรมล้ านช้ าง
ลานา้ โมงเป็ นลานา้ สาขาขนาดเล็กของแม่นา้ โขง โดยมีต้นกาเนิด
จากภูเขาในเขตรอยต่อของอาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอ
นาด้ วง จังหวัดเลย และอาเภอน ้าโสม จังหวัดอุดรธานี แล้ วไหลไปทางด้ าน
ทิศเหนือผ่านอาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอบ้ านผือ จังหวัด
อุด รธานี และไหลไปลงแม่ น า้ โขงที่ ต าบลน า้ โมง อ าเภอท่ า บ่ อ จัง หวัด
หนองคาย มีความยาวประมาณ 167 กิโลเมตร (สิทธิพร ณ นครพนม, 2545:
52)
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ภาพที ่ 1 ภาพถ่ายดาวเทียมเหนือบริ เวณทีร่ าบลุ่มน้าโมง แสดงให้เห็นสภาพภูมิประเทศ
บริ เวณที ่ตงั้ ชุมชนโบราณเมื องพานและสถานที ่สาคัญใกล้เคี ยง (ปรับปรุงจาก Google
Earth)

จากลักษณะภูมิประเทศบริ เวณที่ราบลุ่ม นา้ โมง ทาให้ ผ้ ูเขียนแบ่ง
สภาพภูมิประเทศตลอดที่ราบลุ่มน ้าออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ ลุ่มน้าโมงตอนต้น
ตัง้ แต่เ ขตภูเ ขาต้ น ก าเนิ ด ล าน า้ โมงไปจนถึ ง เขตช่อ งเขาภูพ านค ารอยต่อ
ระหว่างอาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู กับอาเภอบ้ านผือ จังหวัด
อุด รธานี ซึ่ง พื น้ ที่ ร าบลุ่ม ทั ง้ หมดอยู่ใ นเขตอ าเภอสุว รรณคูห า ลุ่ม น้ า โมง
ตอนกลาง ตังแต่
้ ทิศเหนือของทิวเขาภูพานคาในเขตอาเภอบ้ านผือ จังหวัด
อุดรธานี ไปจนถึงเขตรอยต่อระหว่ างอาเภอบ้ านผือ กับอาเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย ซึ่งจะมีแนวเขาภูพระบาทเป็ นขอบเขตลุ่มนา้ โมงตอนกลางทาง
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ทิศตะวันตก และลุ่มน้ าโมงตอนปลาย ซึ่งจะเป็ นพื ้นที่ราบลุ่มน ้าโมงในเขต
อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พื ้นที่ราบทางทิศเหนือติดกับแม่น ้าโขง
ตลอดที่ราบลุ่มตังแต่
้ ต้นน ้าโมงจนถึงปากน ้าโมงได้ มีการพบร่องรอย
ชุม ชนโบราณมากมาย สื บ เนื่ อ งตัง้ แต่ส มัย ก่ อ นประวัติศ าสตร์ เ ป็ นต้ นมา
บริ เวณที่ ราบลุ่ม นา้ โมงตอนกลางในเขตตาบลจ าปาโมง ตาบลเมื องพาน
และตาบลกลางใหญ่ อาเภอบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี เรื่ อยลงไปจนถึงเขต
อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย แม้ ว่าจะไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่
กล่า วถึ ง ประวัติค วามเป็ น มาของชุม ชนโบราณแห่ง นี โ้ ดยเฉพาะ แต่จ าก
หลักฐานทางด้ านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปกรรม ล้ วนแล้ วแต่แสดง
ให้ เ ห็ น อย่ า งชัด เจนว่ า บริ เ วณแถบนี ม้ ี ชุม ชนอาศัย อยู่สื บ เนื่ อ งมาตัง้ แต่
สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ แล้ ว
ดังที่มีการพบภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ บนผนังถา้ และเพิง
ผาต่างๆ มากมาย กระจายอยู่ในบริเวณภูพระบาทและภูเขาใกล้ เคียง (สุรพล
ดาริ ห์กุล , 2549: 70-90; กรมศิล ปากร, 2531: 57-73) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มีการพบร่ องรอยชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ขนาดใหญ่อยู่ในเขต
บ้ านโคกคอน ตาบลโคกคอน อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ซึ่งอยู่ในยุค
โลหะในมีอายุประมาณ 2,500 - 1,500 ปี มาแล้ ว (กัลญาณี กิจโชติประเสริฐ,
2545: 29-33)
ที่สาคัญคือ มีการพบกลุ่มเสมาหินในวัฒนธรรมทวารวดีและอาจมี
ความเกี่ยวเนื่องถึงวัฒนธรรมเขมรโบราณอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14 -18 เป็ น
จานวนมากทังที
้ ่ ภูพระบาทและบริ เวณที่ราบลุ่มนา้ โมง (ศรี ศกั ร วัลลิโภดม,
2546: 332-333) ซึ่ง สันนิษฐานได้ ว่ามี ความเกี่ ยวข้ องกับการบูช าสิ่ง เหนือ
ธรรมชาติและประเพณี ทางพระพุทธศาสนา (รุ่ งโรจน์ ธรรมรุ่ งเรื อง, 2558:
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139-159) ของผู้คนในสมัยนัน้ การพบกลุ่มเสมาหินในวัฒนธรรมทวารวดี เขมรโบราณจานวนมากสะท้ อนให้ เห็นถึงความมีอยู่ของผู้คนจ านวนมาก
ในบริเวณลุม่ น ้าโมงตอนกลางมาช้ านานแล้ ว
จากหลัก ฐานที่ ป รากฏจึง ท าให้ เ ชื่ อ ได้ ว่า บริ เ วณที่ ร าบลุ่ม น า้ โมง
ตอนกลางมีชมุ ชนอาศัยอยู่มาตังแต่
้ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 - 18 และคง
ค่อ ยๆ มี พัฒ นาการทางประวัติศ าสตร์ แ ละกระจายเป็ น ชุม ชนขนาดเล็ ก
เรื่ อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 20 ก่อนการย้ ายเมืองหลวงและเคลื่อนย้ ายผู้คน
จากเมืองหลวงพระบางลงมายังเมืองเวียงจันทน์ของพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช
แล้ ว
เมื องพาน: การก าเนิ ด และขยายตั ว ของชุ ม ชนโบราณในลุ่ ม น า้ โมง
ตอนกลาง
ในตานานอุรังคธาตุได้ กล่าวถึงบริ เวณ “ภูกเู วียน” หรื อ “ภูพระบาท”
ที่อยู่ในเขตตาบลเมืองพานปั จจุบนั นี ้ว่า มีเมืองชื่อ “เมืองพงพาน” ซึ่งเกิดจาก
อิทธิฤทธิ์ของสุวรรณนาค (อุรังคธาตุ ตานานพระธาตุพนม, 2521: 18-19) ซึง่
สะท้ อนให้ เห็นว่าบริ เวณที่ราบลุ่มน ้าโมงตอนกลางนี ้มีผ้ ูคนเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐาน
ช้ านานแล้ ว ศรี ศกั ร วัลลิโภดม (2546: 223-238) สันนิษฐานว่าบริ เวณนี ้เป็ น
ส่วนหนึ่งใน “เขตสะสม” เนื่องจากว่าอยู่ชายแดนของรัฐหรื อแคว้ นใหญ่ๆ ทัง้
ด้ านใต้ ด้ านตะวันตก ด้ านเหนือและด้ านตะวันออก อย่างอาณาจักรกัมพูชา
(เขมรโบราณ) และอาณาจักรจามปา เป็ นต้ น จึงเป็ นแหล่งที่มีผ้ ูคนหลาย
กลุ่มเหล่าหลายเผ่าพันธุ์เข้ ามาตังหลั
้ กแหล่ง ดังพบหลักฐานทางโบราณคดีที่
มี ความหลากหลาย ซึ่ง เกี่ ยวข้ องทัง้ วัฒ นธรรมทวารวดี เขมรโบราณ และ
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วัฒนธรรมท้ องถิ่นในแถบนี ้จานวนมาก ก่อนที่จะถูกผนวกเป็ นส่วนหนึ่งของ
อาณาจักรล้ านช้ าง

ภาพที ่ 2 แผนที ่ แ สดงสภาพภู มิ ประเทศ และสถานที ่ ส าคัญ ในที ่ ร าบลุ่ ม น้ า โมง
(ทีม่ า ศรี ศกั ร วัลลิ โภดม, 2545: 12)

ช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 อาณาจักรล้ านช้ างได้ มีความพยายามขยาย
อานาจจากเมืองหลวงพระบาง เมืองหลวงของอาณาจักรในขณะนัน้ ลงมา
ตามที่ ราบลุ่ม นา้ โขง ซึ่ง เริ่ ม มี ความเด่นชัดในรั ช สมัยพระเจ้ าโพธิ สาลราช
(ครองราชย์ พ.ศ.2063-2090) ครั น้ ถึ ง รั ช สมัย พระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ร าช
(ครองราชย์ พ.ศ.2091-2114) พระราชโอรสของพระเจ้ าโพธิสาลราชได้ ทรง
ย้ ายเมืองหลวงจากเมืองหลวงพระบางมายังเมืองเวียงจันทน์ในปี พ.ศ.2103
(สุรศักดิ์ ศรี สาอาง, 2545: 98) ด้ วยมีสถานการณ์ การเมืองภายนอกที่พม่า
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กาลังรุ กรานราชอาณาจักรล้ านนาซึ่ งอยู่ใกล้ ชิดกับเมืองหลวงพระบาง และ
อาจรุกรานเมืองหลวงพระบางด้ วย
อี กทัง้ บริ เวณเมื องเวี ยงจันทน์ มี ประชากรอยู่จ านวนมาก เพราะมี
ทาเลเหมาะสมแก่การทาเกษตรกรรมมากกว่า เนื่องจากมีที่ราบกว้ างขวาง
อุดมด้ วยพืชพันธุ์ธัญญาหารสามารถเลี ย้ งดูไพร่ พลจานวนมากได้ (สุรศักดิ์
ศรี สาอาง, 2545: 88) และเกิ ดการขยายตัวทางการค้ าภายในภาคพืน้ ทวีป
ในช่วงเวลาดังกล่าว เมืองเวียงจันทน์มีความเหมาะสมที่จะเป็ นศูนย์กลาง
การค้ าที่สาคัญมากกว่าเมืองหลวงพระบาง (โยซิยกู ิ มาซูฮารา, 2546: 73-98)
การที่ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์ ทาให้ มีบ้านเมืองใหม่
เกิ ด ขึ น้ และเกิ ด การขยายตัว ของกลุ่ม บ้ า นเมื อ งที่ มี อ ยู่เ ดิ ม ในลุ่ม น า้ โขง
ตอนกลางของอาณาจักรจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน “เขตสะสม” และ
ได้ มีการขยายประชากรลงมาทางด้ านทิศใต้ ของลุม่ น ้าโขง ในบริเวณที่ราบลุ่ม
น ้าโมงตอนกลางก็มีการพบร่องรอยชุมชนโบราณที่มีพฒ
ั นาการเกี่ยวข้ องกับ
เมืองเวียงจันทน์ มีเรื่ องเล่าสืบต่อกันมาว่าบริ เวณนี ้เป็ นที่ตงของเมื
ั้
องโบราณ
ที่มีชื่อว่า “เมืองพาน” แต่ทว่าก็ไม่มีการนาเสนอข้ อมูลหรื อพัฒนาการทาง
ประวัตศิ าสตร์ ที่เด่นชัดรับรองความเป็ นเมืองโบราณ
พืน้ ที่ราบลุ่มนา้ โมงตอนกลางยังพบศิลาจารึ กอักษรไทยน้ อย พ.ศ.
2134 ที่วดั ธาตุอปุ สมาราม ตาบลเมืองพาน อาเภอบ้ านผือ ซึ่งระบุชื่อขุนนาง
ว่า “ศรี พมุ เวียงจันทน์” ด้ วย (พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, 2535: 59) ทาให้
ผู้เขี ยนสันนิษฐานว่าบริ เ วณที่ ราบลุ่มนา้ โมงตอนกลางเป็ นที่ตงั ้ ของชุมชน
โบราณเมืองพาน และถือเป็ นชุมชนโบราณที่สาคัญแห่งหนึ่ งของอาณาจักร
ล้ านช้ างเวียงจันทน์ ที่น่าจะเกิดพัฒนาการความเป็ นบ้ านเป็ นเมืองขึ ้นในช่วง
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ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 22 จากการที่ได้ ย้ายศูนย์กลาง
การปกครองและเคลื่อนย้ ายผู้คนครัง้ ใหญ่ในอาณาจักรล้ านช้ าง
ชุมชนโบราณเมืองพานน่าจะเป็ นชุมชนโบราณที่ไม่มี กาแพงเมื อง
หรื อคูน ้าคันดินล้ อมรอบ ศูนย์กลางของเมืองสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ บริ เวณ
บ้ านเมืองพานและบ้ านกาลึม ตาบลเมืองพาน อาเภอบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี
ในปั จ จุบัน เนื่ อ งจากการส ารวจของผู้เ ขี ย นได้ พ บเศษภาชนะดิ น เผาใน
ลักษณะร่ องรอยที่ตงชุ
ั ้ มชนโบราณที่กระจายอยู่ในพื ้นที่ ดงั กล่าว สอดคล้ อง
กับการสารวจของกรมศิลปากรพบว่ามีร่องรอยชุมชนโบราณอยู่ในบริ เวณ
บ้ านใหม่เมืองพาน (กรมศิลปากร, 2559) และมีรายงานการพบซากสิมหรื อ
โบสถ์โบราณสมัยล้ านช้ าง และมีการขุดพบพระพุทธรู ปสาริ ดที่มีอายุในราว
พุทธศตวรรษที่ 23 ที่บ้านกาลึมด้ วย (ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, 2545: 18)
นอกจากนี ้ ข้ อมูลในแผนที่โบราณที่เขียนขึ ้นราวพุทธศตวรรษที่ 24
ได้ ปรากฏชื่อ “เมืองพาน” ว่า ตังอยู
้ ใ่ นเส้ นทางโบราณระหว่างด่านปากถา้ ช้ าง
(สัน นิ ษ ฐานกัน ว่า อยู่ที่ บ ริ เ วณช่อ งเขาถ า้ เอราวัณ อ าเภอนาวัง จัง หวัด
หนองบัว ล าภู) กับ เมื อ งเวี ย งคุก (ปั จ จุบัน คื อ บ้ า นเวี ย งคุก อ าเภอเมื อ ง
หนองคาย) (Santaneen Phasuk and Philip Stott, 2004: 131) ซึง่ สอดคล้ อง
กับที่ตงบ้
ั ้ านเมืองพานในปัจจุบนั ด้ วย
นอกจากนี ้ จากประวัติ “พระครู ยอดแก้ วโพนสะเม็ก ” หรื อ “พระครู โพนสะเม็ก” หรื อ “เจ้ าราชครูหลวงโพนสะเม็ก” ที่ปรากฏในตานานเมืองนคร
จ าปาศักดิ์มี การเรี ยกชื่ อบ้ านเกิ ดของท่านรวมกันไว้ ว่า “กะลึม เมื องพาน”
(พระยามหาอามาตยาธิบดี , 2512: 162) พระเทพรัตนโมลี อดีตเจ้ าอาวาส
วัดพระธาตุพ นมวรมหาวิหาร สันนิษฐานว่าคือบ้ านกะลึม หรื อบ้ านกาลึม
ตาบลเมืองพาน อาเภอบ้ านผือ (ปริเชต ศุขปราการ, 2545: 44) ซึง่ สอดคล้ อง
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กับการสันนิษฐานของนักวิชาการท่านอื่ น ที่ สันนิษฐานเช่นเดียวกัน ว่าคือ
บริ เวณบ้ านกาลึม ตาบลเมื องพาน (วลัยลักษณ์ ทรงศิริ (บรรณาธิ การ),
2555: 72; สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2551) ที่อยูใ่ นลุม่ น ้าโมงตอนกลางเชิงภูพระบาท
ในปัจจุบนั ดังนัน้ บริเวณบ้ านเมืองพานและบ้ านกาลึมจึงน่าจะเป็ นศูนย์กลาง
ของชุมชนโบราณเมืองพานมากที่สดุ
อย่างไรก็ตาม ขอบเขตการปกครองดูแลของเมืองพานนันสั
้ นนิษฐาน
ว่า คงครอบคลุม บริ เ วณที่ ราบลุ่ ม นา้ โมงตอนกลางในเขตตาบลจ าปาโมง
ตาบลเมืองพาน และตาบลกลางใหญ่ อาเภอบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี ซึง่ มี
การพบร่ องรอยชุมชนโบราณขนาดเล็ก และซากโบราณสถานร่ วมสมัยกับ
ที่พบบริ เวณบ้ านเมืองพานและบ้ านกาลึมกระจายอยู่ทั่วไปตลอดที่ราบลุ่ม
แม่น ้าโมง
ทังนี
้ ้ เนื่องจากว่าเป็ นบริเวณที่ราบลุม่ น ้าโมงตอนกลางซึง่ มีทรัพยากร
ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และตังอยู
้ ่บนเส้ นทางคมนาคมโบราณระหว่าง
เมืองเวียงจันทน์กับบ้ านเมืองที่อยู่ฝั่งเทือกเขาภูพานคาทางทิศใต้ ตลอดจน
บ้ านเมืองในลุ่มน ้าเจ้ าพระยา ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักร
สยาม (ทังกรุ
้ งศรี อยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงเทพมหานคร) จึงทาให้ เกิดชุมชน
ขนาดเล็กกระจายอยูต่ ามแหล่งทรัพยากรและตามเส้ นทางคมนาคม
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เมื องพาน: เมื องสาคั ญในเส้ น ทางคมนาคมระหว่ า งเวี ย งจั น ทน์ กั บ
สยาม
ข้ อความใน “จารึกศรี พมุ เวียงจันทน์ ” ที่พบใน “วัดธาตุอุปสมาราม”
ต าบลเมื อ งพาน อ าเภอบ้ า นผื อ จัง หวัด อุด รธานี ระบุว่า “ศัก ราช 953
(พุท ธศัก ราช 2134) เดื อ น 6 แรม 6 ค่ า วัน 2 ฤกษ์ ไ ด้ โ อกาสกับ ศรี พุม
เวี ยงจันทน์ ผู้ใดมล้างอาชญาให้มนั เป็ นหลักเป็ นตอในสงสารอยู่ อย่าให้เกิ ด
เป็ นคนสักชาติ กว้าง 430 ยาวพันปลาย 70” (พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริ ญ,
2535: 59) ซึ่งพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริ ญ ผู้ทรงคุณวุฒิของกรมศิลปากร
ในฐานะผู้แปลจารึ กสันนิษฐานไว้ ในส่วนที่ เ ป็ นเชิ ง อรรถว่า คาว่า “ศรี พุม
เวียงจันทน์” เข้ าใจว่าเป็ นชื่อตาแหน่งขุนนาง (พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ,
2535: 59)

ภาพที ่ 3 จารึ กศรี พมุ เวียงจันทน์ พ.ศ.2134 พบทีว่ ดั ธาตุอปุ สมาราม ตาบลเมื องพาน
อาเภอบ้านผือ (ทีม่ า: พิ มพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริ ญ, 2535: 56)
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จากข้ อมูลดังกล่าวมาทาให้ ผ้ ูเขียนสันนิษฐานในเบื ้องต้ นว่า คาว่า
“ศรี พุมเวียงจันทน์ ” ผู้นี ้น่าจะเป็ นขุนนางในราชสานักเวียงจันทน์ ซึ่งน่าจะมี
ภูมิลาเนาเดิมอยูท่ ี่บริเวณนี ้หรื อมีศรัทธากับอารามแห่งนี ้แล้ วถวายที่ดนิ ขนาด
“กว้ าง 430 ยาวพันปลาย 70” แล้ วทาการสาปแช่งผู้ที่ลกุ ล ้าพื ้นที่หรื ออานาจ
การอุทิ ศครั ง้ นี ข้ องตน แต่อย่างไรก็ ดี ศรี พุม เวี ยงจันทน์ อาจเป็ นขุนนางใน
ท้ องถิ่นเมืองพานก็เป็ นได้ (ธีระวัฒน์ แสนคา, 2556: 39)
การปรากฏจารึ กที่มีเนื ้อหากล่าวถึงการถวายที่ดินและการสาปแช่ง
เมื่ออดีตในเขตชุมชนโบราณเมืองพาน สะท้ อนให้ เห็นถึงความสาคัญและ
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นของชุมชนโบราณเมืองพานในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่
22 รวมทังสมมติ
้
ฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นเมืองพานในหลาย
ประการ โดยเฉพาะความรุ่ งเรื องทางด้ านเศรษฐกิจ ของชุมชนในช่วงเวลา
ดังกล่าว
หากพิจารณาจากสภาพภูมิประเทศหรื อข้ อมูลทางกายภาพรอบๆ
บริเวณลุม่ น ้าโมงตอนกลางในปัจจุบนั ก็จะพบว่าที่ราบลุม่ แห่งนี ้นับว่ามีความ
อุดมสมบูรณ์เป็ นอย่างมาก เหมาะแก่การเพาะปลูกและตังถิ
้ ่นฐานของผู้คน
ทังยั
้ งมีแนวทิวเขาภูพระบาทขวางกันเป็
้ นขอบเขตและทอดขนานไปกับที่ราบ
ลุ่ม น า้ โมงทางด้ า นทิ ศ ตะวัน ตก และยัง มี ทิ ว เขาภู พ านค าทอดขวางกั น้
ทางด้ านทิศใต้ ซึง่ ทางด้ านทิศใต้ ของทิวเขาภูพานคาออกไปก็มีชมุ ชนโบราณ
ขนาดใหญ่ร่วมสมัยกับเมืองพานอย่างชุมชนโบราณเมืองหนองบัวลาภูตงอยู
ั้ ่
(ธีระวัฒน์ แสนคา, 2558: 27-28) และยังมีถ ้าสุวรรณคูหา ซึง่ เป็ นถ ้าศักดิส์ ิทธิ์
และสาคัญแห่งหนึ่งในอาณาจักรล้ านช้ าง ดังมีการค้ นพบจารึ กของพระเจ้ า
ไชยเชษฐาธิ ราช (กรมศิลปากร, 2529: 239-242) และงานศิลปกรรมอย่าง

ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559

203

204
ล้ านช้ างจานวนมาก (พงษ์ ศกั ดิ์ อัครวัฒนากุล, 2558: 100-105) และยังเป็ น
เส้ นทางสาคัญที่เชื่อมไปยังอาณาจักรสยามได้ ด้วย
การเดินทางข้ ามทิวเทือกเขาภูพานคานัน้ ได้ อาศัยช่องเขาแห่งหนึ่งที่
เรี ยกกันต่อมาว่า “ช่องข้ าวสาร” เป็ นเส้ นทางคมนาคมหลักและกลายเป็ น
เส้ นทางคมนาคมสาคัญในสมัยต่อมา ช่องเขาแห่งนี ้คงเป็ นเส้ นทางคมนาคม
มาอย่างช้ านานก่อนหน้ าการย้ ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมายังเมือง
เวียงจันทน์แล้ ว ในแผนที่โบราณที่เขียนขึ ้นราวพุทธศตวรรษที่ 24 ได้ ปรากฏ
เส้ นทางคมนาคมจากจากกรุ งเทพฯ มายังเมืองเวียงจันทน์ โดยผ่านบริ เวณ
ช่องข้ าวสาร ซึ่งในแผนที่เขียนว่า “ด่านขาวสาร” อยู่ระหว่างบ้ านส้ มป่ อยกับ
เมืองเวียงคุก (Santanee Phasuk and Philip Stott, 2004: 131)
ชื่อ “ช่องข้ าวสาร” นันแสดงให้
้
เห็นถึงความสาคัญของช่องเขาแห่งนี ้
ในทางการคมนาคมและเศรษฐกิจภายในอาณาจักรล้ านช้ างได้ เป็ นอย่างดี
การค้ าขายแลกเปลี่ยนข้ าวระหว่างบ้ านเมืองแถบนี ้น่าจะเกิดขึ ้น และที่มาของ
ชื่ อ ช่ อ งข้ า วสารก็ น่ า จะมาจากการขนส่ ง สิ น ค้ า ที่ เ กิ ด ขึ น้ ระหว่ า งบริ เ วณ
บ้ านเมืองทางด้ านใต้ เทือกเขาภูพานคากับเมืองเวียงจันทน์และบ้ านเมืองอื่นๆ
ใกล้ เคียง (ธี ระวัฒน์ แสนคา, 2554: 42-44) ที่สาคัญที่สุดก็คือ “เมืองพาน”
ซึง่ อยูท่ างทิศเหนือของช่องข้ าวสาร
ในเสภาเรื่ องขุนช้ างขุนแผนซึ่งสันนิษฐานว่าเป็ นเรื่ องราวที่เกิดขึน้ ใน
รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรี อยุธยา แต่น่าจะมีการแต่งชาระ
เพิ่มเติมต้ นฉบับสานวนหลวงให้ สมบูรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ า
เจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (รื่ นฤทัย สัจจพันธุ์, 2551: 47-49)
บทเสภาตอนเจ้ าล้ านช้ างให้ ทตู มากรุงศรี อยุธยา ซึ่งกล่าวถึงพระเจ้ าล้ านช้ าง
ประสงค์ที่จะถวายพระธิดาชื่ อนางสร้ อยทองแก่สมเด็จพระพันวษา จึงส่งทูต
ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559

ความสําคัญของชุมชนโบราณเมืองพานในประวัติศาสตร์ ล้านช้ าง

ออกเดินทางพร้ อมกับ เครื่ องราชบรรณาการลงไปถวายยัง กรุ ง ศรี อ ยุธ ยา
คณะทูตได้ เดินทางออกจากเวียงจันทน์ล่องเรื อตามแม่น ้าโขงลงมาถึงปากน ้า
โมงก็ขึ ้นบกเดินทางต่อ ผ่านบริ เวณช่องข้ าวสารก่อนที่ จะมุ่งหน้ าไปยังเมือง
นครราชสีมา ดังปรากฏในบทเสภาว่า
“...อามาตย์รับคาสัง่ บังคมลา คลานถอยออกมาหาช้าไม่
ลงเรื อข้ามช่องล่องลงไป
ถึงท่าใหญ่ปากโมงทันที
ขึ้นม้าแล้วก็พากันรี บไป
ดัน้ ดัดลัดไพรพนาสี
ข้ามป่ าผ่าทุ่งมุ่งจรลี
ถึงคีรีเขาศาลล่วงด่านไป...”
(คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร (บรรณาธิการ), 2556: 364)
ข้ อความในบทเสภาได้ สะท้ อนให้ เห็นว่า บริ เวณที่ราบลุ่มน ้าโมงเป็ น
เส้ นทางคมนาคมสาคัญทัง้ เป็ นเส้ นทางภายในอาณาจักรล้ านช้ างและเป็ น
เส้ นทางมายังอาณาจักรสยาม (ทังกรุ
้ งศรี อยุธยาและกรุงเทพฯ) ซึง่ สอดคล้ อง
กับ รายงานการเดิน ทัพ ในศึก เจ้ า อนุว งศ์ (พ.ศ.2369-2371) ที่ ทัง้ กองทัพ
เวียงจันทน์และกองทัพสยามต่างก็ใช้ เส้ นทางที่ผ่านช่องข้ าวสารและผ่านลุ่ม
น ้าโมงเป็ นเส้ นทางเดินทัพ (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 35-105;
หม่อมเจ้ าทับในกรมหลวงเสนีบริรักษ์ , 2553: 186-203)
นอกจากนี ้ เส้ นทางนี ้อาจไม่ได้ มีเพียงแต่ผ้ คู นทัว่ ไปเท่านันที
้ ่เดินทาง
ไปมา หากแต่มี ก ลุ่ม พ่อ ค้ า ล้ า นช้ า งเป็ น กลุ่ม คนส าคัญ ที่ สัญ จรไปมาบน
เส้ นทางนี ้ด้ วยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22-23 เนื่องจากพ่อค้ าล้ านช้ างได้ มีการ
เดินทางขนสินค้ ามาทาการค้ าที่กรุงศรี อยุธยา เพราะช่วงเวลานี ้กรุงศรี อยุธยา
มีฐานะเป็ นเมืองท่าสาคัญที่ชาวต่างชาติ เช่น จีน ญี่ ปนุ่ อินเดีย อาหรับและ
ชาติตะวันตก เดินทางเข้ ามาติดต่อค้ าขายแลกเปลี่ยนสินค้ าอยู่ตลอดเวลา
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(ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, 2553: 68-78) สินค้ าที่ชาวต่างชาติต้องการส่วนใหญ่เป็ น
ของป่ าและแร่ธาตุซงึ่ มีมากในเขตอาณาจักรล้ านช้ าง
ในเขตชุมชนโบราณเมืองพานมีชื่อหมู่บ้านที่น่าสนใจอยู่ 2 หมู่บ้าน
คือ บ้ านกาลึมและบ้ านหนองกาลึม สุจิตต์ วงษ์ เทศ ได้ อธิบายว่าชื่อ “กาลึม”
มาจากคาในตระกูลมอญ-เขมร หมายถึงขี ้ไต้ ที่ใช้ จุดไฟในสมัยก่อน (สุจิตต์
วงษ์ เทศ, 2551) จากความหมายของคาข้ างต้ นก็สะท้ อนให้ เห็นว่าในอดี ต
บริ เ วณเมื อ งพานนี อ้ าจเป็ นแหล่ ง ผลิ ต ขี ไ้ ต้ ที่ ส าคัญ ที่ ส่ ง ขายหรื อ ส่ ง ไป
แลกเปลี่ยนสินค้ ากับบ้ านเมืองอื่นก็เป็ นได้
แม้ ว่าในขณะนี ้จะยังไม่มีความชัดเจนของข้ อมูลทางด้ านเศรษฐกิจ
ภายในบริ เวณชุมชนโบราณเมื องพานเท่าใดนัก แต่การที่พบพระพุทธรู ป
“พระเจ้ าองค์ตื ้อ” ซึ่งเป็ นพระพุทธรูปสาริ ดขนาดใหญ่ ศิลปะล้ านช้ าง ที่ สร้ าง
โดยพระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราชเมื่อ พ.ศ.2109 (ศักดิ์ชยั สายสิงห์, 2554: 312314) และร่ องรอยชุม ชนโบราณเวี ยงโมง-เวี ยงนกยูง ที่ บริ เ วณปากน า้ โมง
อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย (สิทธิพร ณ นครพนม, 2545: 53) ก็สะท้ อน
ให้ เห็นว่าชุมชนโบราณที่อยู่ตอนในที่ราบลุ่มน ้าโมงนันมี
้ ความสาคัญไม่น้อย
ไม่เช่นนันพระเจ้
้
าไชยเชษฐาธิราชคงไม่ทรงเลือกบริ เวณนี ้สร้ างวัดและหล่อ
พระพุทธรูปพระเจ้ าองค์ตื ้อ ซึ่งเป็ นพระพุทธรูปสาริ ดขนาดใหญ่องค์หนึ่งของ
อาณาจักรล้ านช้ างประดิษฐานไว้ บริ เวณที่เป็ นปากทางหรื อชุมทางที่สามารถ
เชื่อมเข้ ามายังชุมชนโบราณอื่นๆ ในลุม่ น ้าโมง
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ภูพระบาท: เมื องพานกั บตาแหน่ งที่ตัง้ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ แห่ งลุ่มนา้ โขง
เมืองเวียงจันทน์
ภูพระบาทถื อเป็ นแนวทิวเขาที่เ ป็ นขอบที่ราบลุ่ม นา้ โมงตอนกลาง
ทางทิศตะวันตก เป็ นภูเขาหินทรายลูกหนึ่งในกลุม่ แนวเทือกเขาภูพานคาทาง
ทิศตะวันตกของจังหวัดอุดรธานี และจัดเป็ นส่วนหนึ่งของขอบแอ่งสกลนคร
ในทางธรณี วิทยา จุดสูงสุดของภูเขาอยู่บริ เวณตอนกลางสูงประมาณ 252
เมตร จากระดับนา้ ทะเลปานกลาง ในส่วนของภูพระบาทมี โ ขดหินเพิง ผา
รู ปร่ างแปลกๆ ตังอยู
้ ่บนลานหินทราย ซึ่งลักษณะเช่นนี ใ้ นทางธรณี วิทยา
สันนิษฐานว่า ภูพระบาทเป็ นภูเขาหินทรายที่มีอายุหลายล้ านปี มาแล้ ว มีการ
ผุกร่อนไปตามกาลเวลา และมีชว่ งที่ถกู ปกคลุมโดยธารน ้าแข็ง เมื่อธารน ้าแข็ง
ละลายเคลื่อนตัวไปตามแรงดึงดูดของโลก ทาให้ เกิดการกัดกร่อนอย่างรุนแรง
จนเกิดเป็ นเพิงหิน และโขดหิน อย่างที่พบเห็นในปั จจุบนั (สุวิทย์ ชัยมงคล
(บรรณาธิการ), 2541: 10)
จากลั ก ษณะดัง กล่ า วท าให้ เกิ ด การเข้ ามาของมนุ ษ ย์ ยุ ค ก่ อ น
ประวัตศิ าสตร์ เพื่ออยู่อาศัยและประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
บนภูพระบาทจึงมีโบราณสถานอยู่จานวนมาก แต่สิ่งที่มีลกั ษณะที่แปลกกว่า
ที่อื่นก็คือ ในบริ เวณนี ้แทบไม่ปรากฏโบราณสถานที่ก่ อสร้ างขึ ้นโดยตรงจาก
ฝี มือมนุษย์ เช่น พระเจดีย์ โบสถ์ และวิหารทัว่ ๆ ไป แต่เป็ นการตกแต่งและ
ดัดแปลงสิ่งที่ มีอยู่แล้ วในธรรมชาติให้ เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เคารพบูชา เช่น
ตกแต่ง โขดหิ น ให้ เ ป็ น สถูป แล้ ว ปั ก เสมาหิ น ล้ อ มรอบบอกเขตไว้ แ ปดด้ าน
ดังเช่น หอนางอุสา และคอกม้ าท้ าวบารส ที่ ดดั แปลงเพิงหินโดยการสกัดพื ้น
หินใต้ เพิงให้ เรี ยบเพื่อเป็ นที่กระทาศาสนกิจ และปักเสมาหินล้ อมรอบแปดทิศ
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และสกัดพื ้นหินเป็ นรู ปรอยพระพุทธบาทเพื่ อเคารพบูชา เช่น รอยพระพุทธ
บาทบัวบกและพระพุทธบาทหลังเต่า (ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, 2546: 295-304)
จากที่กล่าวมาจึงคงมีการขึ ้นมาแสวงบุญนมัสการและสักการบูชาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขา ซึ่งเชื่อกันโดยพื ้นฐานว่าเป็ นที่สถิตของเทพเจ้ า ผีหลวง
หรื อผีใหญ่ ฯลฯ ของชาวบ้ านเป็ นเบื ้องต้ น ต่อมาคงมีพระสงฆ์ขึ ้นมาบาเพ็ญ
ภาวนา เรื่ องเหล่านี ้จึงเป็ นเรื่ องปกติสามัญของคนท้ องถิ่นนันๆ
้ การประกอบ
กิจแสวงบุญรอนแรมไปจนถึงยอดเขาหรื อบริ เวณอันเป็ นสถานศักดิ์สิทธิ์ คือ
การได้ สัม ผัส กับอานาจเหนื อธรรมชาติในช่วงเวลาหนึ่ง อย่างใกล้ ชิ ดที่ สุด
ต่อ มาเมื่ อ ระบบความเชื่ อ ซับ ซ้ อ นขึน้ ตามล าดับ การแสวงบุญ จากที่ เ คย
เดินทางสู่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ห่างไกลและยากลาบาก ก็ได้ ถกู จาลองมาอยู่ภายใน
เมื อ งที่ ก ษั ต ริ ย์ ห รื อ ผู้ป กครองสามารถเข้ า นมัส การได้ โ ดยสะดวก ภู เ ขา
ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนแต่ดงเดิ
ั ้ มจึงได้ ผสมผสานเข้ ากับความเชื่อจนเกิดเป็ นคติ
เรื่ อง “เขาพระสุเมรุ ” ที่มีการเปลี่ยนรู ปแบบของภูเขาตามธรรมชาติมาเป็ น
สัญลักษณ์ทางศาสนา จาลองภูเขาศักดิ์สิทธิ์ให้ อยู่ในศาสนสถานสาคัญใน
เมือง โดยมีฐานความเชื่ อแต่ดงเดิ
ั ้ มส่ง ทอดสื บต่อมา (วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
(บรรณาธิการ), 2555: 69)
บนภูพระบาทและแนวเขาในบริ เวณใกล้ เคียง นอกจากที่มีการพบ
ร่องรอยการดัดแปลงเพิงผาเป็ นศาสนสถานแล้ ว ยังได้ มีการพบรอยพระพุทธ
บาทที่เก่าแก่อยู่หลายแห่ง ซึ่งก็ปรากฏเรื่ องราวของรอยพระพุทธบาทเหล่านี ้
ในตานานอุรัง คธาตุ ที่ กล่าวถึง การเสด็จมาโปรดพญานาคที่ ภูกูเวี ยนของ
พระพุทธเจ้ า และพระพุทธเจ้ าได้ ทรงอธิษฐานประทับไว้ ในแผ่นหินให้ แก่นาค
ทังหลายได้
้
สกั การะจานวน 2 รอย (อุรังคธาตุ ตานานพระธาตุพนม, 2521:
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19-21) แต่ในขณะนี ้บนภูพระบาทและบริเวณใกล้ เคียงพบรอยพระพุทธบาท
จานวน 5 รอย ดังนี ้
1.พระพุท ธบาทบัว บก อยู่บ นภู พ ระบาทมี ลัก ษณะเป็ น รอยเท้ า
ประดิษฐ์ โดยโบกปูนทับรอยเดิม มีขนาดความกว้ าง 92 เซนติเมตร ยาว 160
เซนติเมตร ลึก 75 เซนติเมตร เป็ นรอยพระบาทขวา รอยพระพุทธบาทแห่งนี ้
มีประวัติในตานานพระเจ้ าเลียบโลกและตานานอุรังคธาตุ บริ เวณใกล้ ๆ กับ
รอยพระพุทธบาทยังมีรูหรื อปล่องพญานาคตามความเชื่อท้ องถิ่นปรากฏอยู่
เดิมพระพุทธบาทบัวบกมีอูบมุงครอบอยู่ ต่อมาหลวงปู่ ศรี ทตั ต์ สุวณฺ ณมาโจ
แห่งวัดพระธาตุท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้ ธุดงค์มาพบซากอูบมุง ท่านจึง
ได้ ขออนุญาตทางการและร่ วมมือกับพุทธศาสนิกชนรื อ้ แล้ วปฏิสงั ขรณ์ ใหม่
ในระหว่างการรื อ้ ได้ พบก้ อนดินเหนียวขนาดเท่าแตงโมลูกหนึ่ง ภายในมีผอบ
เงินรู ปเจดีย์ เมื่อเปิ ดออกก็พบตลับทองคา ข้ างในบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ
จึงได้ มีการสร้ างพระธาตุครอบรอยพระพุทธบาท พร้ อมกับบรรจุพระบรม
สารี ริกธาตุ เริ่ มดาเนินการก่อสร้ างในปี พ.ศ.2462 ใช้ เวลา 12 ปี จึงแล้ วเสร็ จ
โดยพระธาตุได้ จาลองรู ปแบบมาจากพระธาตุพนมองค์เดิมก่อนที่จะมี การ
บูรณะสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม (บริ รักษ์ , 2532: 26-27; สุวิทย์
ชัยมงคล (บรรณาธิการ), 2541: 68-69)
2.พระพุทธบาทบัวบาน อยู่บนภูพานใกล้ กบั พระพุทธบาทบัวบกทาง
ทิศใต้ แต่เป็ นภูเขาคนละลูกกัน พระพุทธบาทบัวบานได้ ปรากฏอยู่ในตานาน
อุรังคธาตุเช่นเดียวกันกับพระพุทธบาทบัวบก พระพุทธบาทแห่งนี ้ถูกโบกปูน
ทับรอยเดิม มีขนาดความกว้ าง 65 เซนติเมตร ยาว 140 เซนติเมตร ลึก 20
เซนติเมตร ในปั จจุบนั มีพระธาตุหรื ออาคารคล้ ายอูบมุงต่อยอดเป็ นพระธาตุ
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ทรงบัวเหลี่ยมแบบล้ านช้ างครอบอยู่ (ปริ เชต ศุขปราการ, 2545: 41-42; สุ
วิทย์ ชัยมงคล (บรรณาธิการ), 2541: 65-66)

ภาพที ่ 4 รอยพระพุทธบาทบัวบก อยู่ ในเขตบ้านติ้ ว ตาบลเมื องพาน อาเภอบ้านผื อ
ซึ่ งเชื ่อกันว่าเป็ นรอยพระพุทธบาทเก่าแก่ทีป่ รากฏตามตานานอุรงั ธาตุ

ภาพที ่ 5 อูบมุงหรื อมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทบัวบาน บ้านไผ่ลอ้ ม ตาบลเมื องพาน

อาเภอบ้านผือ
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3.พระพุทธบาทหลังเต่า อยู่บนภูพานทางด้ านทิศใต้ และอยู่ห่างจาก
พระพุทธบาทบัวบกราว 2 กิโลเมตร ลักษณะคล้ ายรอยเท้ ามนุษย์เว้ าลงไปใน
เนื อ้ หิ น มี ก ารโบกปูน แต่ง เติม เช่น กัน มี ข นาดความยาว 165 เซนติเ มตร
ปลายเท้ ากว้ าง 77 เซนติเมตร ส้ นเท้ ากว้ าง 45 เซนติเมตร กลางรอยพระบาท
สลักเป็ นรูปดอกไม้ ซึ่งน่าจะทาขึ ้นเมื่อราว 30 ปี ที่ผ่านมานี ้เอง มีผ้ สู นั นิษฐาน
ว่าพระพุทธบาทแห่งนี เ้ ป็ นหนึ่ง ในจ านวนสองรอย ซึ่ง พระพุทธองค์ไ ด้ ทรง
ประทับให้ แก่นาคทังหลายที
้
่ไม่ได้ ปรากฏชื่ออยู่ในตานานอุรังคธาตุ บนลาน
หินทรายในบริ เวณรอบๆ รอยพระพุทธบาทได้ ปรากฏหลุมกลมและเหลี่ ยม
กระจายอยู่ มีแนวหินถูกเซาะเป็ นร่ องยาว คาดว่าเกี่ ยวกับการกัน้ แนวเขต
หรื อทาหลังคาคลุมรอยพระพุทธบาท (ปริ เชต ศุขปราการ, 2545: 42; สุวิทย์
ชัยมงคล (บรรณาธิการ), 2541: 71-72)
4.พระพุทธบาทภูผาแดง อยูบ่ นภูผาแดงซึง่ เป็ นภูเขาที่ทอดตัวต่อจาก
ภูพระบาทลงมาทางใต้ ลักษณะรอยพระบาทคล้ ายรอยเท้ ามนุษย์กดลงบน
หินทราย มีความยาว 190 เซนติเมตร ปลายเท้ ากว้ าง 78 เซนติเมตร ส้ นเท้ า
กว้ าง 52 เซนติเมตร ชาวบ้ านได้ โบกปูนเสริมขอบพระบาท ทาร่องนิ ้วพระบาท
และทาสีทองทับ รอยพระพุทธบาทแห่งนีอ้ าจเป็ นรอยพระพุทธบาทอี กรอย
หนึ่งในตานานอุรังคธาตุก็เป็ นได้ และบนลานหินทรายในบริ เวณรอบๆ รอย
พระพุทธบาทได้ ปรากฏหลุมกลมและเหลี่ยมกระจายอยู่ สันนิษฐานว่าเป็ น
หลุมเสาอาคารที่ทาด้ วยไม้ คลุมรอยพระพุทธบาท ที่แสดงให้ เห็นถึงร่องรอย
การประกอบพิ ธี ก รรม (ปริ เ ชต ศุข ปราการ, 2545: 42; สุ วิ ท ย์ ชัย มงคล
(บรรณาธิการ), 2541: 66-69)
5.รอยพระพุทธบาทธาตุร้างอูบมุง ธาตุร้างอูบมุงหรื ออุปโมงค์เป็ น
โบราณสถานในสมัยล้ านช้ างบนภูพระบาท เป็ นซากอาคารขนาดเล็กรู ปทรง
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สี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาดยาวประมาณ 4.7 เมตร กว้ างประมาณ 3.8 เมตร ก่อ
เรี ยงด้ วยอิฐ บนลานหินกว้ าง พบรอยสกัดหินเป็ นหลุม กลมเรี ยงตามแนว
โดยรอบองค์ธาตุ ภายในธาตุร้างมีร่องรอยสิ่งก่อสร้ างด้ วยปูน สันนิษฐานว่า
เป็ นรอยพระพุทธบาท โดยขนาดประมาณ คือ ยาว 184 เซนติเมตร ปลายเท้ า
กว้ าง 90 เซนติเมตร หันชี ้ไปทางทิศตะวันตก คงเหลือร่องรอยบางส่วนของนิ ้ว
พระบาท และเส้ นนูนสองเส้ นต่อกันเป็ นมุม ฉากที่ กึ่งกลางเกื อบถึง ส้ นเท้ า
นอกจากนีย้ ัง มีรอยทาสีแดงและปิ ดทอง (สุวิทย์ ชัยมงคล (บรรณาธิ การ),
2541: 70-71)
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาในส่วนของตานาน พิเศษ เจียจันทร์ พงษ์
(2521: (15)-(19)) สันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นสิ่งที่มีอยู่แต่เดิม และได้ รับการจด
บันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ ไม่เกินสมัยพระเจ้ าวิชลุ ราช (พ.ศ.2045-2063)
ช่วงความรุ่งเรื องทางการประพันธ์ของลาว โดยรับแบบแผนการเรี ยบเรี ยงมา
จากอาณาจักรล้ านนาในรัชกาลพระเมืองแก้ ว (ต้ นพุทธศตวรรษที่ 21)
ดังนัน้ จึงสันนิษฐานได้ ว่ารอยพระพุทธบาทกลุ่มนี ้เป็ นปูชนียสถานที่
ส าคัญ ที่ ส ร้ างขึ น้ และได้ รั บ การสั ก การบู ช าจากพระมหากษั ต ริ ย์ แ ละ
พุท ธศาสนิ ก ชนชาวล้ า นช้ า งตัง้ แต่พุท ธศตวรรษที่ 21-23 ลงมา อัน เป็ น
ช่ว งเวลาที่ ชุม ชนโบราณเมื อ งพานได้ มี ค วามรุ่ ง เรื อ งเป็ น อย่า งมาก และ
สะท้ อนให้ เห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าวคงมีผ้ คู นจากบ้ านเมืองต่างๆ เดินทางไป
มาเพื่อแสวงบุญบนภูพระบาทในเขตชุมชนโบราณเมืองพานเป็ นจานวนมาก
ด้ วย
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บทสรุป
จากเนื ้อหาที่ผ้ เู ขียนนาเสนอมาทังหมดชี
้
้ให้ เห็นว่าในที่ราบลุ่มน ้าโมง
ตอนกลางหรื อเขตชุมชนโบราณเมืองพานนัน้ มีพฒ
ั นาการทางประวัตศิ าสตร์
มาตังแต่
้ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เรื่ อยมา ที่สาคัญยังถือเป็ นชุมชนขนาดใหญ่
ที่มีความสัมพันธ์กบั เจ้ านายและพระสงฆ์สาคัญของเมืองเวียงจันทน์ (สุจิตต์
วงษ์ เทศ, 2551) ซึ่งควรที่จะได้ รับการศึกษาสืบค้ นเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ให้
ลุ่ม ลึก และกว้ า งขวางมากยิ่ ง ขึน้ อัน จะเป็ น การสลายภาพความเป็ น เส้ น
พรมแดนระหว่างรั ฐสมัยใหม่ของแม่นา้ โขง และทาให้ เห็นพัฒ นาการทาง
ประวัติศาสตร์ ของเมืองเวียงจันทน์และชุมชนโบราณในลุ่มน ้าโขงตอนกลาง
ชัดเจนขึ ้น
เมืองพานคงเป็ นชุมชนระดับเมืองเรื่ อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 24
เป็ นอย่างน้ อย เนื่องจากในแผนที่โบราณที่เขียนขึ ้นราวพุทธศตวรรษที่ 24 ได้
ปรากฏชื่ อ “เมื อ งพาน” อยู่ใ นแผนที่ ด้ ว ย (Santanee Phasuk and Philip
Stott, 2004: 131) แผนที่ดงั กล่าวสันนิษฐานว่าเขียนขึ ้นเพื่อเป็ นแผนที่เดินทัพ
ในช่วงศึกเจ้ าอนุวงศ์ (พ.ศ.2369-2371) โดยตาแหน่งที่ตงเมื
ั ้ องพานในแผนที่
ดังกล่าวอยูบ่ นเส้ นทางโบราณระหว่างด่านปากถ ้าช้ างกับเมืองเวียงคุก
มีความเป็ นได้ วา่ ชุมชนโบราณเมืองพานอาจถูกทาลายหรื อถูกทิ ้งร้ าง
ในช่วงศึกเจ้ าอนุวงศ์ เพราะตังอยู
้ ใ่ นเส้ นทางเดินทัพของกองทัพจากกรุงเทพฯ
และอยู่ใ นพื น้ ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสงครามโดยตรง จนท าให้ ป รากฏ
ร่ องรอยศาสนสถานที่ถูกทิ ้งร้ างก่อนการเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนปั จจุบนั
แต่อย่างไรก็ตาม เรื่ องราวในอดีตของชุมชนโบราณเมืองพานก็คงถูกบอกเล่า
และสืบทอดผ่านความทรงจาเรื่ อยมา
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ส่วนพื ้นที่ภพู ระบาทซึง่ เป็ นภูเขาสาคัญในเขตชุมชนโบราณเมืองพาน
ในปั จจุบนั นัน้ ก็ได้ รับการอนุรักษ์ และพัฒนาให้ เป็ นอุทยานประวัติศาสตร์
ภูพระบาท สังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ ที่ส าคัญ ของจัง หวัดอุดรธานี และที่ ส าคัญคือในขณะนี ้
รัฐบาลไทยได้ ยื่นเอกสารต่อ “องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ ” หรื อ “ยูเ นสโก” (UNESCO) เพื่ อ ขอขึน้ ทะเบี ย นอุท ยาน
ประวัตศิ าสตร์ ภพู ระบาทให้ เป็ นมรดกโลก ซึง่ จะประกาศผลว่าจะได้ เป็ นมรดก
โลกหรื อไม่ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 นี ้ (ไทยรัฐออนไลน์ , 2558) อีกด้ วย
แต่อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ จะได้ เป็ นมรดกโลกหรื อไม่ บริเวณภูพระบาทและเมือง
พานก็ถือเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญของผู้คนในลุ่มนา้ โขงมาช้ านาน
แล้ ว
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