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 บทคัดย่อ      
 บทความนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการประวัติศาสตร์และ
ความส าคญัของชมุชนโบราณเมืองพาน  ในบริเวณท่ีราบลุม่น า้โมงตอนกลาง  
อ าเภอบ้านผือ  จงัหวดัอดุรธานี  ในประวตัศิาสตร์อาณาจกัรล้านช้าง 
  จากการศกึษาพบวา่  เมืองพานเป็นศนูย์กลางเครือขา่ยชมุชนโบราณ
ขนาดเล็กในบริเวณลุ่มล าน า้โมงตอนกลาง โดยปรากฏร่องรอยการอยู่อาศยั
ของมนุษย์อย่างชัดเจนในราวพุทธศตวรรษท่ี 14 - 17  ต่อมา ได้กลายเป็น
ชมุชนโบราณส าคญัท่ีอยู่ในเส้นทางโบราณระหว่างเมืองเวียงจนัทน์กบัสยาม
ประเทศในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20 - 24  อีกทัง้ยังเป็นภูมิล าเนาเดิมของ 
เ จ้าราชครูยอดแก้วโพนสะเม็ก  ซึ่ง เป็นพระสงฆ์ท่ีมีบทบาทส าคัญใน
ประวตัิศาสตร์ล้านช้างหลงัรัชกาลพระเจ้าสริุยวงศาธรรมมิกราช นอกจากนี ้ 
ภายในเขตพืน้ท่ีของชุมชนโบราณยงัเป็นท่ีตัง้ของภูพระบาท ซึ่งเป็นสถานท่ี
ศกัดิ์สิทธ์ิท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือทางพระพทุธศาสนาของอาณาจกัรล้านช้าง
อีกด้วย   
ค าส าคัญ: เมืองพาน ภพูระบาท ชมุชนโบราณ ประวตัศิาสตร์  
                 อาณาจกัรล้านช้าง  
                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพทุธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  
  วิทยาลยัสงฆ์เลย e-mail: teerawattano@hotmail.com 

ควำมส ำคัญของชุมชนโบรำณเมืองพำนในประวัติศำสตร์ล้ำนช้ำง 

The Importance of Mueang Phan Ancient Community  

in Lan Xang History 
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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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 ความน า 

  ในบริเวณลุ่มน า้โมงตอนกลางในเขตอ าเภอบ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี  
ได้มีการพบร่องรอยชุมชนโบราณและโบราณสถานในวัฒนธรรมล้านช้าง
กระจายอยู่ตลอดลุ่มน า้ จากข้อมลูทางด้านประวตัิศาสตร์เท่าท่ีมีในปัจจุบนั
ท าให้ทราบว่าในบริเวณดงักล่าวนีเ้คยเป็นท่ีตัง้ของชุมชนโบราณท่ีมีช่ือว่า 
“เมืองพาน” ซึ่งยังเหลือร่องรอยหลักฐานในความทรงจ าของท้องถ่ินจน
กลายเป็นช่ือหมูบ้่านและช่ือต าบลหนึง่ในเขตอ าเภอบ้านผือ    
  ท่ีส าคญัคือ ต าบลเมืองพานยงัเป็นท่ีตัง้ของ “อทุยานประวตัิศาสตร์ 
ภูพระบาท” ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์
โบราณคดีท่ีส าคญัของจงัหวดัอุดรธานีด้วย จากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์   
โบราณคดีและศิลปกรรมท่ีพบในเขตลุม่น า้โมงตอนกลางนี ้ได้แสดงให้เห็นว่า
ชุมชนโบราณเมืองพานได้มีความสัมพันธ์กับอาณาจักรล้านช้างอยู่หลาย
ประการ เน่ืองจากตัง้อยู่ในต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ท่ีไม่ไกลจากเมือง
เวียงจันทน์มากนัก แต่ยังขาดการศึกษาวิ เคราะห์ให้เห็นพัฒนาการ
ประวตัศิาสตร์และความส าคญัของชมุชนโบราณเมืองพานท่ีชดัเจน   
  ทัง้นี  ้ เ น่ืองจากแม่น า้โขงท่ีเคยเป็นเส้นทางคมนาคมส าคัญใน
อาณาจักรล้านช้าง ท่ีปัจจุบันนอกจากจะกลายเป็นพรมแดนธรรมชาติ
ระหว่างไทยกับลาวแล้ว ยังกลายเป็นสิ่งขวางกัน้เนือ้หาทางการศึกษา
ประวตัิศาสตร์อาณาจกัรล้านช้างและชุมชนโบราณเมืองพานอย่างท่ีควรจะ
เป็นด้วย ในการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ไม่มีกล่าวถึง เพราะบริเวณนี ้
ไม่ได้อยู่ในเขตอ านาจของกรุงสุโขทยัหรือกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นอาณาจกัรท่ี
ยิ่งใหญ่ในประวตัิศาสตร์ชาติไทย ส่วนการศึกษาประวัติศาสตร์ลาวก็ไม่ได้
เห็นความส าคัญ เพราะว่าบริเวณนีอ้ยู่นอกเขตการปกครองของลาวใน
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ปัจจบุนั ทัง้ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ของอาณาจกัร
ล้านช้าง ซึ่งเป็นอาณาจกัรท่ียิ่งใหญ่ของลาว จากสภาวะเช่นวา่นีจ้ึงท าให้เกิด
ชอ่งวา่งในการศกึษาประวตัศิาสตร์ในพืน้ท่ีดงักลา่ว 
  บทความนี ้ผู้ เขียนจึงพยายามศึกษาพฒันาการประวัติศาสตร์และ
ความส าคญัของชุมชนโบราณเมืองพานในประวัติศาสตร์ล้านช้าง ทัง้จาก
หลกัฐานด้านประวตัิศาสตร์ โบราณคดี และประวตัิศาสตร์ศิลปะ มาน าเสนอ
เพ่ือเติมเต็มให้กับช่องว่างทางประวัติศาสตร์  แต่อย่างไรก็ดี เน่ืองจาก
การศกึษาของผู้ เขียนในครัง้นีย้งัมีข้อจ ากดัทางด้านหลกัฐานประวตัิศาสตร์ท่ี
เป็นลายลักษณ์อักษรเก่ียวกับพัฒนาการชุมชนโบราณเมืองพาน ดังนัน้ 
ผลการศกึษาจงึเป็นเพียงข้อมลูโดยสงัเขปและเป็นข้อสนันิษฐานเบือ้งต้นจาก
วิธีการทางประวัติศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้ ท่ีสนใจจักได้ศึกษา
ค้นคว้าให้ละเอียดลุม่ลกึตอ่ไป 
 
ลุ่มน า้โมงตอนกลาง: ร่องรอยประวัติศาสตร์ในเขตเมืองพานก่อนรับ
วัฒนธรรมล้านช้าง 
 ล าน า้โมงเป็นล าน า้สาขาขนาดเล็กของแม่น า้โขง โดยมีต้นก าเนิด
จากภูเขาในเขตรอยต่อของอ าเภอสุวรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัล าภู  อ าเภอ
นาด้วง จงัหวดัเลย และอ าเภอน า้โสม จงัหวดัอุดรธานี แล้วไหลไปทางด้าน
ทิศเหนือผ่านอ าเภอสวุรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัล าภู อ าเภอบ้านผือ จงัหวดั
อุดรธานี และไหลไปลงแม่น า้โขงท่ีต าบลน า้โมง อ าเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย มีความยาวประมาณ 167 กิโลเมตร  (สิทธิพร  ณ นครพนม, 2545: 
52)  
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ภาพที ่1 ภาพถ่ายดาวเทียมเหนือบริเวณทีร่าบลุ่มน ้าโมง แสดงใหเ้ห็นสภาพภูมิประเทศ
บริเวณที่ตัง้ชุมชนโบราณเมืองพานและสถานที่ส าคญัใกล้เคียง (ปรับปรุงจาก Google 
Earth) 

 
จากลักษณะภูมิประเทศบริเวณท่ีราบลุ่มน า้โมง ท าให้ผู้ เขียนแบ่ง

สภาพภูมิประเทศตลอดท่ีราบลุ่มน า้ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ลุ่มน ้าโมงตอนตน้ 
ตัง้แต่เขตภูเขาต้นก าเนิดล าน า้โมงไปจนถึงเขตช่องเขาภูพานค ารอยต่อ
ระหว่างอ าเภอสุวรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัล าภู กับอ าเภอบ้านผือ จงัหวดั
อุดรธานี ซึ่งพืน้ท่ีราบลุ่มทัง้หมดอยู่ในเขตอ าเภอสุวรรณคูหา ลุ่มน ้ าโมง
ตอนกลาง ตัง้แต่ทิศเหนือของทิวเขาภูพานค าในเขตอ าเภอบ้านผือ จงัหวดั
อดุรธานี  ไปจนถึงเขตรอยตอ่ระหว่างอ าเภอบ้านผือ กบัอ าเภอท่าบอ่ จงัหวดั
หนองคาย ซึ่งจะมีแนวเขาภูพระบาทเป็นขอบเขตลุ่มน า้โมงตอนกลางทาง 
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ทิศตะวนัตก  และลุ่มน ้าโมงตอนปลาย  ซึ่งจะเป็นพืน้ท่ีราบลุ่มน า้โมงในเขต
อ าเภอทา่บอ่ จงัหวดัหนองคาย พืน้ท่ีราบทางทิศเหนือตดิกบัแมน่ า้โขง 
  ตลอดท่ีราบลุ่มตัง้แตต้่นน า้โมงจนถึงปากน า้โมงได้มีการพบร่องรอย
ชุมชนโบราณมากมาย สืบเน่ืองตัง้แต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นต้นมา  
บริเวณท่ีราบลุ่มน า้โมงตอนกลางในเขตต าบลจ าปาโมง ต าบลเมืองพาน   
และต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เร่ือยลงไปจนถึงเขต
อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย แม้ว่าจะไม่มีหลกัฐานทางประวัติศาสตร์ท่ี
กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนโบราณแห่งนีโ้ดยเฉพาะ แต่จาก
หลกัฐานทางด้านประวตัิศาสตร์โบราณคดี และศิลปกรรม ล้วนแล้วแตแ่สดง
ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า บริเวณแถบนีมี้ชุมชนอาศัยอยู่สืบเน่ืองมาตัง้แต่
สมยัก่อนประวตัศิาสตร์แล้ว   
  ดงัท่ีมีการพบภาพเขียนสีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์บนผนงัถ า้และเพิง
ผาตา่งๆ มากมาย กระจายอยู่ในบริเวณภพูระบาทและภูเขาใกล้เคียง (สรุพล  
ด าริห์กุล, 2549: 70-90; กรมศิลปากร, 2531: 57-73)  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
มีการพบร่องรอยชุมชนโบราณสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ขนาดใหญ่อยู่ในเขต
บ้านโคกคอน ต าบลโคกคอน อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ซึ่งอยู่ในยุค
โลหะในมีอายปุระมาณ 2,500 - 1,500 ปีมาแล้ว (กลัญาณี กิจโชติประเสริฐ, 
2545: 29-33) 
  ท่ีส าคญัคือ มีการพบกลุ่มเสมาหินในวฒันธรรมทวารวดีและอาจมี
ความเก่ียวเน่ืองถึงวฒันธรรมเขมรโบราณอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 14 -18 เป็น
จ านวนมากทัง้ท่ีภูพระบาทและบริเวณท่ีราบลุ่มน า้โมง (ศรีศกัร วลัลิโภดม, 
2546: 332-333) ซึ่งสันนิษฐานได้ว่ามีความเก่ียวข้องกับการบูชาสิ่งเหนือ
ธรรมชาติและประเพณีทางพระพุทธศาสนา (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2558: 
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 139-159) ของผู้คนในสมัยนัน้ การพบกลุ่มเสมาหินในวัฒนธรรมทวารวดี-

เขมรโบราณจ านวนมากสะท้อนให้เห็นถึงความมีอยู่ของผู้คนจ านวนมาก 
ในบริเวณลุม่น า้โมงตอนกลางมาช้านานแล้ว 
  จากหลักฐานท่ีปรากฏจึงท าให้เช่ือได้ว่าบริเวณท่ีราบลุ่มน า้โมง
ตอนกลางมีชมุชนอาศยัอยู่มาตัง้แตป่ระมาณพทุธศตวรรษท่ี 14 - 18 และคง
ค่อยๆ มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และกระจายเป็นชุมชนขนาดเล็ก
เร่ือยมาจนถึงพทุธศตวรรษท่ี 20 ก่อนการย้ายเมืองหลวงและเคล่ือนย้ายผู้คน
จากเมืองหลวงพระบางลงมายงัเมืองเวียงจนัทน์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
แล้ว 
 
เมืองพาน: การก าเนิดและขยายตัวของชุมชนโบราณในลุ่มน า้โมง
ตอนกลาง 
 ในต านานอรัุงคธาตไุด้กล่าวถึงบริเวณ “ภูกเูวียน” หรือ “ภูพระบาท” 
ท่ีอยู่ในเขตต าบลเมืองพานปัจจบุนันีว้่า มีเมืองช่ือ “เมืองพงพาน” ซึ่งเกิดจาก
อิทธิฤทธ์ิของสวุรรณนาค (อรัุงคธาต ุต านานพระธาตพุนม, 2521: 18-19)  ซึง่
สะท้อนให้เห็นว่าบริเวณท่ีราบลุ่มน า้โมงตอนกลางนีมี้ผู้ คนเข้ามาตัง้ถ่ินฐาน
ช้านานแล้ว  ศรีศกัร วลัลิโภดม (2546: 223-238) สนันิษฐานว่าบริเวณนีเ้ป็น
ส่วนหนึ่งใน “เขตสะสม” เน่ืองจากว่าอยู่ชายแดนของรัฐหรือแคว้นใหญ่ๆ ทัง้
ด้านใต้ ด้านตะวนัตก ด้านเหนือและด้านตะวนัออก อย่างอาณาจกัรกมัพูชา 
(เขมรโบราณ) และอาณาจักรจามปา เป็นต้น  จึงเป็นแหล่งท่ีมีผู้คนหลาย
กลุ่มเหล่าหลายเผ่าพนัธุ์เข้ามาตัง้หลกัแหล่ง ดงัพบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ี
มีความหลากหลาย ซึ่งเก่ียวข้องทัง้วัฒนธรรมทวารวดี เขมรโบราณ และ
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วฒันธรรมท้องถ่ินในแถบนีจ้ านวนมาก ก่อนท่ีจะถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของ
อาณาจกัรล้านช้าง 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 แผนที่แสดงสภาพภูมิประเทศ และสถานที่ส าคัญในที่ราบลุ่มน ้ าโมง          
(ทีม่า ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2545: 12) 
 
 ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 21 อาณาจกัรล้านช้างได้มีความพยายามขยาย
อ านาจจากเมืองหลวงพระบาง เมืองหลวงของอาณาจักรในขณะนัน้ลงมา
ตามท่ีราบลุ่มน า้โขง ซึ่งเร่ิมมีความเด่นชัดในรัชสมัยพระเจ้าโพธิสาลราช  
(ครองราชย์ พ.ศ.2063-2090) ครัน้ถึงรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  
(ครองราชย์ พ.ศ.2091-2114) พระราชโอรสของพระเจ้าโพธิสาลราชได้ทรง
ย้ายเมืองหลวงจากเมืองหลวงพระบางมายงัเมืองเวียงจนัทน์ในปี พ.ศ.2103 
(สุรศกัดิ์ ศรีส าอาง, 2545: 98) ด้วยมีสถานการณ์การเมืองภายนอกท่ีพม่า
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 ก าลงัรุกรานราชอาณาจกัรล้านนาซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับเมืองหลวงพระบาง และ

อาจรุกรานเมืองหลวงพระบางด้วย    
  อีกทัง้บริเวณเมืองเวียงจันทน์มีประชากรอยู่จ านวนมาก เพราะมี
ท าเลเหมาะสมแก่การท าเกษตรกรรมมากกว่า เน่ืองจากมีท่ีราบกว้างขวาง  
อุดมด้วยพืชพนัธุ์ธัญญาหารสามารถเลีย้งดไูพร่พลจ านวนมากได้ (สุรศกัดิ์ 
ศรีส าอาง, 2545: 88) และเกิดการขยายตวัทางการค้าภายในภาคพืน้ทวีป 
ในช่วงเวลาดงักล่าว เมืองเวียงจันทน์มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นศูนย์กลาง
การค้าท่ีส าคญัมากกวา่เมืองหลวงพระบาง (โยซิยกิู มาซูฮารา, 2546: 73-98) 
  การท่ีย้ายเมืองหลวงมาอยู่ท่ีเมืองเวียงจนัทน์ ท าให้มีบ้านเมืองใหม่
เกิดขึน้และเกิดการขยายตัวของกลุ่มบ้านเมืองท่ีมีอยู่เดิมในลุ่มน า้โขง
ตอนกลางของอาณาจกัรจ านวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน “เขตสะสม”  และ
ได้มีการขยายประชากรลงมาทางด้านทิศใต้ของลุม่น า้โขง ในบริเวณท่ีราบลุ่ม
น า้โมงตอนกลางก็มีการพบร่องรอยชมุชนโบราณท่ีมีพฒันาการเก่ียวข้องกับ
เมืองเวียงจนัทน์ มีเร่ืองเล่าสืบตอ่กนัมาว่าบริเวณนีเ้ป็นท่ีตัง้ของเมืองโบราณ
ท่ีมีช่ือว่า “เมืองพาน” แต่ทว่าก็ไม่มีการน าเสนอข้อมูลหรือพัฒนาการทาง
ประวตัศิาสตร์ท่ีเดน่ชดัรับรองความเป็นเมืองโบราณ    
  พืน้ท่ีราบลุ่มน า้โมงตอนกลางยังพบศิลาจารึกอักษรไทยน้อย พ.ศ.
2134 ท่ีวดัธาตอุปุสมาราม ต าบลเมืองพาน อ าเภอบ้านผือ ซึ่งระบช่ืุอขนุนาง
วา่ “ศรีพมุเวียงจนัทน์” ด้วย (พิมพ์พรรณ ไพบลูย์หวงัเจริญ, 2535: 59) ท าให้
ผู้ เขียนสันนิษฐานว่าบริเวณท่ีราบลุ่มน า้โมงตอนกลางเป็นท่ีตัง้ของชุมชน
โบราณเมืองพาน และถือเป็นชุมชนโบราณท่ีส าคญัแห่งหนึ่งของอาณาจักร
ล้านช้างเวียงจนัทน์ ท่ีน่าจะเกิดพฒันาการความเป็นบ้านเป็นเมืองขึน้ในช่วง
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ปลายพทุธศตวรรษท่ี 21 ถึงต้นพทุธศตวรรษท่ี 22 จากการท่ีได้ย้ายศนูย์กลาง
การปกครองและเคล่ือนย้ายผู้คนครัง้ใหญ่ในอาณาจกัรล้านช้าง  
  ชุมชนโบราณเมืองพานน่าจะเป็นชุมชนโบราณท่ีไม่มีก าแพงเมือง
หรือคนู า้คนัดินล้อมรอบ ศนูย์กลางของเมืองสนันิษฐานว่าน่าจะอยู่บริเวณ
บ้านเมืองพานและบ้านกาลมึ ต าบลเมืองพาน อ าเภอบ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี 
ในปัจจุบัน เน่ืองจากการส ารวจของผู้ เขียนได้พบเศษภาชนะดินเผาใน
ลกัษณะร่องรอยท่ีตัง้ชุมชนโบราณท่ีกระจายอยู่ในพืน้ท่ีดงักล่าว สอดคล้อง
กับการส ารวจของกรมศิลปากรพบว่ามีร่องรอยชุมชนโบราณอยู่ในบริเวณ
บ้านใหม่เมืองพาน (กรมศิลปากร, 2559) และมีรายงานการพบซากสิมหรือ
โบสถ์โบราณสมยัล้านช้าง  และมีการขดุพบพระพทุธรูปส าริดท่ีมีอายุในราว
พทุธศตวรรษท่ี 23 ท่ีบ้านกาลมึด้วย (ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2545: 18)   
  นอกจากนี ้ ข้อมูลในแผนท่ีโบราณท่ีเขียนขึน้ราวพุทธศตวรรษท่ี 24 
ได้ปรากฏช่ือ “เมืองพาน” วา่ ตัง้อยูใ่นเส้นทางโบราณระหวา่งดา่นปากถ า้ช้าง 
(สันนิษฐานกันว่าอยู่ ท่ีบริเวณช่องเขาถ า้เอราวัณ  อ าเภอนาวัง  จังหวัด
หนองบัวล าภู)  กับเมืองเวียงคุก (ปัจจุบันคือบ้านเวียงคุก  อ าเภอเมือง
หนองคาย) (Santaneen Phasuk and Philip Stott, 2004: 131) ซึง่สอดคล้อง
กบัท่ีตัง้บ้านเมืองพานในปัจจบุนัด้วย 
  นอกจากนี ้จากประวตัิ “พระครูยอดแก้วโพนสะเม็ก” หรือ “พระครู-
โพนสะเม็ก” หรือ “เจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก” ท่ีปรากฏในต านานเมืองนคร
จ าปาศักดิ์มีการเรียกช่ือบ้านเกิดของท่านรวมกันไว้ว่า “กะลึมเมืองพาน” 
(พระยามหาอ ามาตยาธิบดี, 2512: 162)  พระเทพรัตนโมลี  อดีตเจ้าอาวาส
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร สันนิษฐานว่าคือบ้านกะลึมหรือบ้านกาลึม  
ต าบลเมืองพาน อ าเภอบ้านผือ (ปริเชต ศขุปราการ, 2545: 44) ซึง่สอดคล้อง
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 กับการสันนิษฐานของนักวิชาการท่านอ่ืน ท่ีสันนิษฐานเช่นเดียวกันว่าคือ

บริเวณบ้านกาลึม  ต าบลเมืองพาน  (วลัยลักษณ์ ทรงศิริ (บรรณาธิการ), 
2555: 72; สจุิตต์  วงษ์เทศ, 2551) ท่ีอยูใ่นลุม่น า้โมงตอนกลางเชิงภพูระบาท
ในปัจจบุนั ดงันัน้ บริเวณบ้านเมืองพานและบ้านกาลมึจงึนา่จะเป็นศนูย์กลาง
ของชมุชนโบราณเมืองพานมากท่ีสดุ     
  อย่างไรก็ตาม ขอบเขตการปกครองดแูลของเมืองพานนัน้สนันิษฐาน
ว่า คงครอบคลุมบริเวณท่ีราบลุ่มน า้โมงตอนกลางในเขตต าบลจ าปาโมง  
ต าบลเมืองพาน  และต าบลกลางใหญ่  อ าเภอบ้านผือ  จงัหวดัอดุรธานี  ซึง่มี
การพบร่องรอยชุมชนโบราณขนาดเล็ก และซากโบราณสถานร่วมสมัยกับ 
ท่ีพบบริเวณบ้านเมืองพานและบ้านกาลึมกระจายอยู่ทั่วไปตลอดท่ีราบลุ่ม
แมน่ า้โมง   
 ทัง้นี ้เน่ืองจากวา่เป็นบริเวณท่ีราบลุม่น า้โมงตอนกลางซึง่มีทรัพยากร
ทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบรูณ์ และตัง้อยู่บนเส้นทางคมนาคมโบราณระหว่าง
เมืองเวียงจนัทน์กับบ้านเมืองท่ีอยู่ฝ่ังเทือกเขาภูพานค าทางทิศใต้ ตลอดจน
บ้านเมืองในลุ่มน า้เจ้าพระยา ซึ่งเป็นศนูย์กลางการปกครองของอาณาจักร
สยาม (ทัง้กรุงศรีอยธุยา กรุงธนบรีุ และกรุงเทพมหานคร) จึงท าให้เกิดชมุชน
ขนาดเล็กกระจายอยูต่ามแหลง่ทรัพยากรและตามเส้นทางคมนาคม 
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เมืองพาน: เมืองส าคัญในเส้นทางคมนาคมระหว่างเวียงจันทน์กับ
สยาม 
  ข้อความใน “จารึกศรีพมุเวียงจนัทน์” ท่ีพบใน “วดัธาตอุุปสมาราม”  
ต าบลเมืองพาน  อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี ระบุว่า “ศักราช 953 
(พุทธศักราช 2134) เดือน 6 แรม 6 ค ่ า วัน 2 ฤกษ์ได้โอกาสกับศรีพุม
เวียงจนัทน์ ผู้ใดมล้างอาชญาให้มนัเป็นหลกัเป็นตอในสงสารอยู่ อย่าให้เกิด
เป็นคนสกัชาติ กว้าง 430 ยาวพนัปลาย 70” (พิมพ์พรรณ ไพบลูย์หวงัเจริญ, 
2535: 59) ซึ่งพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวงัเจริญ ผู้ ทรงคณุวุฒิของกรมศิลปากร 
ในฐานะผู้ แปลจารึกสันนิษฐานไว้ในส่วนท่ีเป็นเชิงอรรถว่า ค าว่า “ศรีพุม
เวียงจนัทน์” เข้าใจว่าเป็นช่ือต าแหน่งขนุนาง (พิมพ์พรรณ ไพบลูย์หวงัเจริญ, 
2535: 59)   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  ภาพที ่3 จารึกศรีพมุเวียงจนัทน์ พ.ศ.2134 พบทีว่ดัธาตอุปุสมาราม ต าบลเมืองพาน    
  อ าเภอบา้นผือ (ทีม่า: พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวงัเจริญ, 2535: 56) 
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   จากข้อมูลดงักล่าวมาท าให้ผู้ เขียนสันนิษฐานในเบือ้งต้นว่า ค าว่า 

“ศรีพุมเวียงจนัทน์” ผู้ นีน้่าจะเป็นขุนนางในราชส านกัเวียงจนัทน์ ซึ่งน่าจะมี
ภมูิล าเนาเดมิอยูท่ี่บริเวณนีห้รือมีศรัทธากบัอารามแหง่นีแ้ล้วถวายท่ีดนิขนาด 
“กว้าง 430 ยาวพนัปลาย 70” แล้วท าการสาปแช่งผู้ ท่ีลกุล า้พืน้ท่ีหรืออ านาจ
การอุทิศครัง้นีข้องตน แต่อย่างไรก็ดี ศรีพุมเวียงจันทน์อาจเป็นขุนนางใน
ท้องถ่ินเมืองพานก็เป็นได้ (ธีระวฒัน์  แสนค า, 2556: 39)   
 การปรากฏจารึกท่ีมีเนือ้หากล่าวถึงการถวายท่ีดินและการสาปแช่ง
เม่ืออดีตในเขตชุมชนโบราณเมืองพาน สะท้อนให้เห็นถึงความส าคญัและ
ประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินของชุมชนโบราณเมืองพานในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 
22 รวมทัง้สมมติฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถ่ินเมืองพานในหลาย
ประการ โดยเฉพาะความรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนในช่วงเวลา
ดงักลา่ว   
  หากพิจารณาจากสภาพภูมิประเทศหรือข้อมูลทางกายภาพรอบๆ 
บริเวณลุม่น า้โมงตอนกลางในปัจจบุนั ก็จะพบวา่ท่ีราบลุม่แหง่นีน้บัวา่มีความ
อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เหมาะแก่การเพาะปลูกและตัง้ถ่ินฐานของผู้คน  
ทัง้ยงัมีแนวทิวเขาภูพระบาทขวางกัน้เป็นขอบเขตและทอดขนานไปกบัท่ีราบ
ลุ่มน า้โมงทางด้านทิศตะวันตก และยังมีทิวเขาภูพานค าทอดขวางกัน้
ทางด้านทิศใต้  ซึง่ทางด้านทิศใต้ของทิวเขาภพูานค าออกไปก็มีชมุชนโบราณ
ขนาดใหญ่ร่วมสมยักบัเมืองพานอย่างชมุชนโบราณเมืองหนองบวัล าภูตัง้อยู่ 
(ธีระวฒัน์ แสนค า, 2558: 27-28) และยงัมีถ า้สวุรรณคหูา ซึง่เป็นถ า้ศกัดิส์ิทธ์ิ
และส าคญัแห่งหนึ่งในอาณาจกัรล้านช้าง ดงัมีการค้นพบจารึกของพระเจ้า
ไชยเชษฐาธิราช (กรมศิลปากร, 2529: 239-242) และงานศิลปกรรมอย่าง
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ล้านช้างจ านวนมาก (พงษ์ศกัดิ์  อคัรวฒันากลุ, 2558: 100-105) และยงัเป็น
เส้นทางส าคญัท่ีเช่ือมไปยงัอาณาจกัรสยามได้ด้วย 
  การเดนิทางข้ามทิวเทือกเขาภพูานค านัน้  ได้อาศยัชอ่งเขาแหง่หนึ่งท่ี
เรียกกันต่อมาว่า “ช่องข้าวสาร” เป็นเส้นทางคมนาคมหลักและกลายเป็น
เส้นทางคมนาคมส าคญัในสมยัตอ่มา ช่องเขาแห่งนีค้งเป็นเส้นทางคมนาคม
มาอย่างช้านานก่อนหน้าการย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมายังเมือง
เวียงจนัทน์แล้ว ในแผนท่ีโบราณท่ีเขียนขึน้ราวพทุธศตวรรษท่ี 24 ได้ปรากฏ
เส้นทางคมนาคมจากจากกรุงเทพฯ มายงัเมืองเวียงจนัทน์  โดยผ่านบริเวณ
ช่องข้าวสาร ซึ่งในแผนท่ีเขียนว่า “ด่านขาวสาร” อยู่ระหว่างบ้านส้มป่อยกบั
เมืองเวียงคกุ (Santanee Phasuk and Philip Stott, 2004: 131) 
  ช่ือ “ช่องข้าวสาร” นัน้แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของช่องเขาแห่งนี ้
ในทางการคมนาคมและเศรษฐกิจภายในอาณาจักรล้านช้างได้เป็นอย่างดี  
การค้าขายแลกเปล่ียนข้าวระหว่างบ้านเมืองแถบนีน้า่จะเกิดขึน้ และท่ีมาของ
ช่ือช่องข้าวสารก็น่าจะมาจากการขนส่งสินค้าท่ีเกิดขึน้ระหว่างบริเวณ
บ้านเมืองทางด้านใต้เทือกเขาภพูานค ากบัเมืองเวียงจนัทน์และบ้านเมืองอ่ืนๆ 
ใกล้เคียง (ธีระวฒัน์ แสนค า, 2554: 42-44) ท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ “เมืองพาน” 
ซึง่อยูท่างทิศเหนือของชอ่งข้าวสาร 
 ในเสภาเร่ืองขนุช้างขนุแผนซึ่งสนันิษฐานว่าเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ใน
รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา แตน่่าจะมีการแตง่ช าระ
เพิ่มเติมต้นฉบบัส านวนหลวงให้สมบรูณ์ในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้า
เจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (ร่ืนฤทยั สจัจพนัธุ์, 2551: 47-49)  
บทเสภาตอนเจ้าล้านช้างให้ทตูมากรุงศรีอยธุยา ซึ่งกล่าวถึงพระเจ้าล้านช้าง
ประสงค์ท่ีจะถวายพระธิดาช่ือนางสร้อยทองแก่สมเด็จพระพนัวษา จึงส่งทตู
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 ออกเดินทางพร้อมกับเคร่ืองราชบรรณาการลงไปถวายยังกรุงศรีอยุธยา  

คณะทตูได้เดินทางออกจากเวียงจนัทน์ล่องเรือตามแม่น า้โขงลงมาถึงปากน า้
โมงก็ขึน้บกเดินทางต่อ ผ่านบริเวณช่องข้าวสารก่อนท่ีจะมุ่งหน้าไปยงัเมือง
นครราชสีมา ดงัปรากฏในบทเสภาวา่ 
 
       “...อ ามาตย์รับค าสัง่บงัคมลา    คลานถอยออกมาหาช้าไม่ 
       ลงเรือข้ามช่องล่องลงไป    ถึงท่าใหญ่ปากโมงทนัที 
       ข้ึนม้าแลว้ก็พากนัรีบไป    ดัน้ดดัลดัไพรพนาสี 
               ข้ามป่าผ่าทุ่งมุ่งจรลี     ถึงคีรีเขาศาลล่วงด่านไป...” 
       (คริส เบเคอร์ และผาสกุ พงษ์ไพจิตร (บรรณาธิการ), 2556: 364) 
 
 ข้อความในบทเสภาได้สะท้อนให้เห็นว่า บริเวณท่ีราบลุ่มน า้โมงเป็น
เส้นทางคมนาคมส าคญัทัง้เป็นเส้นทางภายในอาณาจกัรล้านช้างและเป็น
เส้นทางมายงัอาณาจกัรสยาม (ทัง้กรุงศรีอยธุยาและกรุงเทพฯ) ซึง่สอดคล้อง
กับรายงานการเดินทัพในศึกเจ้าอนุวงศ์ (พ.ศ.2369-2371) ท่ีทัง้กองทัพ
เวียงจนัทน์และกองทพัสยามต่างก็ใช้เส้นทางท่ีผ่านช่องข้าวสารและผ่านลุ่ม
น า้โมงเป็นเส้นทางเดินทพั (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 2530: 35-105; 
หมอ่มเจ้าทบัในกรมหลวงเสนีบริรักษ์, 2553: 186-203)   
 นอกจากนี ้เส้นทางนีอ้าจไม่ได้มีเพียงแตผู่้คนทัว่ไปเท่านัน้ท่ีเดินทาง
ไปมา หากแต่มีกลุ่มพ่อค้าล้านช้างเป็นกลุ่มคนส าคัญท่ีสัญจรไปมาบน
เส้นทางนีด้้วยในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 22-23 เน่ืองจากพ่อค้าล้านช้างได้มีการ
เดนิทางขนสินค้ามาท าการค้าท่ีกรุงศรีอยธุยา เพราะชว่งเวลานีก้รุงศรีอยธุยา
มีฐานะเป็นเมืองท่าส าคญัท่ีชาวต่างชาติ เช่น จีน ญ่ีปุ่ น อินเดีย อาหรับและ
ชาติตะวนัตก เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายแลกเปล่ียนสินค้าอยู่ตลอดเวลา 
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(ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2553: 68-78) สินค้าท่ีชาวตา่งชาติต้องการส่วนใหญ่เป็น
ของป่าและแร่ธาตซุึง่มีมากในเขตอาณาจกัรล้านช้าง   
  ในเขตชุมชนโบราณเมืองพานมีช่ือหมู่บ้านท่ีน่าสนใจอยู่ 2 หมู่บ้าน  
คือ บ้านกาลึมและบ้านหนองกาลึม สจุิตต์ วงษ์เทศ ได้อธิบายว่าช่ือ “กาลึม” 
มาจากค าในตระกูลมอญ-เขมร หมายถึงขีไ้ต้ท่ีใช้จุดไฟในสมยัก่อน  (สุจิตต์  
วงษ์เทศ, 2551) จากความหมายของค าข้างต้นก็สะท้อนให้เห็นว่าในอดีต
บริเวณเมืองพานนีอ้าจเป็นแหล่งผลิตขีไ้ ต้ท่ีส าคัญท่ีส่งขายหรือส่งไป
แลกเปล่ียนสินค้ากบับ้านเมืองอ่ืนก็เป็นได้ 
  แม้ว่าในขณะนีจ้ะยงัไม่มีความชดัเจนของข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ
ภายในบริเวณชุมชนโบราณเมืองพานเท่าใดนัก  แต่การท่ีพบพระพุทธรูป 
“พระเจ้าองค์ตือ้” ซึ่งเป็นพระพทุธรูปส าริดขนาดใหญ่ ศิลปะล้านช้าง ท่ีสร้าง
โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเม่ือ พ.ศ.2109 (ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, 2554: 312-
314) และร่องรอยชุมชนโบราณเวียงโมง-เวียงนกยูงท่ีบริเวณปากน า้โมง  
อ าเภอท่าบ่อ  จงัหวดัหนองคาย (สิทธิพร ณ นครพนม, 2545: 53) ก็สะท้อน
ให้เห็นว่าชมุชนโบราณท่ีอยู่ตอนในท่ีราบลุ่มน า้โมงนัน้มีความส าคญัไม่น้อย   
ไม่เช่นนัน้พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชคงไม่ทรงเลือกบริเวณนีส้ร้างวัดและหล่อ
พระพทุธรูปพระเจ้าองค์ตือ้ ซึ่งเป็นพระพทุธรูปส าริดขนาดใหญ่องค์หนึ่งของ
อาณาจกัรล้านช้างประดิษฐานไว้บริเวณท่ีเป็นปากทางหรือชมุทางท่ีสามารถ
เช่ือมเข้ามายงัชมุชนโบราณอ่ืนๆ ในลุม่น า้โมง    
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 ภูพระบาท: เมืองพานกับต าแหน่งท่ีตัง้ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิแห่งลุ่มน า้โขง 

เมืองเวียงจันทน์ 
  ภูพระบาทถือเป็นแนวทิวเขาท่ีเป็นขอบท่ีราบลุ่มน า้ โมงตอนกลาง
ทางทิศตะวนัตก เป็นภเูขาหินทรายลกูหนึ่งในกลุม่แนวเทือกเขาภพูานค าทาง
ทิศตะวนัตกของจงัหวดัอุดรธานี และจดัเป็นส่วนหนึ่งของขอบแอ่งสกลนคร
ในทางธรณีวิทยา จุดสูงสุดของภูเขาอยู่บริเวณตอนกลางสูงประมาณ 252 
เมตร จากระดบัน า้ทะเลปานกลาง ในส่วนของภูพระบาทมีโขดหินเพิงผา
รูปร่างแปลกๆ  ตัง้อยู่บนลานหินทราย  ซึ่งลักษณะเช่นนีใ้นทางธรณีวิทยา
สนันิษฐานว่า ภูพระบาทเป็นภเูขาหินทรายท่ีมีอายหุลายล้านปีมาแล้ว มีการ
ผกุร่อนไปตามกาลเวลา และมีชว่งท่ีถกูปกคลมุโดยธารน า้แข็ง เม่ือธารน า้แข็ง
ละลายเคล่ือนตวัไปตามแรงดงึดดูของโลก ท าให้เกิดการกดักร่อนอยา่งรุนแรง  
จนเกิดเป็นเพิงหิน และโขดหิน อย่างท่ีพบเห็นในปัจจุบนั (สุวิทย์  ชยัมงคล 
(บรรณาธิการ), 2541: 10)   
  จากลักษณะดังกล่าวท าให้เกิดการเข้ามาของมนุษย์ยุคก่อน
ประวตัศิาสตร์เพ่ืออยู่อาศยัและประกอบพิธีกรรมเก่ียวกบัสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ  
บนภูพระบาทจงึมีโบราณสถานอยู่จ านวนมาก แตส่ิ่งท่ีมีลกัษณะท่ีแปลกกวา่
ท่ีอ่ืนก็คือ ในบริเวณนีแ้ทบไม่ปรากฏโบราณสถานท่ีก่อสร้างขึน้โดยตรงจาก
ฝีมือมนุษย์ เช่น พระเจดีย์ โบสถ์ และวิหารทัว่ๆ ไป แต่เป็นการตกแต่งและ
ดดัแปลงสิ่งท่ีมีอยู่แล้วในธรรมชาติให้เป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิเคารพบูชา เช่น  
ตกแต่งโขดหินให้เป็นสถูปแล้วปักเสมาหินล้อมรอบบอกเขตไว้แปดด้าน  
ดงัเช่น หอนางอสุา และคอกม้าท้าวบารส ท่ีดดัแปลงเพิงหินโดยการสกัดพืน้
หินใต้เพิงให้เรียบเพ่ือเป็นท่ีกระท าศาสนกิจ และปักเสมาหินล้อมรอบแปดทิศ  



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559 

208 

และสกัดพืน้หินเป็นรูปรอยพระพุทธบาทเพ่ือเคารพบูชา เช่น รอยพระพุทธ
บาทบวับกและพระพทุธบาทหลงัเตา่ (ศรีศกัร  วลัลิโภดม, 2546: 295-304)   
  จากท่ีกลา่วมาจงึคงมีการขึน้มาแสวงบญุนมสัการและสกัการบูชาสิ่ง
ศกัดิ์สิทธ์ิบนยอดเขา ซึ่งเช่ือกนัโดยพืน้ฐานว่าเป็นท่ีสถิตของเทพเจ้า ผีหลวง
หรือผีใหญ่ ฯลฯ ของชาวบ้านเป็นเบือ้งต้น ตอ่มาคงมีพระสงฆ์ขึน้มาบ าเพ็ญ
ภาวนา เร่ืองเหล่านีจ้ึงเป็นเร่ืองปกติสามญัของคนท้องถ่ินนัน้ๆ การประกอบ
กิจแสวงบญุรอนแรมไปจนถึงยอดเขาหรือบริเวณอนัเป็นสถานศกัดิ์สิทธ์ิ คือ
การได้สัมผัสกับอ านาจเหนือธรรมชาติในช่วงเวลาหนึ่งอย่างใกล้ชิดท่ีสุด  
ต่อมาเม่ือระบบความเช่ือซับซ้อนขึน้ตามล าดับ การแสวงบุญจากท่ีเคย
เดินทางสู่ภูเขาศกัดิ์สิทธ์ิห่างไกลและยากล าบาก ก็ได้ถกูจ าลองมาอยู่ภายใน
เมืองท่ีกษัตริย์หรือผู้ ปกครองสามารถเข้านมัสการได้โดยสะดวก ภูเขา
ศกัดิ์สิทธ์ิของชมุชนแตด่ัง้เดิมจึงได้ผสมผสานเข้ากบัความเช่ือจนเกิดเป็นคติ
เร่ือง “เขาพระสุเมรุ” ท่ีมีการเปล่ียนรูปแบบของภูเขาตามธรรมชาติมาเป็น
สญัลกัษณ์ทางศาสนา จ าลองภูเขาศกัดิ์สิทธ์ิให้อยู่ในศาสนสถานส าคญัใน
เมือง โดยมีฐานความเช่ือแต่ดัง้เดิมส่งทอดสืบต่อมา (วลัยลักษณ์ ทรงศิริ 
(บรรณาธิการ), 2555: 69) 
 บนภูพระบาทและแนวเขาในบริเวณใกล้เคียง นอกจากท่ีมีการพบ
ร่องรอยการดดัแปลงเพิงผาเป็นศาสนสถานแล้ว ยงัได้มีการพบรอยพระพทุธ
บาทท่ีเก่าแก่อยู่หลายแห่ง ซึ่งก็ปรากฏเร่ืองราวของรอยพระพทุธบาทเหล่านี ้
ในต านานอุรังคธาตุ ท่ีกล่าวถึงการเสด็จมาโปรดพญานาคท่ีภูกูเวียนของ
พระพทุธเจ้า และพระพทุธเจ้าได้ทรงอธิษฐานประทบัไว้ในแผ่นหินให้แก่นาค
ทัง้หลายได้สกัการะจ านวน 2 รอย (อุรังคธาต ุต านานพระธาตพุนม, 2521: 
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 19-21)  แตใ่นขณะนีบ้นภพูระบาทและบริเวณใกล้เคียงพบรอยพระพทุธบาท

จ านวน 5 รอย  ดงันี ้
 1.พระพุทธบาทบัวบก  อยู่บนภูพระบาทมีลักษณะเป็นรอยเท้า
ประดิษฐ์โดยโบกปนูทบัรอยเดิม มีขนาดความกว้าง 92 เซนติเมตร ยาว 160 
เซนติเมตร ลึก 75 เซนติเมตร เป็นรอยพระบาทขวา รอยพระพทุธบาทแห่งนี ้
มีประวตัิในต านานพระเจ้าเลียบโลกและต านานอุรังคธาต ุบริเวณใกล้ๆ กับ
รอยพระพทุธบาทยงัมีรูหรือปล่องพญานาคตามความเช่ือท้องถ่ินปรากฏอยู่  
เดิมพระพทุธบาทบวับกมีอูบมงุครอบอยู่ ตอ่มาหลวงปู่ ศรีทตัต์ สวุณฺณมาโจ  
แห่งวดัพระธาตทุ่าอุเทน จงัหวดันครพนม ได้ธุดงค์มาพบซากอูบมุง ท่านจึง
ได้ขออนุญาตทางการและร่วมมือกับพุทธศาสนิกชนรือ้แล้วปฏิสงัขรณ์ใหม่  
ในระหว่างการรือ้ได้พบก้อนดินเหนียวขนาดเท่าแตงโมลกูหนึ่ง ภายในมีผอบ
เงินรูปเจดีย์ เม่ือเปิดออกก็พบตลบัทองค า ข้างในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  
จึงได้มีการสร้างพระธาตุครอบรอยพระพุทธบาท พร้อมกับบรรจุพระบรม
สารีริกธาต ุเร่ิมด าเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ.2462 ใช้เวลา 12 ปีจึงแล้วเสร็จ  
โดยพระธาตุได้จ าลองรูปแบบมาจากพระธาตุพนมองค์เดิมก่อนท่ีจะมีการ
บูรณะสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม (บริรักษ์, 2532: 26-27; สุวิทย์  
ชยัมงคล (บรรณาธิการ), 2541: 68-69) 
  2.พระพทุธบาทบวับาน อยู่บนภูพานใกล้กบัพระพทุธบาทบวับกทาง
ทิศใต้แตเ่ป็นภเูขาคนละลูกกัน พระพทุธบาทบวับานได้ปรากฏอยู่ในต านาน 
อรัุงคธาตเุช่นเดียวกนักับพระพทุธบาทบวับก พระพทุธบาทแห่งนีถ้กูโบกปนู
ทบัรอยเดิม มีขนาดความกว้าง 65 เซนติเมตร ยาว 140 เซนติเมตร ลึก 20 
เซนติเมตร ในปัจจบุนัมีพระธาตหุรืออาคารคล้ายอูบมงุต่อยอดเป็นพระธาตุ
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ทรงบวัเหล่ียมแบบล้านช้างครอบอยู่ (ปริเชต ศุขปราการ, 2545: 41-42; สุ
วิทย์ ชยัมงคล (บรรณาธิการ), 2541: 65-66)   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 4 รอยพระพุทธบาทบวับก อยู่ในเขตบ้านต้ิว ต าบลเมืองพาน อ าเภอบ้านผือ    
ซ่ึงเชื่อกนัว่าเป็นรอยพระพทุธบาทเก่าแก่ทีป่รากฏตามต านานอรุงัธาตุ 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่5 อูบมงุหรือมณฑปครอบรอยพระพทุธบาทบวับาน บา้นไผ่ลอ้ม ต าบลเมืองพาน 
อ าเภอบา้นผือ 
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    3.พระพทุธบาทหลงัเต่า อยู่บนภูพานทางด้านทิศใต้และอยู่ห่างจาก

พระพทุธบาทบวับกราว 2 กิโลเมตร ลกัษณะคล้ายรอยเท้ามนษุย์เว้าลงไปใน
เนือ้หิน มีการโบกปูนแต่งเติมเช่นกัน มีขนาดความยาว 165 เซนติเมตร  
ปลายเท้ากว้าง 77 เซนตเิมตร ส้นเท้ากว้าง 45 เซนตเิมตร กลางรอยพระบาท
สลกัเป็นรูปดอกไม้ ซึ่งน่าจะท าขึน้เม่ือราว 30 ปีท่ีผ่านมานีเ้อง มีผู้สนันิษฐาน
ว่าพระพุทธบาทแห่งนีเ้ป็นหนึ่งในจ านวนสองรอย ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรง
ประทบัให้แก่นาคทัง้หลายท่ีไม่ได้ปรากฏช่ืออยู่ในต านานอุรังคธาต ุบนลาน
หินทรายในบริเวณรอบๆ รอยพระพุทธบาทได้ปรากฏหลุมกลมและเหล่ียม
กระจายอยู่ มีแนวหินถูกเซาะเป็นร่องยาว คาดว่าเก่ียวกับการกัน้แนวเขต 
หรือท าหลงัคาคลุมรอยพระพุทธบาท (ปริเชต ศขุปราการ, 2545: 42; สวุิทย์  
ชยัมงคล (บรรณาธิการ), 2541: 71-72)    
  4.พระพทุธบาทภูผาแดง อยูบ่นภผูาแดงซึง่เป็นภเูขาท่ีทอดตวัตอ่จาก
ภูพระบาทลงมาทางใต้ ลกัษณะรอยพระบาทคล้ายรอยเท้ามนุษย์กดลงบน
หินทราย มีความยาว 190 เซนติเมตร ปลายเท้ากว้าง 78 เซนติเมตร ส้นเท้า
กว้าง 52 เซนตเิมตร ชาวบ้านได้โบกปนูเสริมขอบพระบาท ท าร่องนิว้พระบาท
และทาสีทองทบั รอยพระพุทธบาทแห่งนีอ้าจเป็นรอยพระพุทธบาทอีกรอย
หนึ่งในต านานอุรังคธาตก็ุเป็นได้ และบนลานหินทรายในบริเวณรอบๆ รอย
พระพุทธบาทได้ปรากฏหลุมกลมและเหล่ียมกระจายอยู่ สนันิษฐานว่าเป็น
หลุมเสาอาคารท่ีท าด้วยไม้คลุมรอยพระพุทธบาท ท่ีแสดงให้เห็นถึงร่องรอย
การประกอบพิธีกรรม (ปริเชต ศุขปราการ , 2545: 42; สุวิทย์ ชัยมงคล 
(บรรณาธิการ), 2541: 66-69)    
  5.รอยพระพุทธบาทธาตุร้างอูบมุง ธาตรุ้างอูบมุงหรืออุปโมงค์เป็น
โบราณสถานในสมยัล้านช้างบนภูพระบาท เป็นซากอาคารขนาดเล็กรูปทรง
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ส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาดยาวประมาณ 4.7 เมตร กว้างประมาณ 3.8 เมตร ก่อ
เรียงด้วยอิฐบนลานหินกว้าง พบรอยสกัดหินเป็นหลุมกลมเรียงตามแนว
โดยรอบองค์ธาต ุภายในธาตรุ้างมีร่องรอยสิ่งก่อสร้างด้วยปนู สนันิษฐานว่า
เป็นรอยพระพทุธบาท โดยขนาดประมาณ คือ ยาว 184 เซนตเิมตร ปลายเท้า
กว้าง 90 เซนตเิมตร หนัชีไ้ปทางทิศตะวนัตก คงเหลือร่องรอยบางสว่นของนิว้
พระบาท และเส้นนูนสองเส้นต่อกันเป็นมุมฉากท่ีกึ่งกลางเกือบถึงส้นเท้า  
นอกจากนีย้ังมีรอยทาสีแดงและปิดทอง (สุวิทย์ ชัยมงคล (บรรณาธิการ), 
2541: 70-71)       
 อย่างไรก็ดี  เม่ือพิจารณาในส่วนของต านาน พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์ 
(2521: (15)-(19)) สนันิษฐานว่าน่าจะเป็นสิ่งท่ีมีอยู่แตเ่ดิม และได้รับการจด
บนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ไม่เกินสมยัพระเจ้าวิชลุราช (พ.ศ.2045-2063)  
ช่วงความรุ่งเรืองทางการประพนัธ์ของลาว โดยรับแบบแผนการเรียบเรียงมา
จากอาณาจกัรล้านนาในรัชกาลพระเมืองแก้ว (ต้นพทุธศตวรรษท่ี 21)   
  ดงันัน้ จึงสนันิษฐานได้ว่ารอยพระพทุธบาทกลุ่มนีเ้ป็นปชูนียสถานท่ี
ส าคัญ ท่ีสร้างขึน้และได้รับการสักการบูชาจากพระมหากษัตริ ย์และ
พุทธศาสนิกชนชาวล้านช้างตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี  21-23 ลงมา อันเป็น
ช่วงเวลาท่ีชุมชนโบราณเมืองพานได้มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก และ
สะท้อนให้เห็นวา่ในชว่งเวลาดงักล่าวคงมีผู้คนจากบ้านเมืองตา่งๆ เดนิทางไป
มาเพ่ือแสวงบญุบนภูพระบาทในเขตชมุชนโบราณเมืองพานเป็นจ านวนมาก
ด้วย  
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 บทสรุป 

  จากเนือ้หาท่ีผู้ เขียนน าเสนอมาทัง้หมดชีใ้ห้เห็นว่าในท่ีราบลุ่มน า้โมง
ตอนกลางหรือเขตชมุชนโบราณเมืองพานนัน้  มีพฒันาการทางประวตัศิาสตร์
มาตัง้แตส่มยัก่อนประวตัิศาสตร์เร่ือยมา ท่ีส าคญัยงัถือเป็นชมุชนขนาดใหญ่
ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัเจ้านายและพระสงฆ์ส าคญัของเมืองเวียงจนัทน์ (สจุิตต์  
วงษ์เทศ, 2551) ซึ่งควรท่ีจะได้รับการศึกษาสืบค้นเพ่ือตอ่ยอดองค์ความรู้ให้
ลุ่มลึกและกว้างขวางมากยิ่งขึน้ อันจะเป็นการสลายภาพความเป็นเส้น
พรมแดนระหว่างรัฐสมัยใหม่ของแม่น า้โขง และท าให้เห็นพัฒนาการทาง
ประวตัิศาสตร์ของเมืองเวียงจนัทน์และชมุชนโบราณในลุ่มน า้โขงตอนกลาง
ชดัเจนขึน้   
  เมืองพานคงเป็นชุมชนระดบัเมืองเร่ือยมาจนถึงพุทธศตวรรษท่ี 24 
เป็นอย่างน้อย เน่ืองจากในแผนท่ีโบราณท่ีเขียนขึน้ราวพทุธศตวรรษท่ี 24 ได้
ปรากฏช่ือ “เมืองพาน” อยู่ในแผนท่ีด้วย (Santanee Phasuk and Philip 
Stott, 2004: 131) แผนท่ีดงักลา่วสนันิษฐานวา่เขียนขึน้เพ่ือเป็นแผนท่ีเดินทพั
ในช่วงศกึเจ้าอนวุงศ์ (พ.ศ.2369-2371) โดยต าแหน่งท่ีตัง้เมืองพานในแผนท่ี
ดงักลา่วอยูบ่นเส้นทางโบราณระหวา่งดา่นปากถ า้ช้างกบัเมืองเวียงคกุ   
  มีความเป็นได้วา่ชมุชนโบราณเมืองพานอาจถกูท าลายหรือถูกทิง้ร้าง
ในชว่งศกึเจ้าอนวุงศ์ เพราะตัง้อยูใ่นเส้นทางเดินทพัของกองทพัจากกรุงเทพฯ
และอยู่ในพืน้ท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากสงครามโดยตรง จนท าให้ปรากฏ
ร่องรอยศาสนสถานท่ีถูกทิง้ร้างก่อนการเข้ามาตัง้ถ่ินฐานของชุมชนปัจจบุนั  
แตอ่ย่างไรก็ตาม เร่ืองราวในอดีตของชมุชนโบราณเมืองพานก็คงถกูบอกเลา่
และสืบทอดผา่นความทรงจ าเร่ือยมา 
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  สว่นพืน้ท่ีภพูระบาทซึง่เป็นภเูขาส าคญัในเขตชมุชนโบราณเมืองพาน  
ในปัจจุบนันัน้ ก็ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ 
ภพูระบาท สงักดักรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม เพ่ือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
ทางประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญของจังหวัดอุดรธานี และท่ีส าคัญคือในขณะนี ้
รัฐบาลไทยได้ย่ืนเอกสารตอ่ “องค์การศกึษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแหง่
สหประชาชาติ” หรือ “ยูเนสโก” (UNESCO)  เพ่ือขอขึน้ทะเบียนอุทยาน
ประวตัศิาสตร์ภพูระบาทให้เป็นมรดกโลก ซึง่จะประกาศผลวา่จะได้เป็นมรดก
โลกหรือไม่ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 นี ้(ไทยรัฐออนไลน์, 2558) อีกด้วย  
แตอ่ยา่งไรก็ตาม ไมว่า่จะได้เป็นมรดกโลกหรือไม ่บริเวณภพูระบาทและเมือง
พานก็ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีส าคญัของผู้คนในลุ่มน า้โขงมาช้านาน
แล้ว 
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