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49101304 : สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ 
คาํสาํคญั : พื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ/อุทยานประวติัศาสตร์ภูพระบาท/อาํเภอบา้นผอื จงัหวดัอุดรธานี 
 พิทกัษช์ยั จตุัชยั : การวิเคราะห์การใชพ้ื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิบริเวณอุทยานประวติัศาสตร์        
ภูพระบาท อ.บา้นผอื จ.อุดรธานี : จากหลกัฐานทางโบราณคดี. อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ :  
ศ.สายนัต ์ไพรชาญจิตร์. 234 หนา้. 
 
 การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทาํการศึกษาและวิเคราะห์การใชพ้ื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ
บริเวณอุทยานประวติัศาสตร์ภูพระบาท อาํเภอบา้นผือ จงัหวดัอุดรธานี โดยทาํการศึกษาจากการ
สาํรวจเพิงหินแหล่งภาพเขียนสีและโบราณสถานในบริเวณเทือกเขาภูพระบาท ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการ
ทราบถึงร่องรอยของการอยู่อาศยัและการใชพ้ื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทางศาสนาและความเช่ือ รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงการใชพ้ื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิในบริเวณอุทยานประวติัศาสตร์ภูพระบาท 
 จากการศึกษาเพิงหินซ่ึงเป็นแหล่งภาพเขียนสีและโบราณสถานในบริเวณอุทยาน
ประวติัศาสตร์ภูพระบาท สามารถกาํหนดระยะเวลาของการใช้พื้นท่ีได้ 3 ยุคสมยั คือ 1.แหล่ง
ภาพเขียนสมยัก่อนประวติัศาสตร์ 2.โบราณสถานสมยัทวารวดี-ลพบุรี และ 3.โบราณสถานสมยั
ลา้นชา้ง-รัตนโกสินทร์ แต่ทั้งน้ีแหล่งภาพเขียนสีและโบราณสถานต่าง ๆ ดงักล่าวนั้นไดมี้การใช้
พื้นท่ีอย่างต่อเน่ืองซํ้ าซ้อนกนัหลายยุคสมยั โดยเพิงหินหลายแห่งมีการดัดแปลงให้เป็นไปตาม
รูปแบบศิลปกรรมของตามยคุสมยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลทางวฒันธรรมในบริเวณเทือกเขาภูพระบาท 

บริเวณเทือกเขาภูพระบาทมีร่องรอยของการใช้พื้นท่ีเพื่อการประกอบพิธีกรรมมา
ตั้งแต่ในสมยัก่อนประวติัศาสตร์ตอนปลายจนถึงปัจจุบนั กล่าวคือ มีร่องรอยของการอยูอ่าศยัและ
การประกอบพิธีกรรมในสมยัยุคเหล็ก (ราว 3,000-2,000 ปีมาแลว้) การดดัแปลงเพิงหินให้เป็น 
ศาสนสถานเน่ืองในพระพุทธศาสนาในสมยัทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษท่ี 14-15) สมยัลพบุรี (ราว
พทุธศตวรรษท่ี 15-18)  สมยัลา้นชา้ง (ราวพุทธศตวรรษท่ี 19-21) และสมยัรัตนโกสินทร์ (ปัจจุบนั) 
ภายใตบ้ริบทของ “พื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ” ท่ีเป็นบริเวณพื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มคนท่ีให้ความเคารพนบัถือ
และมีการใชบ้ริเวณพ้ืนท่ีเพื่อการประกอบพิธีกรรม ซ่ึงอาจเป็นของกลุ่มคนในทอ้งถ่ินหรือกลุ่มคน
ท่ีอยู่ห่างไกลแต่มีความเคารพนับถือต่อบริเวณพื้นท่ีดงักล่าว โดยพื้นท่ีมีการใชง้านอย่างต่อเน่ือง
ยาวนาน 
ภาควิชาโบราณคดี                    บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร                  ปีการศึกษา 2553 
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................ 
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 PITAKCHAI  JATUCHAI : AN  ANALYSIS  OF  SACRED  SPACE  IN  PHU  PHRABAT  
HISTORICAL  PARK,  BAN  PHUE  DISTRICT , UDON  THANI  PROVINCE  FROM  
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 This independent study focus on “Sacred space at Phu Phrabat Historical park in Ban 
Phue district, Udon Thani province” by studying from the survey of stone shed color drawing sites 
and ancient monuments in Phu Phrabat mountain range to know the traces of living and use of 
scared space for religious belief. Including the change of use in scared space of Phu Phrabat 
Historical park. 
 
 From the study of stone shed in color drawing sites and ancient monuments at           
Phu Phrabat Historical park. The time of use of the area could be specified in 3 periods which are : 
1.Pre history color drawing site  2.Dvaravati-Lopburi monument  and 3.Lanchang-Ratanakosin 
monument.  Until present time, the area had been used  continually and duplicated. Many stone 
sheds had been modified which the art in various periods that influenced throughout the area of Phu 
Phrabat. 
 
 There are many traces of use to perform a ritual since late pre-history period until 
present time at Phu Phrabat area. For example, the trace of living and performance of  ritual in 
Iron age (about 3,000-2,000 years ago). Modified stone sheds to Buddhist religious places in 
Dvaravati period (about 9-10 B.C.) Lopburi period (about 10-13 B.C.) Lanchang period (about 14-16 
B.C.) and Ratanakosin period (Present). Beneath the context of “Scared space” that was the area 
concerning people’s respect and the use of space to perform a ritual that could be the local people at 
present time or not the local people but still have spiritual belief to the area. That means, not only the 
area is important to the local but to the others since pre-history period until now. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีได้สําเร็จลุล่วงลงได้ดีก็ด้วยความช่วยเหลือของบุคคลและ
หน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงผูว้ิจยัจึงใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ี 
 ขอขอบคุณ ศาสตราจารยส์ายนัต ์ไพรชาญจิตร์ ท่ีรับเป็นท่ีปรึกษาการคน้ควา้อิสระน้ี 
รวมถึงไดใ้ห้ขอ้แนะนาํปรึกษาอนัเป็นประโยชน์อย่างดีเสมอมา และยงัไดม้อบความเมตตาให้แก่
ผูว้ิจยัเป็นอยา่งยิง่ 
 ขอบขอบคุณ ศาสตราจารย ์ดร.ผาสุข อินทราวุธ ท่ีไดม้อบความเมตตาและความรู้อนัมี
ค่าสูงสุดแก่ผูว้ิจยั และขอขอบคุณคณาจารยค์ณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีกรุณาใหค้วามรู้
ตลอดระยะเวลาการศึกษา 
 ขอขอบคุณ ผอ.อจัฉรา แขง็สาริกิจ, พี่วีระยา จนัทะมล และเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ ขอนแก่น และสํานักศิลปากรท่ี ๙ ขอนแก่น ท่ีกรุณาเอ้ือเฟ้ือขอ้มูลหลักฐานอันเป็น
ประโยชน์แก่การศึกษาวิจยั 
 ขอขอบคุณ หัวหน้าอุทยานประวติัศาสตร์ภูพระบาท, พี่กิตติรัตน์ ศิริ, พี่วฒันา พรหม
วิชัย และเจา้หน้าท่ีอุทยานประวติัศาสตร์ภูพระบาท ทุกท่าน ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ใน
ระหว่างการออกสาํรวจ และขอขอบคุณ พี่ดวงจิตร นอ้ยนรินทร์ ท่ีร่วมออกสาํรวจและให้ขอ้มูลอนั
เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 
 ขอขอบคุณเพื่อน ๆ โบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ ปี ๒๕๔๙ ท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนัตลอดมา ทั้งในยามสุขและยามทุกข ์
 ขอขอบคุณ คุณภสัสร ลีลาดีมีโชค ท่ีไดใ้หก้าํลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือเสมอมา 
 และทา้ยท่ีสุด ผูว้ิจยัขอขอบคุณ อาจารยพ์ิเชษฐ์ จตุัชยั, คุณพิกุล จตุัชยั, คุณพิทกัษพ์งษ ์
จตุัชยั ผูเ้ป็นบิดา มารดา และพี่ชาย ท่ีคอยอยูเ่คียงขา้ง ให้การสนบัสนุนการศึกษา เอาใจใส่ และให้
กาํลงัใจมาโดยตลอดระยะเวลาของการเป็นนกัเรียนโบราณคดี และขอขอบคุณครอบครัว ติตะปัญ 
ท่ีไดใ้หก้าํลงัใจเสมอ 
 นอกจากน้ี ยงัมีบุคคลอีกหลายท่านท่ีไม่ไดเ้อ่ยนาม ณ ท่ีน้ี ซ่ึงไดช่้วยเหลือผูว้ิจยัในการ
จดัทาํการคน้ควา้อิสระน้ีจนสาํเร็จลุล่วงลงดว้ยดี รวมถึงบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นเจา้ของผลงาน
ต่าง ๆ ท่ีผูว้ิจยัไดย้กข้ึนมาอา้งอิง จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


