
 

หลุมขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

 

แหล่งมรดกโลกแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 

คุณค่าโดดเด่นระดับสากล 

 แหล่งมรดกโลกแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นเนินดินสมัยก่อนประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นท่ี

เกษตรกรรม ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประ เทศ ไทย 

และอยู่ในลุ่มแม่น้ำโขง เนินดินแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการอยู่อาศัยของมนุษย์ มีลักษณะเป็นรูปวงรี ขนาดกว้าง ๕๐๐ 

เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร และสูง ๘ เมตร แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงได้มีการค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๙ 

ซ่ึงมีการศึกษาและขุดค้นโดยนักโบราณคดีท้ังชาวไทยและนานาชาติ การกำหนดค่าอายุทางวิทยาศาสต ร์  

พบว่าแหล่งโบราณคด ีบ้านเชียงม ีอายุ ๑,๔๙๕ ปีก่อนคริสตกาล เป็นแหล่งเกษตรกรรม เลี ้ยงสัต ว์   

ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา และผลิตเคร่ืองมือโลหะสำริด แหล่งมรดกโลกแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงมีพื้ น ท่ี ท้ังหมด 

๖๗.๓๖ เฮกตาร์ ซ่ึงได้มีการขุดค้นทางโบราณคดีเพียงร้อยละ ๐.๐๙ ของพื้นท่ีท้ังหมด 

 แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นแหล่งการตั้งถ่ินฐานและแหล่งฝังศพของมนุษย์สมัยก่อนประ วัติศาสตร์ 
เป็นแหล่งชุมชนท่ีสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการ ทำนาปลูกข้าว 



ตั้งแต่ ๑,๔๙๕ - ๙๐๐ ปีก่อนคริสตกาล เป็นชุมชนเกษตรกรรมและท่ีอยู่อาศัยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึง ในเอ เชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ท่ีได้รับการประกาศข้ึนทะเบียนมรดกโลก 

 วัฒนธรรมบ้านเชียงมีพัฒนาการมาจากสังคมสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเปล่ียนแปลงเป็นสังคม

เกษตรกรรมที ่ดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน ม ีความเจริญด ้านเกษตรกรรม การปศ ุสัตว์ และเทคโนโลยี ใน 

การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้สำริด หลักฐานท้ังหมดท่ีค้นพบจากการศึกษาทางโบราณคดี  

ไม่ว่าจะเป็นหลุมฝังศพ เคร่ืองป้ันดินเผา และเคร่ืองมือโลหะสำริด แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่ งเรือ งและ  

ความซับซ้อนทางสังคมของชุมชนสมัยโบราณในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  

คุณสมบัติตามเกณฑ์มรดกโลก 

เกณฑ์ข้อที ่ ๓ แหล่งโบราณคด ีบ้านเชียงเป็นศูนย์กลางวิวัฒนาการที ่สำคัญของมนุษย์ ทั ้งด้าน

วัฒนธรรม สังคม และเทคโนโลยี ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงเร่ิมต้นข้ึนท่ีแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เมื่อราว 

๑,๕๐๐ ปีก่อนคริสตกาล และแผ่ขยายออกไปท่ัวท้ังภูมิภาค 

ความครบถ้วน 

 แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นเนินดินขนาดใหญ่ ท่ีพบหลักฐานการตั้งถ่ินฐานของชุมชนเกษตรกรรม

ยุคแรกเริ ่มในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ท่ีฝังอยู ่ใต้ด ินไม ่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ปี การขุดค้นโดยนักโบราณคดี 

ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติพบว่าพื้นท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งท่ีอ ยู่อาศัยและแหล่งฝังศพในสมัยก่อนประ วัติศาสตร์  

ท่ีเร ิ ่มมีการต ั ้งถิ ่นฐานของมนุษย์ การทำเกษตรกรรม และการผลิตเครื ่องมือโลหะสำริด ชั ้นวัฒนธรรม 

สมัยแรกสุดกำหนดอายุได้ราว ๑,๕๐๐ ปีก่อนคริสตกาล ซ่ึงแหล่งโบราณคดีแห่งน้ีมีลำดับช้ันทางวัฒนธรรม ท่ี

ต่อเน่ือง ๓ สมัย แสดงให้เห็นถึงการทำเกษตรกรรมในภูมิภาคท่ีมีการทำนาข้าวแบบทดน้ำ มีการเล้ียงสัต ว์

ประเภท วัว ควาย หมู และไก่ ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรกรรมสมัยหินใหม่ในเอเชียตะวันออ กเฉียงใต้  

ช้ันวัฒนธรรมแต่ละสมัยของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงได้พบเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีมีลวดลายและสัญลักษณ์ ท่ีแสดง

ให้เห็นภาพการเลี ้ยงสัต ว์และพิ ธีกรรมต ่าง ๆ ที ่ เกิดขึ ้นในสมัยโบราณ หลักฐานทางโบราณคดี ใ น 

แหล่งโบราณคด ีบ้านเชียง เช่น ภาชนะดินเผา มีร ูปแบบที ่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง นอกจากนี้ยงัมี

หลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการดำรงชีวิตและเคร่ืองประดับ ท่ีทำจาก

โลหะสำริดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงช้ันวัฒนธรรมในลำดับต่อมาได้พบว่ามีการเปล่ียนแปลงการ

ผลิตเคร่ืองมือโลหะจากสำริดไปเป็นเคร่ืองมือเหล็ก อันเป็นลักษณะของแหล่งเกษตรกรรมในช่วงสมัย ก่ึง ก่อน

ประวัติศาสตร์ 

 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงศตวรรษท่ี ๕ ทำให้มีการละท้ิงถ่ินฐานท่ีอยู่อาศัยไปช่ัวคราว

และเป็นการสิ ้นสุดสมัยก่อนประวัต ิศาสตร์ที ่แหล่ งโบราณคด ีแห่ งน้ี  อย่างไรก็ตาม ระบบนิเวศขอ ง 



แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงได้มีการเข้ามาอยู่อาศัยอีกคร้ังในช่วงปลายศตวรรษท่ี ๑๘ โดยเกษตรกร ท่ีทำนา 

แบบทดน้ำซ่ึงอพยพมาจากแถบแม่น้ำโขง ปัจจุบันแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงยังคงรักษาความครบถ้วนขอ ง

สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาของภูมิทัศน์ท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมเกษตรกรรมของการปลูกข้าวใน เอ เชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 

 ความครบถ้วนของแหล่งมรดกโลกแห่งน้ี ม ีความต่อเนื ่องของลำดับชั้นทางวัฒนธรรมที ่พบจาก 
การขุดค้นทางโบราณคดี ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการตั้งถ่ินฐานท่ีอยู่อาศัย แหล่งฝังศพ และการประดิษฐ์เค ร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ เมื่อราว ๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว เป็นจุดกำเนิดและพัฒนาการของการทำนา เล้ียงสัตว์ และเทคโนโลยี 

การผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในภูมิภาคแห่งหน่ึงของโลก 

ความแท้ 

 ความแท้ของแหล่งมรดกโลกแห่งนี้ เชื ่อมโยงกับความครบถ้วน ผลการศ ึกษาการกำหนดค ่าอายุ 
ทางวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการนานาชาติ เป็นส่ิงท่ียืนยันถึงความแท้ด้านอายุสมัยของแหล่งโบราณคดี 

บ้านเชียงท่ีสอดคล้องกับลำดับช้ันทางวัฒนธรรมท่ีได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี นอกจากน้ี การศึกษา

เปรียบเทียบโบราณวัตถุท่ีพบจากการขุดค้นยังสามารถยืนยันถึงความสัมพันธ์ของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงกับ

พื ้นที ่อ ื่น ๆ  ในภูม ิภาคได้อีกด้วย ผลจากการการศึกษา ทางโบราณคดีได้ร ับการตีพิมพ์และเผยแพร่อย่าง

กว้างขวาง รวมถึงการนำเสนอผลการศึกษาของนักวิชาการในการประชุมนานาชาติต่าง ๆ ผลจากการขุดค้น

ทางโบราณคดีในปัจจุบันอย่างต่อเน่ือง เป็นการยืนยันถึงความแท้ของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และทำให้

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นท่ีรู้จักมากย่ิงข้ึน รวมถึงการศึกษาความสำคัญของแหล่งกำเนิดและพัฒนาการ

ทางวัฒนธรรมของการทำนาข้าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเติมข้ึนอีกด้วย 

 เนินด ินของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ยังคงม ีขนาดใหญ่และไม่ได้ร ับความเสียหาย ในระหว่าง 

การขุดค้นทางโบราณคดีได้มีการป้องกันการเส่ือมสภาพ การโจรกรรม หรือการทำลายอื่น ๆ เป็นอย่างดี ดังน้ัน 

ความแท้ท่ีค้นพบในแหล่งโบราณคดีแห่งน้ี ได้รับการบันทึกและสามารถค้นคว้าได้โดยง่ายผ่านการศึกษ าวิ จัย

ของนักวิชาการชาวไทยและนานาชาติ การขุดค้นในพื้นท่ีแหล่งมรดกโลกเป็นไปตามมาตรฐานทาง วิชาการ

ระดับสากล และยังคงมีพื้นท่ีภายในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงท่ียังไม่ได้รับการขุดค้น ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการ

สงวนไว้เพื่อการศึกษาในอนาคตและยืนยันถึงความแท้ของแหล่งมรดกโลกแห่งน้ี 

 ลักษณะภูมิทัศน์พื้นท่ีเกษตรกรรมของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงแสดงถึงความแท้ท่ียังคงรักษารูปแบบ
ประเพณีทางเกษตรกรรมมาอย่างต่อเนื ่อง ประชาชนในปัจจุบันยังคงอาศัยอยู่อย่างต่อเนื ่องบนเนินดิน 

ท่ีล้อมรอบด้วยทุ่งนาและตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำทางธรรมชาติ แหล่งโบราณคดีน้ีมีความหนาแน่นของประชากร

ในพื ้นที ่ต ่ำ อ ีกทั ้งยังม ีการทำเกษตรกรรมปลูกข้าวและเล้ี ยงสัตว์ จึงทำให้นักวิชาการและผู ้เยี ่ยมชม  



แหล่งโบราณคด ีบ้านเชียงสามารถเปรียบเทียบหรือจินตนาการถึงการ ดำรงชีวิตของมนุษย์ในสมัยก่อน

ประวัติศาสตร์ได้ 
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