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บทคัดยอ
การอนุรักษเรือนพื้นถิ่นของเรือนลาวลุมในเขตอนุรักษเมืองหลวงพระบาง ถือไดวาเปน
งานที่สําคัญอยางยิ่งตอการเขามามีบทบาทของการเขาไปเปนมรดกโลกและองคกรที่เขามาดูแล เชน
องคกร UNESCO จํานวนของเรือนลาวลุมที่ไดรับการอนุรักษและกอสรางขึ้นมาใหมนั้นมีจํานวน
เพิ่มมากขึ้นไมใชเพียงเพื่อตอลมหายใจใหกับเรือนพื้นถิ่นดังเดิมของชาวลาวลุม แตยังเปนการสราง
ขึ้นเพื่อตอบรับการเพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวผูมีจิตใจที่รักและแสวงหาธรรมชาติที่มีตอความเปนพื้น
ถิ่น แตทวาจากมุมมองของคนลาวลุมแลวสิ่งที่เกิดขึ้นกับการอนุรักษเรือนลาวลุมดังกลาวกลับเปน
เพี ย งการอนุ รั ก ษ ท างด า นรู ป แบบเท า นั้ น ขาดการคํ า นึ ง ถึ ง จิ ต วิ ญ ญาณของการอยู อ าศั ย
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบตอๆ กันมาโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ “ความเชื่อในการปลูกเรือน”
ป จ จุ บั น การพั ฒ นาภายใต ก รอบคิ ด ของประเทศที่ ใ ช แ นวคิ ด ทางสั ง คมนิ ย ม และ
วิทยาศาสตร จึงมีผลทําใหพิธีกรรมและคติความเชื่อที่มีความหมายทางสวนรวมแบบดั้งเดิมมีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย กลายเปนพิธีกรรมและคติความเชื่อที่ตอบสนองตามความตองการของ
ปจเจกบุคคลมากขึ้นโดยเปนที่พึ่งทางใจของแตละคนเปนสําคัญ และที่สําคัญเมื่อพื้นฐานการผลิต
ของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป บทบาทหนาที่ของพิธีกรรมและคติความเชื่อในการปลูกเรือนลาวลุมเริ่ม
มีการสูญหายไปตามกาลเวลา อํานาจที่ถูกใชผานคติความเชื่อในการควบคุมวิถีชีวิตของคนในสังคม
เริ่ ม เสื่ อ มถอยไม ส ามารถอธิ บ ายสิ่ ง ต า งๆ ได เ หมื อ นเดิ ม เช น ความเชื่ อ ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ การเลือกไม การเลือกดิน ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือการนําเอารูปแบบ เทคนิค
วิธีการในการปลูกเรือนลาวลุมมาใชโดยหวังผลในการรักษาภาพตัวแทนของชาวลาวลุม ในขณะที่
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จิตวิญญาณและวิถีชีวิตของชาวลาวลุมซึ่งอยูนอกเหนือรูปทรงที่ปรากฏใหเห็น ซึ่งเปนปจจัยที่ทําให
“เรือนลาวลุม” มีความสมบูรณ กลับถูกละเลยและมองขาม
ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ “คติความเชื่อที่มีผลตอตัวเรือนเผาลาวลุมในเขตเมืองหลวงพระบาง”
งานวิจัยชิ้นนี้ไมไดตองการที่จะเขาไปทําการคลี่คลายถึงตนตอหรือการเกิดขึ้นของคติความเชื่อ แต
ทวามีมุมมองที่วาคติความเชื่อเปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยางเฉพาะพื้นที่ และทําหนาที่ควบคุมโครงสรางทาง
สังคมดั่งเดิมของชาวลาวลุมใหมีความผาสุข สามัคคี และสามารถอยูรวมกับธรรมชาติ ซึ่งคติความ
เชื่อเหลานี้มักจะถูกบันทึกไวในลักษณะของเรื่องเลา บันทึกไวในคัมภีรโบราณ ซึ่งนับวันก็เริ่มที่จะ
เสื่อมสลายไป ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวม ศึกษา และวิเคราะหความรู
ความสัมพันธทางคติความเชื่อ และการปลูกเรือนของเผาลาวลุมในเขตเมืองหลวงพระบาง ใน
ขณะเดียวกัน เพื่อศึกษา และวิเคราะหถึงปจจัยและอิทธิพล ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง การคงอยู
และสูญหายไปของคติความเชื่อของการปลูกเรือนของเผาลาวลุมในเขตเมืองหลวงพระบางที่เกิดขึ้น
ในชวงเวลาตั้งแตป 1940 จนถึงปจจุบัน ซึ่งประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัยชิ้นนี้ จะสามารถ
ไดเขาใจและจัดกลุมความสัมพันธทางคติความเชื่อของการปลูกเรือนและตัวเรือนที่ปรากฏของเผา
ลาวลุม และสามารถรูถึงปจจัยและอิทธิพลของการคงอยู การเปลี่ยนแปลง และการสูญหายไปของ
คติความเชื่อในการปลูกเรือนของเผาลาวลุม ซึ่งสามารถใชเปนขอเสนอแนะนําในการอนุรักษงาน
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นของเผาลาวลุมใหสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป
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ABSTRACT
The conservation of Lao Lum’s house in Luang Prabang’s heritage
protection zone is an important condition for foreign organizations such as UNESCO
to supervise Luang Prabang in terms of the world heritage city. A number of
conserving and reconstructing Lao Lum’s houses aims not only to maintain the origin
of vernacular value, but also to respond to a rising number of tourists who appreciate
in nature and locality. However, from the Lao Lum’s viewpoint, what happens to the
conservation and reconstruction of Lao Lum’s houses is considered only on the
surface or the physical appearance without ‘the soul’. In other words, there is a vital
part of constructing house that is ‘moral-belief’ which we need to take into a
consideration.
Nowadays, the policies under communist legacy concept have an impact to
the ‘moral-belief’ transformation. This transformation can be seen in individual life, in
particular of how they live their life and of supporting their belief. When the
foundation of the community has changed, the use of moral-belief in constructing Lao
Lum’s house begin to disappear. The state authority began to control people livelihood
and depreciate the origin value. Various processes and materials using to perform such
the ritual have begun to change such as natural resources, a wood selection, and site
discrimination. The consequence is the change in format, techniques, and the way of
constructing the house. Although the characteristic of Lao Lum’s house still remains,
the spirit and custom based on the ‘moral-belief’ of Lao Lum’s people are neglected
and overlooked.
Therefore, this research, “Moral-Belief Effecting in The Construction of Lao
Lum’s Houses in Luang Prabang Area” aims not to unravel the origin or occurrence of
the moral-belief of Lao Lum people, rather to explore how the moral-belief is related
to the specific location, functioning to control the structure of community, and to
guide the way of living in harmonious with nature, having unity, and being happiness
with their life. This ‘moral-belief’ is memorized by retelling story and inscribing in
antique scriptures or canons which are deteriorating everyday. This research purposes
to summarise, categorise, analyze, and systhesis the moral and belief information
related to the process and the custom of how the Lao Lum’s house is constructed in
Luang Prabang. This research is also embraced the factors and influences from the
period of 1940 to the present that impact the ‘moral-belief’ of Lao Lum, on the one
hand encouraging them to remain and use in constructing Lao Lum’s house today; on
the other hand, discouraging them to unusable and disappear. The advantage of this
research is that it provides an understanding and categorization of the area of the
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‘moral-belief’; the factors and the influences that have an impact on the ‘moral-belief’
for constructing Lao Lum houses; and finally, it can be used as a guideline for the
development of the conservation and reconstruction of Lao Lum’s houses in the
future.

