
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
ในบทนี้จะเปนการกลาวถึงประวัติศาสตรของเมืองหลวงพระบางในดานตางๆ เชน 

ทางดานภูมิศาสตร การตั้งถ่ินฐานชุมชน  สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม การ
กาวเขาเปนเมืองมรดกโลก และใหรูถึงความเปนมาของเผาลาวลุม รวมถึงรูปแบบของเรือนและ
การปลูกเรือนตามคติความเชื่อของเผาลาวลุม และงานวิจัยที่เกี่ยวของเรื่องคติความเชื่อของการ
ปลูกเรือน โดยผูศึกษาไดแบงกลุมคติความเชื่อออกเปนกลุมๆ เชน คติความเชื่อเกี่ยวกับไม คติ
ความเชื่อเกี่ยวกับดิน คติความเชื่อเกี่ยวกับการวางทิศของเรือน และคติความเชื่อเกี่ยวกับเจาของ
เรือน 
 
2.1. ประวัติความเปนมาของเมืองหลวงพระบาง    

เมืองหลวงพระบางตั้งอยูในเขตภาคเหนือของ ส.ป.ป. ลาว (สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว)  โดยเปนศูนยกลางทางการคาขายของภูมิภาคทางภาคเหนือโอบลอมดวยหุบเขา 
แมน้ําโขง และน้ําคาร ซ่ึงเปนจุดพบกันของแมน้ําทั้งสองสาย โดยจุดที่แมน้ํามาบรรจบกันนี้มี
ลักษณะเหมือนรูปรองเทา  มีความกวาง 250 เมตร และความยาว  1 กิโลเมตร โดดเดนดวยพระ
ธาตุภูสี ที่ตั้งเดนสงาสถิตอยูบนยอดดอยอันเปนหลักเมืองแหงพุทธศาสนา13 บริเวณหุบเขาที่มี
แมน้ําไหลผาน จะเกิดที่ราบดินตะกอนแคบ เพราะน้ําไดพาโคลนตมจากบริเวณแมน้ําที่ไหลเขา
มาทับถม ไดกลายเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณ เหมาะแกการเพาะปลูกเปนอยางมาก ที่ราบ
เหลานี้ถึงแมจะเปนที่แคบๆ แตก็มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน เชนเดียวกับเมืองที่ตั้งอยูริม
แมน้ําอยางเชน เมืองหวยชาย  เมืองขวา เมืองหลวงน้ําทา เปนตน 

เมืองหลวงพระบางเปนเขตที่มีลมมรสุมพัดผานตลอดป และไดกําหนดเปนสามฤดูคือ 
ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว ในฤดูฝน หลวงพระบางมีลมมรสุมจากทิศตะวันตกเฉียงใตพัดผาน 
ทําใหมีฝนตกชุก ฤดูฝนในชวงเดือนพฤษภาคมยาวนานถึงเดือนพฤศจิกายน เฉลี่ยแลวมีปริมาณ
น้ําฝนประมาณ 1,000-1,500 มิลลิเมตรตอป ทําใหเกิดปาไมอันอุดมสมบูรณ ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต
เดือนตุลาคมไปสิ้นสุดประมาณเดือนกุมภาพันธ โดยมีผลกระทบจากลมมรสุมเขตทวีป
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมประเทศทําใหมีความหนาวเย็นกวาภาคกลาง และหลังจากผานจาก

                                                 
13   หุมพนั รัดตะนะวง และคณะ,  มรดกอันล้าํคาหลวงพระบาง (ลาว : ม.ป.พ.), หนา 12-15 
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ลมมรสุมในฤดูหนาวเปนตนไปอุณหภูมิก็จะสูงขึ้น ในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งเปน
ชวงของฤดูรอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.1 ที่ตั้งหลวงพระบาง 
 
จากการที่ ส.ป.ป. ลาว ไดรับเอกราชในป ค.ศ. 1975 จากรัฐบาลเวียงจันทนซ่ึงมีการ

ปกครองดวยระบบกษัตริย (เจามหาชีวิต) ทําใหระบบเศรษฐกิจของ ส.ป.ป. ลาว ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพมาเปนระบบเศรษฐกิจผลิตเปนสินคาซึ่งสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจของ ส.ป.ป. ลาว มาเปนระบบเศรษฐกิจแบบผลิตเปนสินคา 
เกิดมาจากปญหา และความพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจในชวงป ค.ศ. 1975-1980 ซ่ึงมีตนเหตุของ
ปญหาที่ส่ังสมมาจากสงครามที่ดําเนินมาอยางตอเนื่อง จนกระทั่งมายุติในป ค.ศ. 1975 ที่ลาวได
สถาปนาการปกครองใหมโดยระบอบสังคมนิยม จากผลของสงครามทําใหเศรษฐกิจของชาวบาน
ไดรับความเสียหาย เพราะที่ทํากินไดถูกทําลายเปนจํานวนมาก สัตวเล้ียง เชน วัว ควาย ไดลมตาย
เปนจํานวนมาก ชาวบานจํานวนมากไดยายถ่ินฐาน ไปอยูที่ปลอดภัยจากการทิ้งระเบิด และการสู
รบ14  

ดังนั้นในการพัฒนาเศรษฐกิจ ไดมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเปนชวงแตละชวงโดย
จะกําหนดระยะละ 5 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกเริ่มใชในระหวางป ค.ศ. 1981-1985 เนน
การชวยเหลือความรวมมือกับกลุมประเทศสังคมนิยม และไดใหความสําคัญตอการปฏิรูป
เศรษฐกิจตามนโยบาย กลไกเศรษฐกิจใหม สงเสริมเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพลังงาน 
ตอมาไดเร่ิมเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศใหมในป ค.ศ. 1985 และไดเร่ิมทบทวนนโยบาย

                                                 
14   ดร สุเนด โพธิสาน และคณะ,  ปฏิวัติศาสตรลาวแดดึกดําบรรพ - ปจจุบัน  (เวียงจันทน: โรงพิมพแหงรัฐ, 2545), หนา 676-690 

จีน 

พมา 

เวียดนาม 

ไทย 

กรรมภูชา 

หลวงพระบาง 
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พัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายตางประเทศ ซ่ึงในป ค.ศ. 1986 ก็ไดมีการนํานโยบายใหมมาใช  จากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจดังกลาวทําใหเศรษฐกิจของ ส.ป.ป. ลาว 
ขยายตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากรอยละ 2.4 ในป ค.ศ. 1987 ไปเปนรอยละ 13.5 ในป ค.ศ. 1990 จากการ
เปดโอกาสใหตางประเทศเขาไปลงทุน15  

มาถึงปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลของ ส.ป.ป. 
ลาว เร่ิมมีการสงเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม และสนับสนุนกิจการธุรกิจการทองเที่ยว ใน
ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไดตระหนักถึงคุณคาและความงดงามทางดานวัฒนธรรมอันดีงามของ
ประเทศโดยพยายามอนุรักษศิลปะ  สถาปตยกรรม และวัฒนธรรมไมใหเปลี่ยนแปลงหรือถูก
ทําลายไปกับกระแสระบบทุนนิยมตะวันตก  

สังคมเผาลาวลุมเปนสังคมเกษตรกรรมจากการทํานาชอบอยูรวมกันเปนกลุมกอนมี
การดํางชีวิตแบบถาวร รักพวกพองเชื่อผูนํา นิยมผลิตสินคาใชเอง บางหมูบานไมมีชนชาติอ่ืน 
เชน จีนหรือญวนเขาไปปะปน ซ่ึงมีลักษณะผิดแผกจากชุมชนอื่น สังคมเผาลาวลุมเปนกลุมชนที่มี
ความผูกพันกับพุทธศาสนาแบบชาวบานผสมกับการนับถือผี เชื่อในอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่ง
เรนลับตางๆ มีภาษาพูดที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง ใชคําที่เขาใจงาย มีความภูมิใจในภาษาพูด
และเชื้อชาติของตนเอง และมีแบบแผนประเพณีในการอยูรวมกันเปนครัวเรือนตลอดจนความ
เชื่อในการปลูกสรางบานเรือนบางประการที่แตกตางจากเผาอื่น16เชน 

ลาวเทิงเปนเชือ้สายเดียวกับมอญ ที่มีการดํารงชีวิตอยูบนดอยใกลตนน้าํในความสูง 300-
900 เมตร มีวฒันธรรมเปนของตนเองเชน การแตงกาย ภาษาและมีคติความเชื่อเกีย่วกับผี การ
ดํารงชีพตามเนินเขาปลูกขาว ขาวโพด กาแฟ ปลูกยา และปลูกฝาย โดยการดํารงชีพแบบไมเปนห
หลักแหลงแนนอนอันเนื่องมาจากการทําไร ดังนั้นการปลูกเรือนจึงเปนการปลูกแบบไมถาวร เชน 
เรือนที่ปลูกดวยไมไผ (ดูรูปที่ 2.2) 

 
 
 
 
                                                                      รูปที่ 2.2 เปนเรือนลาวเทิงที่ใชเปนที่อยูอศัย17 

 
                                                 
15   สุรชัย  ศิริไกร, รายงานการวิจัย สาเหตุของการกระทบกระทัง่ตามพรมแดนไทย-ลาว 1975-1981 (กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2527), หนา 127-168 
16   อนุวิทย  เจิญศุภกุล และวิวัฒน  เตมียพันธ,  เรือนลานนาไทย และประเพณีการปลูกเรือน (กรุงเทพฯ : อักษรสัมพนัธ, 2521), หนา 45 
17 ขอมูลภาคสนามเก็บรวมกับทองสะหวัด สีสะนะและสําหรับผูวิจัยเองจะใชในหัวขอ “คติความเชื่อที่มีผลตอตอเรือนเผาลาวลุมในเขตเมืองหลวงพระ  

บาง” (2548) 
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ลาวสูงเปนเชื้อสายที่มีการดํารงชีวิตอยูบนดอยใกลตนน้าํในความสูง 1000 เมตร มี
วัฒนธรรมเปนของตนเองเชน การแตงกาย ภาษาและมคีติความเชื่อเกีย่วกับผี การดํารงชีพตาม
เนินเขาปลูกขาว ขาวโพด โดยการดาํรงชีพแบบเคลื่อนที่อันเนื่องมาจากการทําไร ดงันั้นการปลูก
เรือนจึงเปนการปลูกแบบไมถาวรที่เปนเรือนปลูกติดกับดนิที่ปลูกดวยไมไผเหมือนกบัเรือนของ
ลาวเทิง (ดูรูปที่ 2.3) 

 
 
 
 
 

                                                                                 รูปที่ 2.3 เปนเรือนลาวสูงที่ใชเปนที่อยูอศัย18 
 
 
สําหรับความเชื่อของชนชาติลาวในอดีตทั้งหลายพบวาโดยสวนมากแลว ชนชาติลาว

จะนับถือผีตางๆ เชน ผีฟา ผีแถน ผีพอ ผีแม ผีถํ้า ตามพวกจีน เหตุที่พาใหนับถือผีเหลานี้ 
เนื่องจากวาประเทศลาวไดมีดินแดนติดกับชาติจีน อีกทั้งมีการคบคาสมาคมกับจีนเปนเวลานาน
แลวสังคมที่ติดตอกันมาแลว ตั้งแตสมัยที่ยังอยูในประเทศจีนในสมัยคร้ังแผนดินของขุนหลวง    
ลีเมาเจานครลาวเมื่อ ป ค.ศ. 6919 อยางไรก็ตาม พุทธศาสนาที่ลาวไดนับถือในคราวนั้นคือพุทธ
ศาสนามหายาน ตอมาอีกหลายรอยป เมื่อคนลาวแตกหนีมาสูประเทศลานชางการนับถือพุทธ
ศาสนาแบบดั้งเดิมไดคอยๆ จางหายไป คงเหลือแตการนับถือตามความเชื่อดั้งเดิมของพวกตน 
นั่นคือ การนับถือผีที่เคยนับถืออยูแตเดิมของตน ดังที่ไดกลาวมาแลว ตอมาในครั้งพระยาฟาหลา
ธรณีมหาราชฟางุมไดพระนางแกวเกงยามาเปนชายาดวยเหตุที่พระนางเคยนับถือพระพุทธศาสนา 
และเคยสมาทานศีลกินทานมาตั้งแตยังอยูในประเทศกัมพูชา เมื่อพระนางไดเห็นพลเมืองลาว
ประพฤติปฏิบัติเชื่อถือผี พระนางจึงเขาไปเฝาพระสวามีเพื่อขอใหนําเอาพระพุทธศาสนามา
ประดิษฐานในประเทศลาว เพื่อที่พระนางจะไดปฏิบัติ เมื่อพระยาฟาหลาธรณีมหาราชฟางุมได
ทรงทราบก็ทรงโสมนัส จึงจัดแจงแตงขาราชการอัญเชิญพระราชสาสนเครื่องมงคลราช
บรรณาการ มีเงินสามแสน ทองสามหมื่น แกวน้ําคางและจอมเพชรอันมีคาลงไปถวายพระเจา
นครหลวงอันเปนพอตาขอเอาพระศาสนามาเผยแพรในประเทศลาว  พระเจานครหลวงไดรับพระ

                                                 
18  ขอมูลภาคสนามเก็บรวมกับทองสะหลดั สีสะนะ (2548) 
19   มหาคํา จําปาแกวมณี และคณะ,  ประวัติศาสตรลาว  (ขอนแกน : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2539), หนา 5-22  
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ราชสาสนนั้นแลว จึงนิมนตเอาพระมหาปาสมันตะเถระเจา และพระมหาเทพลังกา พรอมดวย
ภิกษุสงฆอีก 20 รูปนักปราชญผูเรียนจบพระไตรปฎกอีก 3 คนใหนําเอาพระศาสนาขึ้นมา
ประดิษฐานในประเทศลาว พรอมกันนี้พระองคไดพระราชทานพระพุทธรูปโลหะองคหนึ่งนาม
วาพระบางใหมาเปนที่สักการบูชา พรอมทั้งพระไตรปฎก และหนอตนศรีมหาโพธิ์ นอกจากนี้ยัง
พระราชทานชางสาขาตางๆ ขึ้นมาเปนจํานวนมาก อันไดแก ชางหลอพระพุทธรูป ชางเหล็ก 
ชางทอง ชางคํา ตลอดเครื่องดุริยะดนตรี ปพาทย ระนาด ฆองวง เครื่องเลนทุกอยางดวย20 อาจ
กลาวไดวาตนกําเนิดของวัฒนธรรมลาวเกิดที่เมืองหลวงพระบาง ที่ไดผานพนภัยสงคราม และ
การเปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอกมาเปนเวลาชานาน แตถึงแมจะตั้งอยูในภูมิประเทศที่ยากแกการ
ติดตอกับโลกภายนอก แตหลวงพระบางก็มิอาจทัดทานสัจธรรมที่วาสรรพสิ่งใดๆ ในโลกลวน
แตอนิจัง คือไมเที่ยง ทุกสรรพสิ่งในโลกลวนแตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และวันเวลาไมมี
วันหวนกลับ การเปลี่ยนแปลงจึงเปนเรื่องจริงที่เที่ยงแทของชีวิต และธรรมชาติ21   

ในสมัยกอนที่ลาวยังไมมีภาษามีแตคํากาพยกลอนที่มีความสลับกันตามเนื้อความของ
โองการราย เปนกลอนแบบหนึ่ง มีเคาตนจากคําคลองจองของผูคนชนเผาเหลากอตระกูลลาว 
ตั้งแตยุคดึกดําบรรพกอนรับเอาศาสนาจากชมพูทวีปเรียกวากลอนรายหรือภาษาราย ถือเปนภาษา
ศักดิ์สิทธิ์ของหมอผีหรือหมอขวัญ โคลงก็เปนกลอนอีกแบบหนึ่งเรียกวา กลอนลํา คํากลอน
ประเภทนี้ไมยึดถือสัมผัสคลองจองอยางกลอนเพลงของภาคกลาง แตอาศัยจังหวะถอยคําและ
ระดับเสียงสูงเสียงต่ําเปนหลัก การใชกลอนลํานี้สามารถพบรองรอยไดจากคําพูดใน
ชีวิตประจําวันของประชาชนตระกูลลาว มีตัวอยางอยูในคําคมหรือภาษิตที่เรียกกันวา ผญาภาษา
ลาว ซ่ึงในตระกูลลาวมีธรรมชาติอยูอยางหนึ่งคือ คําคลองจอง ที่จะมีพัฒนาการเปนภาษาขับลํา
ทําเพลง หรือเรียกงายๆ วา ภาษาเพลง แตที่สําคัญคือเปนตนเคา ฉันทาลักษณ ที่จะเรียกตอไปใน
วรรณคดีวา ราย และ โคลง ผูคนในตระกูลภาษานี้ มีคําพูดคลองจองกันสอดแทรกอยูใน
ชีวิตประจําวันเปนธรรมดาๆ เชน “ทําไรไถนา ทํามาหากิน เปนดินเปนหญาเปนฟาเปนแถน” 
ฯลฯ แมคําพูดวา “เฮ็ดไฮเฮ็ดนา กินขาวกินปลา กินแลงกินงาย”22 เปนตน ในคําบอกเลาทั่วไปจึง
มักมีคําคลองจองสอดแทรกอยูดวยเสมอ ดังพบในคําบอกเลาเรื่อง แถน และ กําเนิดคนจากน้ําเตา
ปุง23 ที่เปนเอกสารเกาแกบอกเลาจากปากชาวบานโบราณกาล มีคําคลองจองสอดสลับเปนระยะๆ 
ตามธรรมชาติของคนบอกเลาในตระกูลลาว เชน “สรางบานเมืองลุมกินปลา เฮ็ดนาเมืองลุมกิน

                                                 
20   มหาคํา จําปาแกวมณี และคณะ,  ประวัติศาสตรลาว, หนา 25-26 
21   ธีรวัฒน แกวแดง, “การชวงชงิการใหความหมายพิธีกรรม และความเชื่อ ปูเยอ ยาเยอ เมืองหลวงพระบาง ส.ป.ป.ลาว”, วิทยานพินธ คณะศิลปะศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2545), หนา 25-30  
22  กระทรวงศึกษาและกีฬา, คติเดือนใจโบราณลาว (ลาว : ม.ป.พ., 2540), หนา 21 (เฮด็ไฮเฮ็ดนา กินแลงกนิงายหมายถึงทาํไรทํานา กินขาวเย็นกินขาว

กลางวนั) 
23   ธีรวัฒน แกวแดง, “การชวงชงิการใหความหมายพิธีกรรม และความเชื่อ ปูเยอ ยาเยอ เมืองหลวงพระบาง ส.ป.ป. ลาว”, หนา 41 



 

15 

ขาว กินขาวใหบอกใหหมาย กินแลงกินงายใหบอกแกแถน ไดกินชิ้นใหสงขา ไดกินปลาใหสง
รอย”24  คําเหลานี้เปนตน  

ในขณะที่กําลังบอกเลาเรื่องราวที่มีรายละเอียดจะมีบางตอนตองเนนย้ําเปนพิเศษ 
เพื่อใหเกิดความขลัง และศักดิ์สิทธิ์กวาตอนอื่น อีกทั้งเพื่อใหเกิดความรูสึกสะเทือนใจหรือ
กระทบใจรวมกันเปนพิเศษ แลวจดจําเปนอาจิณตราบนานเทานาน ตรงนี้เองที่ผูเลาเรื่องจะผูกเปน
คําคลองจอง ดังมีตัวอยางอยูในคําบอกเลาเรื่องแถนตอนขุนบรมที่ส่ังสอนแลวแชงลูกทั้งเจ็ดให
ประสบภัยพิบัติ ถาไมปฏิบัติตามคําสอน ตรงนี้ตองผูกเปนคําคลองจองมีวา “เฮ็ดอันใดยาใหเปน
เข็น อันใดยาใหไดปลูกไมยาใหทันตาย ปลูกหวายยาใหทันลอน ขอมอนยาใหรี ปมันยาใหกวาง 
เที่ยวทางใหฟาผา เมือปาใหเสือกิน ไปทางน้ําใหเงือกทอเร่ือฉก ไปทางบกใหเสือทอมากินนั้น
แล” 25  

พอเวลาผานไป คําคลองจองก็มีความสําคัญมากขึ้น เพราะในพิธีกรรมที่มีหมอเปน
หัวหนาคือ หมอพรหรือหมอขวัญ ตองทองบนบอกเลาความเปนมาของเผาพันธุแกโคตรตระกูล
ทั้งชุมชนเปนประจําอยางนอยปละหนึ่งครั้งในพิธีเล้ียงผีบรรพบุรุษ พิธีกรรมในการปลูกเรือน
ตางๆ ซ่ึงตองการสรางพลังใหเกิดความขลัง และศักดิ์สิทธิ์เพื่อทํารวมกัน ไดมีพิธีกรรมอยางนี้ขึ้น
ในโอกาสพิเศษ ยอมตองการสิ่งพิเศษ เชน ภาษาที่มีลีลา สํานวนโวหารพิเศษ ที่ตางจากภาษาพูด
ในชีวิตประจําวัน นั้นก็คือเพิ่มคําคลองจองเขามามากกวาปกติ แลวกําหนดทํานอง เมื่อทํา
พิธีกรรมนั้น ทั้งสองอยางนี้เกื้อหนุนกันอยางกลมกลืน คือคําคลองจองทําใหเกิดทํานอง ทําให
ตองสรางคําคลองจองมากขึ้น ผลอีกอยางหนึ่งคือชวยใหจําไดไมลืมถอยความ เพราะยังไมมี
ตัวเขียน ยังไมไดจดเปนลายลักษณอักษร ตองใชความจําเทานั้น ตอเมื่อมีตัวเขียนแลวจึงไดมีการ
จดไวโดยผูที่ไดรับการสืบทอดตอกันมา26  

จากสาเหตุที่กลาวมานั้นการประกอบพิธีกรรมตางๆ เหลานั้นจะตองมีผูประกอบการ
เปนผูที่ทําพิธีใน “ฮิตสิบสอง คลองสิบสี่” ฮิตสิบสองหมายถึงประเพณีที่จะตองปฏิบัติทั้ง 12 
เดือนในรอบปในแตละเดือนที่ไดปฏิบัติกัน เชน27   

- เดือนเจียง (เดือนอาย หรือเดือนธันวาคม) เปนเดือนที่พระสงฆเขากรรม (ปริวาส
กรรม) เพื่อใหพระสงฆที่ทําผิดไดสารภาพตอหนาพระสงฆ เปนการฝกจิตสํานึก

                                                 
24   กระทรวงศึกษาและกฬีา, คติเดือนใจโบราณลาว, หนา 21-24 (สรางบานเมืองลุมกินปลา เฮด็นาเมอืงลุมกนิขาว กินขาวใหบอกใหหมาย กินแลงกนิงายให

บอกแกแถน ไดกินชิ้นใหสงขา ไดกินปลาใหสงรอยหมายถงึสรางบานเมืองจะไดกินขาวกนิปลา ถาไดขาวของแลวใหสงชวยทานผูใหญ) 
25   กระทรวงศึกษาและกฬีา, คติเดือนใจโบราณลาว, หนา 21 (เฮ็ดอันใดยาใหเปนเข็น อันใดยาใหไดปลูกไมยาใหทันตาย ปลูกหวายยาใหทนัลอน ขอมอน

ยาใหรี ปมันยาใหกวาง เที่ยวทางใหฟาผา เมือปาใหเสือกิน ไปทางน้ําใหเงือกทอเรือ่ฉก ไปทางบกใหเสือทอมากินนัน้แล หมายถึงกระทําการอยางใดๆ 
อยาใหมีเคราะห ทาํการใดๆ ก็ใหมีแตความเจริญรุงเรื่อง การเดินทางก็ใหมีความปลอดภัย) 

26   มหาคํา จําปาแกวมณี และคณะ, หนา 81-109 
27   ดวงจัน  วันนะบุบผา, ตําลาหาฤกษ หายามโบราณลา (เวียงจนัทน: โรงพิมพหนุมลาว, 2545), หนา 156-158 
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ถึงความบกพรองของตน และมุงประพฤติตนใหถูกตามพระวินัยตอไป สวน
ทางดานฆราวาสก็จะมีการทําบุญผีตางๆ ดังคํากลาววา (ถึงเดือนเจียงนั่นใหฝูง
เจาเลียงผีมด ผีหมอ ผีฟาผีแถน และนิมนตพระสงฆพระเจามาเขากรรมนั้นแล) 
ถาปลูกเรือนจะมักมีลาภสารพัด 

- เดือนยี่ (หรือเดือนมกราคม) ทําบุญคุณขาว มีการนิมนตพระสวดมนตเย็นเพื่อ
เปนมงคลแกขาวเปลือก เมื่อพระสงฆฉันเขาแลวจะทําพิธีสูขวัญขาว นอกจากนี้
ชาวบานจะเตรียมเก็บสะสมฟนไวหุงตมที่บานถาปลูกเรือนจะมีลาภปราศจาก
โรคภัย 

- เดือนสาม (หรือเดือนกุมภาพันธ) ทําบุญขาวจี่ และบุญมาฆบูชา การทําบุญขาวจี่
จะเริ่มทําตอนเชา โดยใชขาวเหนียวปนใสน้ําออยนําไปจี่แลวชุบดวยไข แลวแต
วิธีของแตละคน เมื่อสุกแลวก็นําไปถวายพระ ถาปลูกเรือนจะเกิดภัยภายนอก
ภายในไมขาด 

- เดือนสี่ (หรือเดือนมีนาคม)   ทําบุญพระเวทยฟงเทศนมหาชาติ เนื่องมาจากพระ
คัมภีรมาลัยหมื่น และมาลัยแสนกลาวไววา ถาผูใดปรารถนาที่จะพบพระศรีอริย
เมตรัยหรือเขาถึงศาสนาของพระพุทธองคแลวจงอยาฆาบิดามารดา อยายุยงให
พระสงฆแตกสามัคคีกัน กับใหอุตสาหฟงเทศนาเรื่องพระมหาเวสสันดรชาดก
ใหจบสิ้นภายในวันเดียว เปนตน ถาปลูกเรือนจะมีเพื่อนมาใหความสุขสบาย 
เงินทองไหลมา 

- เดือนหา (หรือเดือนเมษายน) ตรุษสงกรานตหรือบุญสรงน้ํา การสรงน้ํามีการรด
น้ําพระพุทธรูป พระสงฆ ผูหลักผูใหญ และผัวแหงตน เพื่อที่จะขอขมาในเรื่องที่
ไดทําไมดีไมงาม และมีการทําบุญถวายทาน การทําบุญสรงน้ํากําหนดเอาวันขึ้น 
15 ค่ําเดือน 5 บางทีเรียกวา บุญเดือนหา ถือเปนเดือนสําคัญเพราะเปนเดือนที่
เร่ิมตนปใหม นอกจากนั้นแลวยังมีการปลูกซุมกลางดินที่จะปลูกเรือน นิมนต
พระสงฆมาตั้งสวดชัยมงคลถวน 7 วัน 7 คืน และใหทําทานถวายและแตงขาว
ของบูชาเบิกสงผีเปรต คือใหทํารานไวทั้ง 4 แจงเรือน แลวนิมนตพระสงฆมา
สวด พญาอารักษเรือนทั้ง 4 ใสในรานทั้ง 4 แจง เอาสายสิญจนออมรอบเรือนใส
น้ํามนตแลวใหพระสงฆสวดรอบบานพรอมทั้งหวานหินทรายไปดวย และให
พระสงฆเขียนคาถาพระเจา 5 พระองคติดหรือแขวนไวหนาประตูทางเขาเรือน 
ถาปลูกเรือนจะทุกขเทาฟาจะมาถึง   มีโรคภัยไขเจ็บ 
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- เดือนหก (หรือเดือนพฤษภาคม) เปนการทําบุญบวชพระพุทธรูป บุญบั้งไฟ และ
บุญวิสาขบูชา หมูบานใกลเคียงจะทําบั้งไฟแขงมาแขงกัน หมูบานที่เปนเจาภาพ
จะไดจัดอาหาร เหลายาโดยไมคิดมูลคา เมื่อถึงเวลาแขงก็จะแหบั้งไฟ และเซิ้ง
ออกไป การเซิ้งทํากันอยางสนุกสนาน ถือวาเปนการชุมนุมครั้งสําคัญ ถาปลูก
เรือนจะมีโชคลาภนานาประการ  

- เดือนเจ็ด (หรือเดือนมิถุนายน) ทําบุญชําระลาง มีการเซนสรวงหลักเมืองหลัก
บาน เปนการลางสิ่งที่ไมดีออกไปเพื่อที่จะเกิดมีแตส่ิงดีงาม ถาปลูกเรือนจะเสีย
สารพัด 

- เดือนแปด  (หรือเดือนกรกฎาคม) ทําบุญเขาพรรษาเปนประเพณีทางพุทธ
ศาสนาโดยตรง ซ่ึงจะทํากันทั้งประเทศ มีการทําบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด
พระภิกษุ สามเณร มีการฟงธรรมเทศนาตอนบาย ชาวบานหลอเทียนใหญถวาย
เปนพุทธบูชาและจะเก็บไวตลอดพรรษา ถาปลูกเรือนจะมีความรอนใจ  ทํามา
หากินไมมั่นคง 

- เดือนเกา  (หรือเดือนสิงหาคม) ทําบุญเขาประดับดิน เปนการทําบุญเพื่ออุทิศแก
ญาติผูลวงลับ โดยการจัดอาหารไปวางไวใตตนไมหรือที่ใดที่หนึ่ง พรอมทั้งเชิญ
วิญญาณของญาติที่ลวงลับไปมารับเอาอาหาร ตอมาใหกรวดน้ําแทน ที่หลวง
พระบางจะมีประเพณีการแขงเรือที่ยิ่งใหญของทุกๆ ป ถาปลูกเรือนจะยั่งยืน
มั่นคง 

- เดือนสิบ  (หรือเดือนกันยายน) ทําบุญเขาสลาก เปนการทําบุญการอุทิศใหแก
ผูตายเชนเดียวกันแตจะมีขาวของมากขึ้น ถาปลูกเรือนจะฉิบหาย อันตรายมา
ปะปน 

- เดือนสิบเอ็ด  (หรือเดือนตุลาคม) ทําบุญออกพรรษา พระสงฆจะแสดงอาบัติทํา
การปวารณา มีการทําบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแดพระภิกษุ สามเณร และ
ถวายผาจําพรรษา ที่เวียงจันทนจะมีประเพณีการแขงเรือครั้งยิ่งใหญของทุกๆ  ป 
ถาปลูกเรือนจะเกิดความทุกขและอันตราย 

- เดือนสิบสอง (หรือเดือนพฤศจิกายน) เปนการทําบุญกฐินเริ่มตั้งแตวันแรม 1 ค่ํา
เดือนสิบเอ็ด จนถึง ขึ้น 15 เดือนสิบสอง ถาปลูกเรือนจะมีถุงเงินทองหลั่งไหล
เขามา 

ประเพณีที่กลาวมานี้ถือวาเปนหนาที่ของทุกคนที่จะตองรวมมือกันอยางจริงจัง ตั้งแต
เดือนอายจนถึงเดือนสิบสอง ใครไมไปชวยงานจะถูกสังคมรังเกียจ และไมมีใครคบคาสมาคม
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ดวย การรวมประชุมทําบุญเปนประจําทําใหชาวบานมีความสนิทสนมกัน ไมเพียงในหมูบานของ
ตนเทานั้นยังสรางความสามัคคีกับหมูบานขางเคียงดวย28   

ดวยเหตุนี้ส่ิงที่โดดเดนเปนเอกลักษณของหลวงพระบางอยางหนึ่งก็คือ เร่ืองของ
วัฒนธรรม ประเพณีที่กระทําสืบเนื่องกันมาเปนเวลานาน ซ่ึงไดถือเปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง
ที่เปรียบเสมือนความมีชีวิตชีวา และสีสันของผูคนที่มีการแสดงออกทางดานวัฒนธรรมของชาว
หลวงพระบางสามารถเห็นไดจากงานประเพณีตางๆ ที่ไดกระทํากันมาอยางตอเนื่องนับจากอดีต 
งานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ ไดแก บุญประเพณีบุญปใหม (บุญเดือนหา) บุญประเพณีแขงเรือ (บุญ
เดือนเกา)29       

ในที่นี้เร่ืองราวทางวัฒนธรรม  สถาปตยกรรม  วิถีชีวิตของผูคนชาวหลวงพระบางที่
เหมือนกับวาดําเนินมาแบบดั้งเดิม  ตลอดระยะเวลาที่ผานมาจนถึงปจจุบันได เ ร่ิมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเกิดมาจากการรับวัฒนธรรมจากตางประเทศ  ทั้งจากประเทศไทยโดยตรงและ
จากกระแสทุนนิยมตะวันตกที่ผานเขามากับนักทองเที่ยวหรือผานทางสื่อตางๆ  แตหลวงพระบาง
ยังคงรักษาไวซ่ึงจารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม และเครื่องแตงกายที่เปนเอกลักษณของตน ตลอด
จนถึงวัดวาอาราม โบราณสถานที่สรางขึ้นในหลายยุคหลายสมัยดวยศิลปะ และสถาปตยกรรมที่
บรรจงประณีตแบบลาวเดิม30  

เพราะฉะนั้นองคการยูเนสโกจึงไดประกาศรับรองเอาเมืองหลวงพระบางเขาเปนมรดก
โลกในป ค.ศ. 1995 และประกาศใหหลวงพระบางเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1997 ทําใหมีการ
อนุรักษสถาปตยกรรม และมีการขึ้นทะเบียนอาคารที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร ในเขตพื้นที่
อนุรักษมีอาคารไดขึ้นบัญชี เปนมรดกโลกถึง 443 หลัง31   ซ่ึงเปนเรือนที่ทําดวยไมไผคิดเปน
อัตราสวน 12.75%    เรือนที่ทําดวยไมจริงคิดเปนอัตราสวน 29.08%  เรือนที่ทําดวยไมผสมฝา
ตอกชีคิดเปนอัตราสวน 2.88%   เรือนที่ทําดวยไมผสมอิฐผสมประทายปูนผสมตอกชีคิดเปน
อัตราสวน 4.71%    เรือนที่ทําดวยไมผสมอิฐผสมประทายปูนคิดเปนอัตราสวน 13.48%    เรือน
ทําดวย อิฐผสมประทายปูนคิดเปนอัตราสวน 10.34%   เรือนทําดวยไมผสมปูนซีเมนตคิดเปน
อัตราสวน 11.7%    เรือนทําดวยปูนซีเมนตคิดเปนอัตราสวน 16.79% โดยอาคารที่กลาวมานั้นไม
สามารถรื้อถอนหรือปลูกสราง อาคารใหมแทนที่ได ปจจุบันอาคารที่พักอาศัยในเขตอนุรักษเมือง
หลวงพระบางทั้งอาคารเกา และอาคารที่ปลูกสรางใหมไดมีรูปแบบสัดสวนไมแตกตางกัน อัน

                                                 
28   ธีรวัฒน แกวแดง, “การชวงชงิการใหความหมายพิธีกรรม และความเชื่อ ปูเยอ ยาเยอ เมืองหลวงพระบาง ส.ป.ป. ลาว”, หนา 51 
29   สําลิด  บัวสีสะหวัด, ฮิตครองประเพณีลาว เลมที่2 (เวียงจนัทน : วิสะหะกิจโรงพิมพศึกษา, 2545), หนา 157 
30   บัวสี จันมะนี และน.ล.ว. สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, การรักษาเมืองโบราณ ศึกษาเปรียบเทียบหลวงพระบางและเมอืงเชียงใหม การอนุรักษเมอืงโบราณ 

(เชียงใหม : โรงพิมพเชนต, 2538), หนา 135 
31   ขอมูลเรือนที่ไดรับการอนุรักษจากสํานักงานองคกรมรดกโลกหลวงพระบาง,  บทรายงาน CDM PSMV (หลวงพระบาง: สํานักงานองคกรมรดกโลก, 

2545), หนา 9-15 
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เปนผลสืบเนื่องมาจากขอกําหนดกฎระเบียบการปลูกสราง และการซอมแซมอาคารเพื่อการใช
งานที่ยาวนานอาคารที่จะทําการปลูกสรางใหมตองปฏิบัติตามกฎระเบียบการปลูกสรางที่เปน
แผนผังสําหรับการปกปกษรักษาเทานั้น32 

การเปนเมืองมรดกโลกของเมืองหลวงพระบางไมไดเปนแคเพียงการบอกกลาวถึงความ
มีคุณคาในดานสถาปตยกรรมที่ไดพบเหน็เทานั้น แตยงัหมายถึงการปรับปรุงรวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงในหลายสวนของตัวเมืองเกา เชน การแทนที่ดวยของใหมที่ดูเหมือนของดั้งเดิม ซ่ึงมี
รายละเอียดตั้งแตสวนใหญไปจนถึงสวนรายละเอียดยอยที่ตองใชความประณีตของงานดาน
สถาปตยกรรม การตกแตง การเลือกสรรวัสดุ ความสมบูรณแบบของการจัดการของเมืองหลวง
พระบาง ไดทาํใหหลายฝายไดเขามามีสวนรวม ทั้งภาครัฐที่ตองกําหนดนโยบาย ออกกฎระเบยีบ
และรางเปนกฎหมายเพื่อควบคุมดานหนวยงานทองถ่ินที่ตองตอบสนองตอนโยบาย และยังมี
สวนขององคกรตางประเทศที่เขามาใหความชวยเหลือดานตางๆ โดยเฉพาะเรื่องเงนิทุน
เทคโนโลยีในการจัดการเมือง ซ่ึงทั้งหมดนีค้ือผลกระทบที่จะมีตอผูคนชาวเมืองหลวงพระบางที่
ถือวาเปนสมบตัิอยางหนึ่งของการเปนเมืองมรดกโลกของหลวงพระบางซึ่งตั้งแตหลวงพระบาง
ไดรับการประกาศใหเปนเมอืงมรดกโลกในป ค.ศ. 1995 จนถึงปจจุบัน ถือวาเปนที่การ
เปลี่ยนแปลงทีน่าจับตามองเปนอยางยิ่งเนือ่งจากวาไดมขีอกําหนดที่ทางองคกรมรดกโลกได
กําหนดให ที่มจีุดประสงคเพือ่สงเสริมสถาปตยกรรมใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวเมืองหลวง
พระบาง เพื่อใหการพัฒนาตวัเมืองมีความกลมกลืนกับสภาพพื้นที่ของตัวเมืองในปจจุบัน และ
เพื่อสรางใหมคีวามสัมพันธเปนหนึ่งเดียวระหวางองคประกอบของสถาปตยกรรมกับธรรมชาติ 
แตปรากฏวาขอกําหนดดังกลาวมักจะถูกละเลยไมปฏิบัตติาม ดังที่เปนขอโตแยงหลักของงานวิจยั
ช้ินนี้  
 
2.2 รูปแบบของเรือนเผาลาวลุม 

เผาลาวลุมสวนใหญดํารงชีวิตแบบเรียบงายแบบสังคมที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรม 
โครงสรางของสถาบันครอบครัวของเผาลาวลุมมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว และการตั้ง
บานเรือนของเผาลาวลุมนิยมตั้งอยูตามราบลุมแมน้ําสําคัญๆ หรืออาจจะเคลื่อนยายอพยพเพื่อ
แกปญหาทางธรรมชาติแลวแตกรณี เรือนสวนมากเปนเรือนใตถุนสูง หลังคามุงดวยหญาแฝก 
(หญาคา) ไมไผหรือกระเบื้องไม ใตถุนเรือนใชเปนที่ทอผา บางหลังมีครกกระเดื่องตําขาวและทํา
คอกกระบือ สวนเรือนไฟ และยุงขาวจะแยกออกไป ถึงจะเปนเรือนที่อยูในเขตอนุรักษและเรือน
ที่อยูนอกเขตอนุรักษเปนเรือนที่มีรูปแบบที่เหมือนกันโดยไมมีความแตกตางกันแตอยางใด 

                                                 
32   สํานักงานองคกรมรดกโลกหลวงพระบาง, บทรายงาน CDM PSMV, หนา 19-25 
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ป ค.ศ. 1950 อาคารที่ชาวหลวงพระบางเรียกวา อาคารสมัยใหมไดปรากฏขึ้น เปน
อาคารที่มีขนาดใหญ มีโครงสรางทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก การกอสรางดวยเทคนิค และวัสดุ
สมัยใหมที่นําเขาจากตางประเทศ โดยสวนใหญไดมาจากประเทศไทย (ดูรูปที่ 2.4) เห็นไดอยาง
ชัดเจนในเรือนไมที่สรางขึ้นในยุคนี้จนถึงศตวรรษที่ 20 การสรางอาคารรูปแบบใหมที่ไดรับ
อิทธิพลจากตางประเทศ ทําใหสถาปตยกรรมอาคารพักที่อาศัยในหลวงพระบางมีสองแบบคือ 
อาคารเรือนแบบดังเดิม (ดูรูปที่ 2.5) และอาคารที่ไดรับอิทธิพลจากตางประเทศ (ดูรูปที่ 2.6)   
เมืองหลวงพระบางไดมีสถาปตยกรรมเรือนอยูอาศัยรวมกันไวอยางหลากหลาย นอกจากเรือน
ลาวลุมที่กลาวมา ยังมีเรือนพื้นถ่ินของชนกลุมนอยจํานวนมากที่ยังคงสภาพดั้งเดิมแตมีจํานวน
ลดลงไปทุกป 

 
 
 
 
รูปที่ 2.4 เปนรูปเรือนของผูที่เปนขุนนางใหญเทานั้นที่
จะเลียนแบบเรือนที่ปลูกในชวงที่ฝร่ังเศสปกครอง แต
ก็ยังนําใชวัสดุที่ผสมผสานระหวางกออิฐฉาบปูนกับ

ไม33 
 

 
 

 
 
 
รูปที่ 2.5 เปนเรือนหลังที่ 3 ปลูกในป ค.ศ. 1946 เปน
รูปที่แสดงใหเห็นถึงรูปแบบของเรือนลาวลุมแบบ
ดั้งเดิมที่ปลูกดวยไมทั้งหลังเนื่องจากวาในการปลูก
เรือนในตอนนั้นไดนําเอาคติความเชื่อของการปลูก

เรือนเขามาใช34 
 
 

                                                 
33   รูปถายโดยผูวิจัยถายเมื่อวันที ่23 พฤษภาคม 2548 
34   จํานวนเรือนที่ไดรับการอนุรักษจากสํานักงานองคกรมรดกโลกหลวงพระบาง, บทรายงาน CDM PSMV, หนา 18 
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รูปที่ 2.6 เปนรูปเรือนที่สรางเพื่อคนฝร่ังเศสสรางดวย
วัสดุที่ทันสมัย  เชน  อิฐ  ดินขอ  ปูน  แตยั งใช รูป

แบบเดิม35 

 

 
ดังที่ไดกลาวแลวถึงที่มาและลักษณะโดยทั่วไปของเรือน ทั้งที่เปนแบบดั้งเดิมและที่ได

มีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเรือนที่เปนแบบดั้งเดิมแทบจะหาไมไดในทองถ่ินอีกแลว โดย
สภาพของเรือนจะแตกตางออกไปตามวัสดุและรูปแบบตามชวงเวลา ที่มีการกอสรางหรือตอเติม
เรือนในชวงแรก คือเรือนแบบดั้งเดิมและเรือนที่มีพัฒนาการมาจากเรือนดั้งเดิม มีลักษณะและ
สภาพโดยทั่วไปของเรือนและองคประกอบที่มีความคลายคลึงกันเปนอยางมาก เร่ิมจากตัวเรือน 
สภาพแวดลอม เรือนมีใตถุนสูงทั้งหมด โครงสรางเปนไมจริง ไมไผเหมือนกันหรือฝาเปนไมจริง
หรือไมไผที่เรียกวาฝาขัดแตะ ซ่ึงเปนที่นาสังเกตวาลวนแตเปนวัสดุที่หาไดจากธรรมชาติใน
ทองถ่ินทั้งสิ้น (ดูรูปที่ 2.7) ผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ินที่มีความรูความเขาใจในธรรมชาติ 
เนนการพึ่งพาธรรมชาติ ไมปรุงแตงใหเกินเลยไปจากประโยชนใชสอยตามการอยูอาศัยที่จําเปน
ตอการดํารงชีวิต ไมไดเร่ิมตนจากเรือนที่มีความสวยความงาม หรือความตองการของผูอยูอาศัย
ในเรือน ผิดกับเรือนปจจุบัน หรือบานของสังคมเมือง ที่มีแนวคิดในการสรางที่ตรงกันขามกับ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวชนบทโดยสิ้นเชิง การที่จะมีเรือนตองเริ่มจากความมีหนามีตา 
เรือนจะตองมีความสวยงาม ประชันกันไดสรางจากวัสดุใหมๆ ไมใชของทองถ่ินยึดถือเอาความ
ทันสมัยและคานิยมทางการบริโภคเปนเกณฑในการสรางบานปลูกเรือน (ดูรูปที่ 2.8)    

 
 
              
 

รูปที่ 2.7 เรือนที่ศึกษาหลังที่ 15 ปลูกในปค.ศ.1960 
เปนรูป ที่แสดงใหเห็นถึงรูปแบบของเรือนลาวลุมแบบ

ดั้งเดิมที่ปลูก ดวยไมทั้งหลัง36 

                                                 
35   รูปถายโดยผูวิจัยถายเมื่อวันที ่23 พฤษภาคม 2548  
36  ขอมูลภาคสนามเก็บรวมกับทองสะหลดั สีสะนะ (2548) 
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รูปที่ 2.8 เรือนสมัยใหมไดปรากฏขึ้น เปนอาคารที่มี
ขนาดใหญ มีโครงสรางทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
การกอสรางทําดวยเทคนิคและวัสดุสมัยใหมที่นําเขา
จากตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทย และรูปแบบก็

ไดรับอิทธิพลจากตางประเทศ37 
 

เรือนที่ปลูกในแตละชวงยังแสดงใหเห็นถึงความเปนตัวตนของเรือนเผาลาวลุม
แบบเดิมที่ปลูกเพื่อใชเปนที่อยูอาศัย การปลูกบานเรือนสวนมากจะเนนการเลือกสภาพแวดลอมที่
ราบลุมริมแมน้ํา เพราะความจําเปนที่ตองการใชน้ําเพื่อทําประโยชนแกการครองชีพไดสะดวก 
และสามารถใชสอยไดตลอดทั้งป แตก็ไดมีเรือนจํานวนมากที่ไดรับผลกระทบจากปญหาน้ําทวม
ในฤดูน้ําหลาก ดังนั้นรูปแบบเรือนสวนมากเปนเรือนยกใตถุนสูง ใตถุนจะใชเปนที่ประกอบ
กิจกรรมงานประจําวันตางๆ เชน  การปนฝาย  ทอผา ทอไหม (ทอหูก)  ใชเปนที่เก็บขาวของที่
ไดมาจากการทําการเกษตรกรรม และในสมัยโบราณแมน้ํา ลําคลองยังใชเปนเสนทางคมนาคม
หลัก ดวยเหตุนี้บานเรือนจึงอยูใกลกับแมน้ําลําคลองเพื่อความสะดวกในการคมนาคมและแสดง
ใหเห็นถึงความตอเนื่องของรูปแบบกายภาพจากรูปแบบดั้งเดิม และลักษณะของเรือนที่ยังคงเปน
รูปแบบที่สนองตอวิถีชีวิตการกินอยูตามแบบวัฒนธรรมของเผาลาวลุมอันเปนลักษณะประเพณี
ดั้งเดิมที่มีอยูมากมาย เรือนเหลานี้เปนเรือนที่แสดงถึงวิวัฒนาการในรูปแบบที่พักอาศัยอยาง
ตอเนื่องหรือลักษณะทางกายภาพของเรือนเกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมรวมถึงวิธีการ
ปลูกสรางแบบดั้งเดิมและวัฒนธรรมที่ไดรับมา ในเวลาตอมาก็เร่ิมมีการรื้อถอนกันไปมาก
เหมือนกัน จะเห็นไดวารูปทรงภายนอกของเรือนจะผันแปรไปหลายลักษณะตามสมัยนิยม
โดยเฉพาะลักษณะฝา การเจาะชองประตูหนาตาง เปนการแสดงถึงความสามารถของชางพื้นเมือง
ที่รูจักประสานประโยชนระหวางความรูกับเทคนิควิทยาการของชางที่ไดรับมาจากตางถิ่นได
อยางสอดคลองเหมาะสมและกลมกลืนกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป แตเรือนพักอาศัยชนิดนี้สวนใหญ
ยังคงยึดแบบแผนในลักษณะของเรือนลาวลุมแบบเดิมเอาไว แตจะมีขอปลีกยอยบางสวนเทานั้น
ที่คล่ีคลายไปจากเดิม สวนรูปทรงภายนอกไดคล่ีคลายไปอยางกวางขวางซึ่งมีคุณคาและถือวาเปน
เรือนไมที่มีวิวัฒนาการเขาสูรูปแบบของเรือนที่สมบูรณ เนื่องจากความเขาใจในการใชวัสดุที่
อํานวยความสะดวกและความเขาใจในสภาพแวดลอมของธรรมชาติโดยการนําคติความเชื่อมาใช
ในการปลูกเรือนไดโดยไมมีตํารา แตเกิดจากการเรียนรูและการปฏิบัติเพื่อใหตอบสนองตาม

                                                 
37  ขอมูลภาคสนามเก็บรวมกับทองสะหลดั สีสะนะ (2548) 
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ความตองการของผูอยูอาศัย ดวยเหตุนี้จึงแสดงใหเห็นวาการดํารงชีวิตและคติความเชื่อเร่ืองการ
ปลูกเรือนที่มีมาชานานเปนภาพที่สะทอนออกมาทางดานรูปแบบของเรือน และการดํารงชีวิต
แบบเรียบงายที่พึ่งพาสภาพแวดลอมเปนหลัก  และมีชีวิตอยูอยางพอเพียงและยั่งยืน ตราบ
จนกระทั่งวัสดุแบบเดิมๆ เร่ิมขาดแคลน มีขอดอยกวาการเขามาของวัสดุแบบใหมที่เกิดขึ้นจาก
ระบบอุตสาหกรรม ซ่ึงสามารถแกไขขอกําจัดตามธรรมชาติไดมากกวาจึงอาจทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นตามลําดับ 
 
2.3 การปลูกเรือนตามคติความเชื่อ 

วิถีชีวิตของชาวบานแตเดิมนั้นมีความใกลชิดกับธรรมชาติ มีการรวมกลุมติดตอ
สัมพันธกันเพื่อตอบสนองความตองการทางกายและจิตใจ ซ่ึงนําไปสูความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย และความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
ส่ิงเหนือธรรมชาติ ในความสัมพันธดังกลาว มนุษยไดตระหนักถึงคุณคาของสิ่งที่มีอยูรอบตัวใน
แงมุมตางๆ ทั้งจากประสบการณตางๆ ของชีวิต และการสัมผัสกับธรรมชาติที่อยูรอบตัว จะเห็น
วาความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ ซ่ึงเนนการปฏิบัติตอธรรมชาติดวยความตระหนักถึง
คุณคาและการธํารงรักษารวมกับการใชประโยชนอยางเหมาะสม เปนการยอมรับในความ
แตกตางและการยอมปฏิบัติตามขอกําหนด โดยอาศัยอํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และคติความเชื่อมา
ควบคุมพฤติกรรมของผูคนในชุมชน สรางความรวมมือ ความสามัคคีขึ้นในกลุมโดยความพึง
พอใจรวมกัน อีกทั้งยังแสดงใหเห็นถึงการสรางคติความเชื่อข้ึนอยางเปนระบบซึ่งเปนที่พึงทาง
จิตใจ เพื่อชวยเปนกําลังใจในการแกไขปญหา และการเอาชนะอุปสรรคตางๆ รวม กันเพื่อการ
ดําเนินชีวิตอยางมีความสุขในวิถีทางของชุมชน จะเห็นไดวาคติความเชื่อเร่ืองการปลูกเรือนไดมี
ความสัมพันธในระดับตางๆ ของชุมชนเพื่อสรางความสุขทางกายและใจ  และเปนพิธีกรรมที่สืบ
ทอดกันมายาวนาน สามารถสะทอนถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตของมนุษยที่ไดถายทอดออกมาใน
รูปแบบของเรือน และวิธีการปลูกเรือนสําหรับบุคคลผูที่ตองการที่พึ่งทางใจ ทามกลางความไม
แนนอนของการดําเนินชีวิตในระดับตางๆ  

คติความเชื่อทางผีจึงเปนพลังอํานาจที่เขาถึงความตองการของมนุษยมากที่สุด และเร็ว
ที่สุด จึงทําใหมนุษยยังคงรักษาการนับถือผีเอาไวอยู โดยใหคติความเชื่อผีนี้ทําหนาที่เปนที่พึ่งทาง
ใจเพื่อใหเกิดความมั่นใจในการดํารงชีวิตหรือเปนการสรางความหวังในการดําเนินชีวิตของ
มนุษยตอไป และเพื่อชวยปองกันภัยที่จะเขามาถึงตัว สรางความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตของ
ตนเอง ความศรัทธาในลักษณะนี้แสดงออกมาในรูปของการบนบานศาลกลาวในเรื่องตางๆ ที่
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ตอบสนองตอความตองการของตน โดยจะใหหมอพรเปนคนมาทําพิธีใหในการปลูกเรือนใหได
ตามคติความเชื่อนั้น  

เงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอกระบวนการปลูกเรือนทางดานคติความเชื่อนั้น ประกอบดวย
กระบวนการทางศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ซ่ึงเปนเครื่องกําหนดกรอบ
เนื้อหาของพฤติกรรมและวิธีการที่พึงประสงค โดยชุมชนสรางวิธีการถายทอดในหลายลักษณะ 
เชน การบอกเลา การสอนการปฏิบัติใหดู อันเปนการพยายามสื่อสารเนื้อหาที่ตองการแกผูถูกสั่ง
สอน และสรางระบบสัญลักษณตางๆ เพื่อใชเปนสื่อแสดงความหมายของการกระทํานั้นๆ38 คติ
ความเชื่อนอกจากจะเปนเปนที่พึงทางจิตใจแลวยังชวยเปนกําลังใจในการแกไขปญหา และการ
เอาชนะอุปสรรคตางๆ รวมกันเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขในวิถีทางของชุมชน ซ่ึงจะเปน
การปลูกฝงใหเกิดการยอมรับในคติความเชื่อโดยตอบสนองตอความตองการของผูคนในสังคม
ภายใตความเปนเอกภาพของชุมชน การสัมผัสกับธรรมชาติที่อยูรอบตัวนั้น เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งแงดีและราย ทําใหเกิดมีความคิดวามีอํานาจลึกลับอยู เหนือปรากฏการณ 
จําเปนตองหาทางออกดอยการเซนหรือบวงสรวง เพื่อใหส่ิงนั้นลดโทษและเกิดประโยชนตอตน 
วิถีชีวิตเชนนี้กอใหเกิดความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ระบบความเชื่อเปนสิ่งที่ตอบสนอง
ทางจิตใจในภาวะที่ตองเสี่ยงกับความไมแนนอนของชีวิต ยังมีบทบาทในการสรางความเชื่อใน
สถานภาพของมนุษยจนกลายเปนที่ยอมรับจากคนในสังคม ชุมชน โดยส่ิงที่เปนบทเรียนตางๆ ที่
ผานมานั้นไดรับการเรียนรูสะสมและถายทอดตอจากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง  

คติความเชื่อเร่ืองการปลูกเรือนในอดีตไมวาจะเปนการเชื่อเร่ืองพลังอํานาจที่สามารถ
บันดาลความอุดมสมบูรณได เปนที่พึ่งทางใจ  เปนพลังในการดํารงชีวิตของมนุษย ตางมี
ความสัมพันธทางชุมชน หรือเปนเรื่องของสวนรวมเปนหลัก ซ่ึงเปนพิธีกรรมและความเชื่อที่สืบ
ทอดกันมายาวนาน ที่สามารถสะทอนถึงรูปแบบการดําเนินชีวิต และความสัมพันธของคนใน
ระดับตางๆ ที่ถายทอดออกมาในรูปแบบของเรือน ส่ิงล้ีลับเหลานั้นไดถายถอดออกมาทางดาน
รูปแบบของเรือนที่เราสามารถมองเห็นและจับตองได ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นถึงการอยูรวมกัน
ของมนุษยกับธรรมชาติที่มีความเอื้ออํานวยซึ่งกันและกัน เนื่องจากวาการกระทําใดๆ ที่จะกระทํา
ขึ้นมานั้นจะตองใหไดตามคติความเชื่อเพราะวาถากระทําผิดก็จะมีส่ิงที่ไมดีเกิดขึ้น ดังนั้น
ชาวบานจึงมีความศรัทธาในคติความเชื่อนั้นๆ เพื่อที่จะทําใหชีวิตของครอบครัวมีความสุข มี
ความเจริญรุงเรื่อง มียศถาบรรดาศักดิ์ และไดรับการยอมรับในสังคม 
 
 

                                                 
38   อนุวิทย  เจิญศุภกุล และวิวัฒน  เตมียพันธ,  เรือนลานนาไทย และประเพณีการปลูกเรือน , หนา 43 
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2.4 คติความเชื่อของการปลูกเรือน 
2.4.1 หนังสือความเชื่อท่ีเก่ียวกับการปลูกเรือน 
 ในการนําเสนอหนังสือที่เกี่ยวกับคติความเชื่อของการปลูกเรือนนี้สวนมากจะเปนคติ
ความเชื่อของพื้นที่อ่ืนเพื่อนํามาเปนแนวทางในการศึกษาเทานั้นเนื่องจากวาคติความเชื่อของการ
ปลูกเรือนที่เกี่ยวกับเผาลาวลุมนั้นยังไมไดมีผูที่ศึกษาแบบวิจัย มีเพียงเขียนบอกถึงคติความเชื่อ
ของการปลูกเรือนของเผาลาวลุมที่เคยมีมาหรือการนํามาเสนอนอยมากดังนั้นคติความเชื่อ
เกี่ยวกับการปลูกเรือนที่จะนําเสนอตอไปจึงเปนคติความเชื่อของการปลูกเรือนลานนาไทยเปนตน 
 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของโดยทั่วไปแลวในกลุมหัวขอประเพณีความเชื่อการ
ปลูกเรือน เชน งานของ ลมูล จันทนหอม ประเพณีความเชื่อของการปลูกเรือนลานนา ชาวลานนา
โบราณจะใหความสําคัญกับการเลือกบริเวณที่ดิน  การเลือกไมทําเสาเรือน   การหาฤกษยามใน
การลงเสาเอกหรือเสามงคล  การขุดหลุมเสาซึ่งมีหลายรูปแบบ  ทุกขั้นตอนมีตําราที่คนลานนา
สมัยโบราณไดตั้งกฎเกณฑ บันทึกไวในใบลานและพับสา ส่ิงเหลานี้มีความสัมพันธกับความเชื่อ
ที่วาหากทําถูกตองตามตําราแลวจะทําใหผูอยูอาศัยในตัวเรือนประสบความสุขปราศจากโรคภัย 
และเกิดความอุดมสมบูรณ แตยังมีของดเวนหรือขอหลีกเลี่ยงที่จะทําใหเกิดความวิบัติเกี่ยวกับที่
อยูอาศัยของคนโบราณเชื่อถือ ส่ังสอนไว เพื่อใหเกิดความรมเย็นแกครอบครัว และผูอยูอาศัยใน
ตัวเรือนตลอดไป การประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับบานเรือนที่ยึดถือเปนขอหามของสังคมสืบทอดกัน
มา ความรูเหลานี้นับวันจะสูญหายไปพรอมๆ กับเรือนกาแลเพราะวาหลักฐานสําคัญที่เปน
รูปธรรมหมดไป ส่ิงที่เปนนามธรรมที่แฝงเรนอยูก็ยอมหมดไปพรอมๆ กัน การศึกษานี้เปน
การศึกษาเฉพาะศัพทที่ใชทางสถาปตยกรรมเกี่ยวกับเรือนกาแล เพื่อเผยแพรความรูในเรื่องเรือน
กาแล และพิธีของการปลูกเรือนใหแกผูสนใจทั่วไปเพื่อที่จะไดนําไปสงเสริม และสืบทอดภูมิ
ปญญาของบรรพบุรุษชาวลานนาทางดานสถาปตยกรรมทองถ่ิน39 หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวม
ความเชื่อของการปลูกเรือนที่เปนขั้นตอน และยังแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางความเชื่อ
กับการปลูกเรือนและไดปฏิบัติสืบทอดตอกันมานาน แตมาถึงปจจุบันความเชื่อเหลานี้จะสูญ
หายไป จึงเปนการนํามาเพื่อเผยแพรความรูในเรื่องเรือนกาแล พิธีของการปลูกเรือนหรือเปนการ
สรางหลักฐานทางรูปธรรม  
 อนุวิทย เจริญศุภกุล และ วิวัฒน เตมียพันธ ในหนังสือ เรือนลานนาไทยและประเพณี
การปลูกเรือน ไดเปนการนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับเรือนลานนาแบบตางๆ ที่มีองคประกอบ
ของบาน สวนประกอบของตัวเรือน และลักษณะเฉพาะถิ่นในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ 
นอกจากนี้ยังไดใหรูถึงความเชื่อ และประเพณีการปลูกเรือนโดยละเอียดเกี่ยวกับการประกอบ

                                                 
39   ลมูล  จันทนหอม, ประเพณีความเชื่อการปลูกเรือนในลานนาและเรือนกาแล พิมพครัง้ที่ 2 (เชียงใหม : โรงพมิพมิ่งเมือง, 2574), หนา 5-15 
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พิธีกรรมตางๆ ที่ชาวลานนาเชื่อวาจะชวยขจัดปดเปาภัย และเสริมสรางใหเกิด สิริมงคลแกเจาของ
เรือนและครอบครัว  ลักษณะการศึกษาจะเนนไปทางสถาปตยกรรมโดยตรง  ทั้งในแง
แนวความคิด หลักการ และคุณคาทางสถาปตยกรรม เปนการออกแบบสํารวจอยางกวางขวาง   
ทําใหสามารถประเมินคาขอมูลออกมาเปนแบบจําลองแนวคิด ซ่ึงไดเสนอเปนบทความ และได
สรุปผลเปนหนังสือ40 หนังสือเลมนี้เปนการนําเสนอเกี่ยวกับเรือนลานนาแบบตางๆ ในหลาย
จังหวัดทางภาคเหนือ นําเอาคติความเชื่อ และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการตั้งถ่ินฐานบานเรือน
ใหเปนไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดลอมธรรมชาติ ตามประวัติศาสตร และพัฒนาการของสังคม ก็
ใหเกิดการเรียนรูและการปรับตัวของมนษุย  
 จ. เปรียญ ในหนังสือ ประเพณีการปลูกเรือน คนโบราณมักจะถือกันวาปลูกเรือนขวาง
ตะวัน หมายถึงการปลูกเรือนหันขางเรือนไปทางทิศตะวันออกหรือทางทิศตะวันตก ซ่ึงถือกันวา
ไมดีเพราะคนที่อยูจะไมมีความสุขจะเปนเหตุใหเกิดภัยพิบัติแกตน และครอบครัว รวมถึงทรัพย
สมบัติ  ดังนั้นการปลูกเรือนมักนิยมหันตามทิศของตะวันซึ่งหมายถึงการหันขางเรือนไปตามทิศ
เหนือหรือทิศใต  จึงจะทําใหอยูเย็นเปนสุข และเปนมงคลแกผูอยูอาศัย  การถือตะวันเปนคติโชค
ลางนั้นไดถือกันทุกชาติไมวาภาษาอะไรก็ตาม  ซ่ึงจะถือกันวาทิศตะวันตกเปนทิศที่ไมดีเพราะ
เปนทิศตกของพระอาทิตยหรือการดับดวงแหงแสงพระอาทิตยจะมีแตการตกจะไมมีการขึ้นเลย
ในทิศนั้นเทากับเปนทางไปสูความตาย  แมแตคนตายยังถือคติหันหัวศพไปทางทิศตะวันตก  
ดังนั้นการปลูกเรือนก็ดี  การนอนก็ดีไมใหหันหัวไปทางทิศตะวันตก41 หนังสือเลมนี้เปนการ
รวบรวมวิธีการในการหันหนาเรือนหรือเปนการวางทิศทางของตัวเรือนจะตองใหถูกกับคติความ
เชื่อของการปลูกเรือน จึงจะนําไปสูความสุขความเจริญ  
 ลมูล จันทนหอม ในโลกทัศนการสรางสถาปตยกรรมเรือนพื้นถิ่น นําเสนอถึงพิธีกรรม
บางอยางที่ยังยึดถือปฏิบัติอยูบางในหมูชาวบานชนบทลานนาที่ยึดมั่นในความเชื่อเชน  การทําพิธี
ขึ้นทาวทั้งสี่  การยกเสามงคล และเสานาง  การหาฤกษยามในการยกเสาสําคัญ ตลอดจนพิธีกรรม
อันเกี่ยวเนื่องกับการขึ้นบานใหม  แตก็มีบางอยางที่ปจจุบันไมอาจจะปฏิบัติได เพราะความเจริญ
ทางสังคม และขอจํากัดบางสวนไมเอื้ออํานวยเชน การเลือกบริเวณดินที่จะปลูกเรือน หรือ
ปจจุบันนิยมซื้อบานจัดสรรก็เปนเหตุหนึ่งทําใหพิธีกรรมความเชื่อเหลานี้กําลังจะเลือนหายไป จึง
เปนการนํามาบอกเลาเพื่อที่เราควรจะเผยแพรความรูเหลานี้สูชนรุนหลังใหตระนักถึงความมีชีวิต
วิญญาณของเรือนพื้นถ่ินที่บรรพบุรุษชาวลานนาไดรวมกันสรางสรรคขึ้น42 หนังสือเลมนี้เปนการ

                                                 
40   อนุวิทย เจริญศุภกุล และวิวัฒน เตมียพนัธ,  เรือนลานนาไทย และประเพณีการปลูกเรือน (กรุงเทพฯ : อักษรสัมพนัธ, 2521), หนา 10-12 
41   จ. เปรียญ, ประเพณีการปลูกเรือน (กรงุเทพฯ : อาํนวยสาสน, 2521), หนา 9-13 
42    ลมูล  จันทนหอม,โลกทัศนการสรางสถาปตยกรรมเรือนพืน้ถิ่น  (เชยีงใหม : คณะอนุกรรมการวิจัยวัฒนธรรมภาคเหนือ สํานักงานคณะกรรมการ  

วัฒนธรรมแหงชาต ิสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542), หนา 2-6 
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รวบรวมความเชื่อของการปลูกเรือนที่เปนขั้นตอน และยังแสดงใหเห็นถึงความเชื่อของการปลูก
เรือนหลายอยางที่สูญหายไปในปจจุบัน จึงเปนการนํามาเพื่อเผยแพรความรูในเรื่องพิธีของการ
ปลูกเรือนหรือเปนการสรางหลักฐานทางรูปธรรม  
 ประสิทธ์ิ  เสียวสิริพงค ในความเชื่อเกี่ยวกับทําเลที่ตั้งบานเรือนของชาวลานนาที่
สะทอนภูมิปญญาพื้นถิ่น เชน ความเชื่อเกี่ยวกับทําเลที่ตั้งบานเรือนของชาวลานนา นอกจากจะ
เปนองคความรูในเรื่องตางๆ ที่มีประโยชนตอการดํารงชีวิตแลว ยังมีภูมิปญญาเชิงบริหารสังคม
แฝงอยูดวยเพราะความเชื่อตางๆ ซ่ึงยังคงมีบทบาทอยูในสังคมลานนาปจจุบัน และสังคมเมือง
อาจทําใหไมสามารถเลือกพื้นที่ไดดังใจ หรือแกไขขอที่ขัดกับตําราเดิมได แตเจาของบานก็ยัง
พยายามทําตามระเบียบพิธีกรรมใหไดเทาที่จะทําได ไมวาผูนั้นจะมีวิถีชีวิตปกติใกลชิดหรือ
หางไกลจากประเพณีลานนาเพียงใดก็ตาม จึงพอที่ยืนยันไดวา ความเชื่อเร่ืองนี้ปรากฏเปน
พฤติกรรมจริงไดดําเนินอยูตลอดเวลาโดยไมจําเปนตองประกาศ หากความเชื่อทําใหสังคมดํารง
อยูไดเปนปกติสุข ทําใหสมาชกิของสังคมมีความรูสึกยินดีก็ถือไดวาความเชื่อนั้นถูกเจตนารมณที่
ดี และใชอยางชาญฉลาด43 หนังสือเลมนี้เปนการนําเสนอความเชื่อเกี่ยวกับทําเลที่ตั้งบานเรือน
ของชาวลานนาและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการตั้งถ่ินฐานบานเรือนใหเปนไปตามความเชื่อ 
และตามการพัฒนาของสังคม กอใหเกิดการเรียนรูและการปรับตัวของมนุษยที่มีมาจนถึงปจจุบัน  
 ดร. เอกวิทย ณ ถลาง ในหนังสือ ภูมิปญญาทองถิ่นกับการจัดการความรู กลาวถึงใน
การตั้งถ่ินฐานที่เปนไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และพัฒนาการของสังคมไทย
เพราะทั้งสองเหตุปจจัยนี้กอใหเกิดการเรียนรู และการปรับตัวของมนุษยเปนอันมาก  เมื่อจะพูด
ถึงภูมิปญญาในการตั้งถ่ินฐานบานเรือนและชุมชน ยอมเกิดความหลากหลายที่กวางขวาง44 
หนังสือเลมนี้เปนการนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการตั้งถ่ินฐานบานเรือนใหเปนไปตาม
อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตรและทางพัฒนาการของสังคม กอใหเกิด
การเรียนรูและการปรับตัวของมนุษย   
 ดังนั้นในการศึกษาของแตละทานสวนมากไดนําเอาแนวทางการศึกษาสถาปตยกรรม
พื้นถ่ินแบบที่หนึ่งดังที่ไดกลาวไปแลวในบทที่ผานมาที่เนนการใชความรู ความสามารถที่ส่ังสม
มาของผูวิจัยเปนหลัก ที่นํามาใชในการศึกษาวิเคราะห และนําเสนอใหแกสังคมไดรับรูถึงสิ่งตาง
ที่มีคุณคาเหลานั้น ในงานวิจัยเหลานี้เร่ืองราวของตัวเรือนถูกอธิบาย ไมเฉพาะในฐานะเปน
สถานที่อยูอาศัยเทานั้นแตยังสะทอนใหเห็นทางดานเศรษฐศาสตร สถานะเกี่ยวกับสังคม 
วัฒนธรรมและคติความเชื่อของผูคนเหลานั้นดวย แตคติความเชื่อบางอยางเมื่อไมนานมานี้มี

                                                 
43    ประสิทธ์ิ  เสียวสิริพงค,  ความเชือ่เกี่ยวกับทําเลที่ตั้งบานเรอืนของชาวลานนาที่สะทอนภมูิปญญาพืน้ถิ่น (กรงุเทพฯ : แมคําผาง, 2532), หนา 3-5 
44   เอกวิทย   ณ ถลาง, ภูมิปญญาทองถิ่นกับการจัดการความรู (กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2526), หนา 7-9 
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จํานวนหนึ่งเกี่ยวกับการปลูกเรือนไดเปลี่ยนแปลงไปอยางชัดเจนเนื่องจากการพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจ และการเพิ่มขึ้นของประชากร ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษารวบรวม และนําเสนองาน
และแนวทางของแตละทานเพื่อนํามาใชในการศึกษาใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง การหายไปของ
คติความเชื่อ และความสัมพันธระหวางคติความเชื่อกับตัวเรือนที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 
 
2.4.2 ความเชื่อของการปลูกเรือนของเผาลาวลุมในเขตเมืองหลวงพระบาง 

ในอดีตเผาลาวลุมถือไดวาเปนกลุมชนท่ีรักษาเอกลักษณและวัฒนธรรมของเชื้อชาติไว
ไดมาก เปนแบบอยางของเผาลาวลุม แตปจจุบันการคมนาคมขนสงติดตอส่ือสารมีความสะดวก
รวดเร็ว ระบบการเมืองการปกครองตลอดจนเทคโนโลยีและขอกําหนดทิศทางของระบบ
เศรษฐกิจแผนใหม ทําใหคานิยมในสังคมเปลี่ยนแปลง ประชาชนในทองถ่ินไดละทิ้งวัฒนธรรม
ดั้งเดิมที่เคยประพฤติปฏิบัติกันมา บางกลุมขาดความมั่นใจไมรูคุณคาเอกลักษณของทองถ่ินตน 
เขาใจผิดวาสิ่งที่บรรพบุรุษเคยปฏิบัติมานั้นเปนสิ่งลาสมัย สงผลใหคุณคาดานประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมแหงเชื้อชาติของกลุมคนถูกร้ือถอนและถูกทําลายโดยเฉพาะความเชื่อของการปลูก
เรือนดั้งเดิมและคตินิยมแบบเกามีแนวโนมที่จะสูญสิ้นและขาดการสืบทอดยิ่งขึ้น45 

ดังนั้นแบบแผนและคุณคาของคติความเชื่อในการปลูกเรือนและตัวเรือนมิไดคํานึงถึง
เฉพาะในแงของความงาม ความประณีตเทานั้น หากแตยังหมายถึงสิ่งสะทอนใหเห็นถึงระบบ
วงจรชีวิตของชุมชนที่เคยใชสอยและผูกพันมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงกอใหเกิดสํานึกในการเปน
เจาของ การรื้อถอนทําลายหรือเปล่ียนแปลงแบบแผนทางคติความเชื่อของการปลูกเรือนตามเดิม
ยอมทําใหระบบชีวิตและความสัมพันธอันลึกซึ้งระหวางวิถีชีวิตของเผาลาวลุมกับธรรมชาติบาง
ประการที่ดําเนินตอเนื่องกันมาถูกตัดขาดไป 

คติความเชื่อถือไดวาเปนแนวทางในการยอมรับนับถืออันเกิดจากจิตสํานึกของมนุษย
ตอพลังหรืออํานาจ ที่เปนผลดีและรายตอมนุษย แมวาพลังเหนือธรรมชาติเหลานั้นไมสามารถ
พิสูจนไดวาเปนความจริง แตมนุษยในสังคมหนึ่งก็ยอมรับและใหความเคารพเกรงกลัว 

คติความเชื่อของเผาลาวลุมเปนคติความเชื่อประจํากลุมที่สืบทอดมาแตบรรพบุรุษ โดย
เผาลาวลุมมีคติความเชื่อเร่ืองอํานาจลี้ลับที่เหนือธรรมชาติ เชื่อในการครองเรือนและการหาเลี้ยง
ชีพ ซ่ึงสิ่งใดที่โบราณหามวาเปนโทษ ไมเปนสิริมงคลและอาจนําความเดือดรอนมาใหก็จะละเวน
ไมยอมทําสิ่งนั้นหรือหาวิธีการปองกันมิใหส่ิงที่เชื่อวาเปนเคราะหนั้นมาสูตนและครอบครัว 

จากการเก็บขอมูลในการสัมภาษณ และที่ตรวจสอบจากเอกสารที่บันทึกไวเอกสาร
ใบลานของผูประกอบพิธีกรรมตลอดจนเอกสารอื่นที่ชาวบานทั่วไปที่ไดกลาวมา จึงสามารถ

                                                 
45   จ. เปรียญ, ประเพณีการปลูกเรือน, หนา 15-20  
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จําแนกคติความเชื่อและพิธีกรรมของการปลูกเรือนของเผาลาวลุมไดดังนี้ คติความเชื่อเกี่ยวกับไม 
คติความเชื่อเกี่ยวกับดิน คติความเชื่อเกี่ยวกับการวางทิศของเรือน คติความเชื่อเกี่ยวกับเจาของ
เรือน และคติความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมปลูกเรือน46 ในสวนนี้จะนําเสนอแตเฉพาะขอมูลเบื้องตน
วาคติความเชื่อแตละสวนที่พบมีอะไรบาง สวนรายละเอียดของคติความเชื่อในแตละสวนจะไป
ปรากฏในบทที่ 4 ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากงานภาคสนามอยางละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 

 

• คติความเชื่อท่ีเก่ียวกับไม47 
- คติความเชื่อสําหรับการทํานายทิศทางของไมลม 
- คติความเชื่อสําหรับวิธีการเลือกไมที่จะนํามาทําเปนเสาเรือน 
- คติความเชื่อสําหรับการทํานายตาไมเสาเรือน 
- คติความเชื่อสําหรับไมที่หามนํามาปลูกเรือน 

• คติความเชื่อท่ีเก่ียวกับความเชื่อเก่ียวกับดิน  
- คติความเชื่อสําหรับการเลือกหาพื้นที่จะปลูกเรือน48 
- คติความเชื่อสําหรับดินที่โบราณหามปลูกเรือน49 

• คติความเชื่อท่ีเก่ียวกับเกี่ยวกับการวางทิศของเรือน  
- คติความเชื่อสําหรับการจัดวางทิศทางที่ของเรือน50 

• คติความเชื่อท่ีเก่ียวกับเจาของเรือน 
- คติความเชื่อสําหรับวิธีการเลือกวันที่จะปลูกเรือน51 
- คติความเชื่อสําหรับวิธีการเลือกเดือนที่จะปลูกเรือน52 
- คติความเชื่อสําหรับของแตละปที่จะปลูกเรือน53     
- คติความเชื่อสําหรับการทํานายอายุของคนที่จะปลูกเรือน54  
- คติความเชื่อสําหรับยันหัวเสา55 

                                                 
46  ในการแบงแยกการรวบรวมหมวดตางๆ ของคติความเชื่อที่แบงออกเปน 5 หมวดนี้ เกิดจากการแบงโดยผูวิจัย บนพื้นฐานของความซ้ําของขอมูลที่เกิดจาก

หลังการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ทั้งในสวนเอกสารและงานภาคสนาม เชน ชนิดของไม การเลือกใชไม ทิศทางของไมลม จึงรวบรวมออกเปนหมวด
ของคติความเชื่อไมเปนตน  

47   สําลิด  บัวสีสะหวัด, ฮิตครองประเพณีลาวเลมที่ 2, หนา 1-4  
48   ดวงไช หลวงพระสี, คูมือปฏิทิน 200 ป ภาคเคล็ดลับการปลูกเรือน (เวียงจันทน: โรงพิมพแหงรัฐ, 2545), หนา 11 
49   สําลิด  บัวสีสะหวัด, ฮิตครองประเพณีลาวเลมที่ 2, หนา 16   
50   ดวงไช หลวงพระสี, คูมือปฏิทิน 200 ป ภาคเคล็ดลับการปลูกเรือน, หนา 12 
51   สําลิด  บัวสีสะหวัด, ฮิตครองประเพณีลาวเลมที่ 2, หนา 5-6   
52   สําลิด  บัวสีสะหวัด, ฮิตครองประเพณีลาวเลมที่ 2, หนา 6-7  
53    ดวงไช หลวงพระสี,  คูมือปฏิทิน 200 ป  ภาคเคล็ดลับการปลูกเรือน, หนา 16-17  
54   ฟอง วิไลสัก, “การศกึษาภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางสถาปตยกรรมที่อยูอาศัยในเขตเมืองหลวงพระบาง”, วิทยานิพนธ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว 2545-2546, หนา 45-46   
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• คติความเชื่อท่ีเก่ียวกับพิธีกรรมในการปลูกเรือน 
- คติความเชื่อสําหรับนาคะ (พญานาค) วันปลูกเรือน56   
- คติความเชื่อสําหรับนาคะ (พญานาค) เดือนที่จะปลูกเรือน57   
- คติความเชื่อสําหรับการวางผัง58 
- คติความเชื่อสําหรับการขุดหลุมเสา59 
- คติความเชื่อสําหรับการกําหนดทิศในการขุดหลุมเสา60   
- คติความเชื่อสําหรับการตั้งชื่อเสา61   
- คติความเชื่อสําหรับนิมิตหมายในการปลูกเรือน62 
- คติความเชื่อสําหรับวิธีผูกเสาแรกและเสาขวัญ63 
- คติความเชื่อสําหรับเวลายกเสาเรือน64 
- คติความเชื่อสําหรับการตั้งเสาเรือน65   
- คติความเชื่อสําหรับการตั้งเสาแรกเสาขวัญ66   
- คติความเชื่อสําหรับการเตรียมของที่จะทําพิธีบูชาเทวดาที่รักษาพื้นที่จะปลูกเรือน67  

การแบงกลุมคติความเชื่อนี้เพื่อที่จะนําไปเปนตัวกําหนดในการศึกษาคติความเชื่อที่มี
อิทธิพลตอตัวเรือนของเผาลาวลุมเพื่อจะใหรูถึงปจจัยที่ทําใหเกิดความสัมพันธของคติความเชื่อ
ในเรื่องของการปลูกเรือน และรูถึงคติความเชื่อคงอยูที่นําไปสูการปฏิบัติ คติความเชื่อที่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่นําไปสูการปฏิบัติ และคติความเชื่อที่ไมนําไปสูการปฏิบัติดวยการแยกยอย
ลักษณะของคติความเชื่อในการปลูกเรือนที่แฝงอยูกับตัวเรือนในบทวิเคราะหตอไป  

                                                                                                                                         
55   ฟอง วิไลสัก,“การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางสถาปตยกรรมที่อยูอาศัยในเขตเมืองหลวงพระบาง”, หนา 60   
56   ดวงไช หลวงพระสี, คูมือปฏิทิน 200 ป ภาคเคล็ดลับการปลูกเรือน, หนา 13 
57   ดวงไช หลวงพระสี, คูมือปฏิทิน 200 ป ภาคเคล็ดลับการปลูกเรือน, หนา 14 
58   ฟอง วิไลสัก,“การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางสถาปตยกรรมที่อยูอาศัยในเขตเมืองหลวงพระบาง”, หนา 57 
59   สําลิด  บัวสีสะหวัด, ฮิตครองประเพณีลาวเลมที่ 2, หนา 7   
60   สําลิด  บัวสีสะหวัด, ฮิตครองประเพณีลาวเลมที่ 2, หนา 7   
61   สําลิด  บัวสีสะหวัด, ฮิตครองประเพณีลาวเลมที่ 2, หนา 4   
62   ฟอง วิไลสัก,“การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางสถาปตยกรรมที่อยูอาศัยในเขตเมืองหลวงพระบาง”, หนา 58 
63   สําลิด  บัวสีสะหวัด, ฮิตครองประเพณีลาวเลมที่ 2, หนา 4.   
64  ฟอง วิไลสัก,“การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางสถาปตยกรรมที่อยูอาศัยในเขตเมืองหลวงพระบาง”, หนา 71  
65  ฟอง วิไลสัก,“การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางสถาปตยกรรมที่อยูอาศัยในเขตเมืองหลวงพระบาง”, หนา 69  
66   สําลิด  บัวสีสะหวัด, ฮิตครองประเพณีลาวเลมที่ 2, หนา 11  
67   ฟอง วิไลสัก,“การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางสถาปตยกรรมที่อยูอาศัยในเขตเมืองหลวงพระบาง”, หนา 73-74  


