
 
บทที ่5 

วิเคราะหถึงปจจัยและอิทธิพลที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง 
คติความเชื่อของการปลูกเรือน 

 
ในสวนของบทวิเคราะหนี้ไดแบงเปน 4 ชวงเวลา โดยการแบงตามการเปลี่ยนแปลงของ

การปกครองเปนสําคัญเพื่อที่จะใหรูถึงปจจัยและอิทธิพลที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของคติความ
เชื่อ ชวงแรกเริ่มจากป ค.ศ. 1940-1954 ซ่ึงเปนชวงที่ฝร่ังเศสเขามาปกครองลาว และไดตั้งที่ทําการ
อยูที่เมืองหลวงพระบาง โดยใหมีการปกครองแบบเดิมแตจะตองอยูภายใตการชี้นําของฝรั่งเศส และ
ฝร่ังเศสก็ไดปลูกสรางเรือนขึ้นมาใหมเพื่อใชเปนที่ทํางานและที่อยูอาศัย โดยการปลูกสรางเรือน
สวนใหญจะมีลักษณะแบบเรือนลาวลุม แตวัสดุที่นํามาปลูกสรางจะเปนวัสดุแบบใหม (ดูรูปที่ 5.1) 
เชนเปนเรือนกออิฐฉาบปูนเฉพาะเรือนที่ปลูกใหแกคนฝรั่งเศสเทานั้น สวนเรือนชาวบานก็ยังปลูก
แบบเดิม ตอมาชวงที่ 2 เร่ิมจากป ค.ศ. 1955-1974 ชวงนี้ถือไดวาเปนการแสดงออกอยางชัดเจนของ
การปกครองในลักษณะทุนนิยมประชาธิปไตยแบบมีกษัตริย (เจามหาชีวิต) ซ่ึงเปนฝายรัฐบาล
เวียงจันทนและฝายแนวลาวรักชาติ ไดมีการเซ็นสัญญาเชอแนว (Geneva) เปนการเปดใหเห็นถึงการ
ตอสูกันของสองฝาย โดยท่ีผานมาก็ไดมีการตอสูกับอยูแบบลับๆ โดยท่ีประชาชนไมไดรับรูถึงการ
ตอสูนั้น อาจมีเพียงผูนําของชุมชนที่รับรู  จึงทําใหการปลูกสรางเรือนในชวงนี้มีวิธีการปลูกเรือน
และลักษณะรูปแบบเหมือนเดิมและยังไดนําคติความเชื่อของการปลูกเรือนมาใช จะมีเพียงแตเรือนผู
ที่เปนขุนนางใหญเทานั้นที่จะเลียนแบบเรือนที่ปลูกในชวงของฝรั่งเศส แตก็ยังใชวัสดุที่ผสมผสาน
ระหวางกออิฐฉาบปูนกับไม (ดูรูปที่ 5.2) ตอมาชวงที่ 3 เร่ิมจากป ค.ศ. 1976-1999 ซ่ึงเปนชวงที่
ประเทศลาวไดรับเอกราช และไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบกษัตริย (เจามหาชวีติ) มา
เปนระบอบสังคมนิยม และไดมีแผนการพัฒนาหลายอยางเชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ เรือนในชวงนี้มี
ลักษณะรูปแบบใหมโดยไดมีการเลียนแบบของเรือนจากเพื่อนบานโดยเฉพาะประเทศไทยและ
เรือนที่มีรูปแบบเดิมแตไดนําใชวัสดุผสมผสานระหวางไมและอิฐที่ฉาบดวยปูน ซ่ึงสวนมากเปน
เรือนของผูที่มีเงินที่อาศัยอยูในเขตอนุรักษ สวนอยูเขตรอบนอกไดนํารูปแบบใหมเขาไปปลูกเรือน
เปนเรือนชั้นเดียวที่กออิฐฉาบปูน และชวงที่ 4 เร่ิมจากป ค.ศ. 2000 ถึงปจจุบันชวงนี้เปนชวงที่มีการ
เปดประเทศมากขึ้นโดยไดเปดปทองเที่ยวลาวข้ึน ซ่ึงในชวงนี้บานเรือนในเขตอนุรักษจะปลูกตามมี
ลักษณะแบบ ชวงที่ 3 ที่ไดกลาวมาแลว แตในรอบนอกเขตอนุรักษก็ไดมีการเปลี่ยนวัสดุและ
รูปแบบไป  
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รูปที่ 5.1 เปนรูปเรือนที่สรางเพื่อใหแกคนฝรั่งเศสซึ่งไดสรางดวย
วัสดุที่ทันสมัย เชน อิฐ ดินขอ ปูน แตยังใชรูปแบบเดิม213  

 
 

 
 
 
 
รูปที่  5.2 เปน รูปเรือนของผูที่ เปนขุนนางใหญ เท านั้นที่ จะ
เลียนแบบเรือนที่ปลูกในชวงของฝรั่ง เศส  แตก็ยังใชวัสดุที่
ผสมผสานระหวางกออิฐฉาบปูนกับไม214 
 

5.1 เรือนท่ีปลูกในชวงป ค.ศ. 1940 -1954 
จากขอมูลตารางที่ 4.2-4.6 ที่นําเสนอในบทที่ 4 ที่แสดงใหเห็นถึงคติความเชื่อที่นําไปใช

ในการปลูกเรือนที่ไดจากการสัมภาษณผูที่อาศัยอยูในเรือนหลังที่ 1-10 ซ่ึงเปนเรือนที่ปลูกในชวงนี้
ไดแสดงใหเห็นถึงการนําคติความเชื่อไปใชในการปลูกเรือนอยางมากมาย จึงเปนการบอกใหรูถึงวา
เผาลาวลุมนั้นไดมีการนับถือศาสนาพุทธ โดยจะมีงานประเพณีตางๆ จะเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมทาง
ศาสนา เชน บุญเขาพรรษา บุญออกพรรษา บุญบั้งไฟ วิถีชีวิตของชาวบานเปนวิถีชีวิตเกษตรกรที่
อาศัยอยูกับธรรมชาติอยางกลมกลืน และมีคติความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับผีสางเทวดา มีประเพณีที่
เกี่ยวเนื่องกับชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย เชน การเรียกขวัญ การบวช การแตงงาน การปลูกเรือน เปนตน 
จึงเหมาะสมตอการดํารงชีวิตเปนอยางดี สภาพแวดลอมการตั้งถ่ินฐานของเผาลาวลุมจะเนนการ
เลือกสภาพแวดลอมที่ราบลุมริมแมน้ําคาน แมน้ําโขง ซ่ึงถือเปนแหลงน้ําที่ดีที่สุดสําหรับการใชสอย
ตลอดทั้งป โดยจะเห็นไดจากเมืองหลวงพระบางซึ่งเปนเมืองที่ตั้งอยูบนที่ราบลุมแมน้ําสายสําคัญ
หลายสาย เปนแหลงน้ําที่อุดมสมบูรณ มีผืนปาทางธรรมชาติเปนสวนใหญ  จะเห็นไดวาชุมชน
หมูบานจะเกาะกลุมกันอยูบนเนินของที่ราบ ที่มีตนไมขึ้นปกคลุมอยางรมร่ืน เปนที่ที่ไดรับแสงแดด
เต็มที่และมีลมพัดถายเทไดดี รอบบริเวณชุมชนออกไปจะเปนทุงนาและปาเขาที่สามารถเดินทาง
ดวยเทาเพื่อไปเก็บสมุนไพร ของปา และไมเพื่อมาปลูกสรางศาสนาสถานและที่อยูอาศัย และมีเรือน

                                                 
213  รูปถายโดยผูวิจัยถายเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 
214  รูปถายโดยผูวิจัยถายเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 
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จํานวนมากที่ไดรับผลกระทบจากปญหาน้ําทวมในฤดูน้ําหลาก ดังนั้นรูปแบบเรือนสวนมากเปน
เรือนยกใตถุนสูงสามารถดํารงชีวิตอยูไดในชวงมีปญหา (ดูรูปที่ 5.3) 

 
 
 
 

 
รูปที่ 5.3 เรือนศึกษาหลังที่ 8 ปลูกเมื่อปค.ศ.1940 เปนเรือนยกใต
ถุนสูงที่สามารถดํารงชีวิตอยูไดในชวงมีปญหาน้ําทวมในฤดูน้ํา
หลาก215 

 
 

• ลักษณะทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจในชวงป ค.ศ. 1940-1954 
กอนป ค.ศ. 1893 ลาวไดตกอยูภายใตการปกครองของสยาม (ช่ือเดิมของประเทศไทย) 

แตในป ค.ศ. 1893 ไดมีฝร่ังเศสเขามาแทรกแซงโดยอางวาจะมาชวยลาวปลดปลอยตัวเองออกจาก
การปกครองของสยามตามสนธิสัญญาฉบับวันที่ 3 ตุลาคมป ค.ศ. 1893  ลาวไดพนจากอํานาจการ
ปกครองของสยาม แตความจริงแลวฝร่ังเศสไมไดเขามาชวยลาวอยางแทจริง แตเปนการเขามาเพื่อ
หวังผลประโยชนจากลาวไดตกไปอยูใตการปกครองของฝรั่งเศสตามที่ฝร่ังเศสตองการ และฝรั่งเศส
พยายามที่จะลดสถานะของลาวลงโดยมีคําสั่งในวันที่ 19 สิงหาคม ป ค.ศ. 1899 ใหลาวเปนแควนที่ 
5 ของสหภาพอินโดจีนซึ่งมีรัฐบาลอยูที่ฮานอย (ประเทศเวียดนาม) ทําใหชาวลาวไมพอใจ พากัน
คัดคานจึงลมเลิกคําสั่งดังกลาวแลวรวมลาวใหเปนเอกภาพมีเมืองหลวงที่เดียวคือเวียงจันทน โดย
ตอนแรกตั้งเมืองหลวงที่สะหวันนะเขต เปนการชั่วคราว ดานการปกครองสวนทองถ่ินตั้งแตป ค.ศ. 
1899 ฝร่ังเศสไดแบงลาวออกเปน 10 แขวง216 โดยที่หลวงพระบางก็เปนหนึ่งใน 10 แขวงนั้น แตการ
บริหารงานฝรั่งเศสไดจัดที่เมืองหลวงพระบางซึ่งเปนพื้นที่ๆ มีลักษณะพิเศษในลักษณะของ
อาณาจักรเล็กๆ อาณาจักรหนึ่งในราชอาณาจักรของลาว โดยใหรักษารูปแบบการปกครองแบบ  
ศักดินาเอาไวมี เจามหาชีวิตหรือกษัตริย เหมือนเดิม  แตได รับเงินเดือนจากฝรั่ง เศส  และ
เครื่องราชอิสริยาภรณขั้นสูงสุดของฝรั่งเศส เพื่อเปนการถวายพระเกียรติเจามหาชีวิต มีหอ
สนามหลวง (ทําเนียบรัฐบาล) เหมือนเดิม แตคณะรัฐมนตรีมีจํานวนนอยลง แตวายังมีเจาแขวงเปน
ชาวฝร่ังเศสที่มีอํานาจเหนือเจามหาชีวิต เจาแขวงเปนผูควบคุม และชี้ขาดทุกงาน ในเรื่องของ

                                                 
215  ขอมูลภาคสนามเก็บรวมกับทองสะหวัด สีสะนะและสําหรับผูวิจัยเองจะใชในหัวขอ “คติความเชื่อที่มีผลตอตวเรอืนเผาลาวลุมในเขตเมอืงหลวงพระบาง” 

(2548) 
216  ดร สุเนด โพธิสาน และคณะ,  ปฏิวัติศาสตรลาวแดดึกดําบรรพ - ปจจุบัน  (เวียงจันทน: โรงพิมพแหงรัฐ, 2545), หนา 676-690 
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กฎหมาย ฝร่ังเศสใหพื้นที่ในแขวงหลวงพระบางใชกฎหมายเดิม และเจามหาชีวิตทรงสามารถตรา
กฎหมายใหมมาใชในแขวงหลวงพระบางได แตตองไดรับอนุมัติจากผูสําเร็จราชการฝรั่งเศส
เสียกอน217   

สมัยที่ฝร่ังเศสปกครองลาวเศรษฐกิจของลาวสวนใหญยังเปนเศรษฐกิจแบบพอเพียง
กลาวคือ การผลิตในหมูบานในชนบทสวนมากเปนการผลิตเพื่อบริโภคในชุมชน การทํานาเปน
อาชีพหลัก แตผลิตขาวไมไดคอยพอบริโภค โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีพื้นที่สวนใหญเปนภูเขา มีที่
ราบนอย หมายความวาการผลิตเพื่อตอบสนองตามความตองการของใช ไมไดผลิตเพื่อเปนสินคา 
แตก็มีการเขาไปแลกเปลี่ยนหรือสงสวยใหแกเจามหาชีวิตโดยการขนสงตามทางน้ํา โดยใชเรือเปน
พาหนะในการขนสงเพื่อแลกเปลี่ยนสินคาเชน สังกะสีเพื่อนําไปมุงหลังคาเรือน เครื่องใชครัวเรือน
และส่ิงตางๆ เพื่อนําไปใชใหกับครอบครัว   ในชวงเวลานี้พบวาฝร่ังเศสก็ไดขูดรีดทั้งแรงงาน เงิน 
และทรัพยากรตางๆ จากลาว 218 

 

•  ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม ประเพณี คติความเชื่อ ในชวงป ค.ศ. 1940-1954 
ในสมัยนี้ฝร่ังเศสอาจจะนําเอาวัฒนธรรมแบบตะวันตกเขามา เชน การแตงกาย การกินอยู  

รวมถึงรูปแบบของการปลูกเรือน แตอยางไรก็ไมสามารถที่จะทําใหวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม คติ
ความเชื่อตางๆ ไดเปลี่ยนแปลงไปตาม ถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตรหลายอยางที่ไม
สามารถอธิบายไดทั้งหมดที่มีตอคติความเชื่อของชุมชน และคติความเชื่อเร่ืองการปลูกเรือนในเมือง
หลวงพระบางเปนคติความเชื่อที่ผสมผสานกันระหวางพุทธ พราหมณ โหราศาสตร ซ่ึงในมิติทาง
สังคมและวัฒนธรรม พิธีกรรมคติความเชื่อเปนการแสดงออกของความรูสึกนึกคิด  ความมีตัวตน
ของคนกลุมตางๆ โดยความตองการตามสภาพความเปนจริงของสังคมนั้นๆ พิธีกรรมและคติความ
เชื่อที่มีลักษณะเคลื่อนไหวไมหยุดนิ่งนั้นขึ้นกับผูที่เลือกใชคติความเชื่อเชน คติความเชื่อเร่ืองการ
ปลูกเรือนที่เคยเคารพนับถือกันมาอยางมั่นคงเพื่อเปนความสุขทางกาย ใจ และความรูสึกแบบนี้จะ
ยังคงอยูตอๆ มา ถึงแมวาจะไดมีฝร่ังเศสเขามา219 ชาวบานก็ยังยึดติดกับคติความเชื่อแบบเดิมที่ไดสืบ
ตอกันมาจากบรรพบุรุษ และยังมีความคติความเชื่อในสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ เชน คติความเชื่อของ
การปลูกเรือนบางคติความเชื่อก็เปนคติความเชื่อที่พิสูจนจับตองไมได แตแสดงออกมาในรูปแบบ
ของเรือนพักอาศัยที่ตอบสนองตามความตองการในการดํารงชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ (ดูรูปที่ 5.4)  
เพื่อปกปองคุมภัยใหกับผูอยูอาศัยเพราะวาชาวบานไดอยูกับธรรมชาติ และไดมีขนบธรรมเนียม
ประเพณี คติคติความเชื่อ การนับถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
                                                 
217  ดร สุเนด โพธิสาน และคณะ,  ปฏิวัติศาสตรลาวแดดึกดําบรรพ - ปจจุบัน , หนา 656-660 
218  ดร สุเนด โพธิสาน และคณะ,  ปฏิวัติศาสตรลาวแดดึกดําบรรพ - ปจจุบัน , หนา 455-459 
219  ดร สุเนด โพธิสาน และคณะ,  ปฏิวัติศาสตรลาวแดดึกดําบรรพ - ปจจุบัน, หนา 661-675 
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รูปที่ 5.4 เรือนที่ศึกษาหลังที่ 4 ปลูกใน ป ค.ศ. 1941 เปนรูปที่แสดงให
เห็นถึงรูปแบบของเรือนลาวลุมแบบดั้งเดิมที่ปลูกดวยไมทั้งหลัง
เนื่องจากวาในการปลูกเรือนในตอนนั้นไดนําเอาคติความเชื่อของการ
ปลูกเรือนเขามาใชเพราะวาการนําไมที่จะมาปลูกเรือนนั้นไดเขาปาไปหา
ตัดเอาไมเอง และไมก็ยังมีมากพอตามความตองการ โดยไมที่นํามาปลูก
เรือนนั้นเปนไมที่เนื้อแข็ง มีความคงทน220        

 

• การตั้งถิ่นฐานและรูปแบบของเรือนพื้นถิ่นลาวลุม ในชวงป ค.ศ. 1940-1954 
ในชวงนี้มีเรือนที่นํามาศึกษาเริ่มจากหลังที่ 1-10 แสดงใหเห็นวาคติความเชื่อในการสราง

ที่พักอาศัยของชาวลาวลุมในเขตเมืองหลวงพระบางซึ่งมีหลากหลาย แตมีส่ิงที่เทาเทียมกันหรือ
ใกลเคียงกัน ที่ไดมาจากความคิดหรือคติความเชื่อรวมกันของกลุมคนที่ปลูกสรางที่อยูอาศัยเปน
กลุมๆ ไปเชน เผาลาวลุมที่ไดมีคติความเชื่อหลายๆ ประการตอข้ันตอนการปลูกเรือนซึ่งถือกันวา 
หากไดทําตามพิธีกรรมคติความเชื่อที่บรรพบุรุษเคยบอกเลา หรือเคยกระทํามากอน ก็จะชวยใหเกิด
ความมั่นคงทางจิตใจ และเชื่อกันวาจะชวยใหผูที่อยูอาศัยในบานเรือนนั้นมีความสุข ปราศจาก
โรคภัยอันตราย ทํามาหากินเจริญรุงเรือง เสนียดจัญไรหรือส่ิงชั่วรายจะไมกลากล้ํากรายเขามาใน
เรือน พิธีกรรมและคติความเชื่อของการปลูกเรือนเปนสัญลักษณในการแสดงออกทางดานรูปแบบ
สถาปตยกรรมที่มีการพัฒนาควบคูกันไปกับการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและเศรษฐกิจ ดังที่
แสดงใหเห็นในการนําคติความเชื่อเขามาใชในการปลูกเรือนไดจากการสัมภาษณเจาของเรือนหรอืผู
ที่อยูอาศัยในเรือนหลังที่ 4 วาการที่จะปลูกเรือนนั้นจะตองทําใหไดตามคติความเชื่อของการปลูก
เรือน221 เร่ิมจากคติความเชื่อเกี่ยวกับไมเชน ไมที่หามนํามาปลูกเรือน คําทํานายทิศของไมลม วิธีการ
เลือกไมที่จะนํามาทําเปนเสา การทํานายตาไมเสาเรือน คติความเชื่อการนําไมที่มาผูกเสาแรก ซ่ึงเปน
คติความเชื่อที่นํามาสูความเปนสิริมงคลใหแกครอบครัว เนื่องจากไมเปนวัสดุที่หาไดงาย จึงเปน
วัสดุหลักในการกอสราง ดังนั้นเรือนที่สรางในชวงนี้สวนมากจะเปนเรือนไมทั้งหลังและไมที่ไดมา
เปนไมที่ไดมีการเลือกไดตามคติความเชื่อ (ดูรูปที่ 5.5) และยังเปนการแสดงใหเห็นถึงความอุดม
สมบูรณของปาไมและปาไมก็สามารถตอบสนองตามคติความเชื่อของการเลือกไมใหแกบุคคลที่
ตองการจะเตรียมไมปลูกเรือน ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นถึงการอยูรวมกันของมนุษยกับธรรมชาติที่มี
                                                 
220  รูปถายโดยผูวิจัยเอง ถายเมื่อวันที ่23 พฤษภาคม 2549 
221  คําพูดของจานคาํหลาเปนหมอพรในหมูบานธาตุหลวง  สัมภาษณ วันที่ 25 พฤษภาคม  2549   
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ความเอื้ออํานวยซึ่งกันและกัน เนื่องจากวาการกระทําใดๆ ที่จะกระทําขึ้นมานั้นจะตองใหไดตามคติ
ความเชื่อเพราะวาถากระทําผิดก็จะมีส่ิงที่ไมดีเกิดขึ้น ดังนั้นชาวบานจึงมีความศรัทธาในคติความ
เชื่อนั้นๆ เพื่อที่จะทําใหชีวิตของครอบครัวดําเนินไปดวยความผาสุก มีความเจริญรุงเรืองในดาน
ยศถาบรรดาศักดิ์ และการยอมรับในคติความเชื่อ ซ่ึงจะมีผลตอการยอมรับทางดานคติความเชื่อ จาก
การสัมภาษณจะเห็นไดวาคติความเชื่อของการปลูกดังนี้ 

 

• คติความเชื่อท่ีเก่ียวกับไม 
 

“ไดมีไมหามแททานไมใหเอาไมตายยืนตนเพราะวากลัวเปนไมผุพัง ไมที่อยูแคมน้ํา (ไม
แยงเงา) กลัวตัดเอายาก ไมที่อยูปาชากลัวเปนไมที่มีเจา ไมที่อยูที่แคบจะทําใหไปตัดเอา
ยาก ไมแบบนี้ถาเอามาปลูกเรือนก็จะลําบาก และอัปมงคล จะทําใหเจ็บไขไดปวยถึงกับ
ชีวิต ตอนที่ปลูกเรือนนั้นก็ยังถือกันอยู ทิศของไมลมนี้จะตองใหผูที่รูเร่ืองนี้ไปดวยทาน
จะบอกแลวเราก็ทําตามใหถูกตองเพื่อเปนสิริมงคล ตอนที่ปลูกเรือนนั้นก็ยังมีอยู การ
เลือกไมก็เชนเดียวกัน จะตองใหผูที่รูเร่ืองไมเลือกใหจะเลือกเอาตนไมเนื้อแข็งที่ใหญงาม
ดี สวนหลายจะเลือกเอาไมแคน ไมดู และเปนไมที่เกิดตามเนินเขาเพื่อสะดวก และ
สามารถไปเอาไมไดงายตอนที่จะปลูกเรือนนั้นก็ยังไดไปเลือกไมอยูปา” 222 

 
 
 
 
 
รูปที่ 5.5 เปนเรือนหลังที่ 1 ปลูกในปค.ศ.196 เปนรูปที่แสดงใหเห็นถึง
รูปแบบของเรือนลาวลุมแบบดั้งเดิมที่ปลูกดวยไมทั้งหลังเนืองจากวาใน
การปลูกเรือนในตอนนั้นไดนําเอาคติความเชื่อของการปลูกเรือนเขามา
ใช223 

 
 
เรือนที่สรางสวนมากจะเปนเรือนไมทั้งหลังเปนไมที่ไดมาตามคติความเชื่อยังเปนการ

แสดงใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณที่อาศัยธรรมชาติที่มีไมมากพอเพื่อสามารถตอบสนองตามคติ
ความเชื่อของคนที่ตองการจะเตรียมไมปลูกเรือน 224 

                                                 
222  คําพูดแมตูจัน ผูที่อาศยัในเรือนหลงัที ่4 บานปากช ีเมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สัมภาษณ วันที ่13  ตุลาคม 2549 
223  ขอมูลเรือนที่ไดรับการอนุรักษจากสํานักงานองคกรมรดกโลกหลวงพระบาง, บทรายงาย CDM PSMV (หลวงพระบาง: สํานักงานองคกรมรดกโลก, 2545), 
หนา 19-25  
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• คติความเชื่อท่ีเก่ียวกับดิน  
 

“ซ่ึงในการเลือกดินนี้เราจะตองเลือกเอาดินที่เปนชัยภูมิที่ดี แตถาเราไมแนใจวาดินที่เรา
เลือกมานั้นดีหรือไมดีนั้นเราจะตองไดไปหาหมอพรมาชวยดูดินให ถาผูมีวิชาก็ไมจําเปน 
ที่จะเสี่ยงทรายดินที่เราเลือกมานั้น แตถาเปนดินมรดกที่พอแมแบงใหก็จะปลูกไดเลย การ
เลือกดินในตอนนั้นแมนสามารถเลือกไดตามใจเพราะวามีที่ดินหลายพอใหเลือกและยัง
ไมมีผูใดจับจองเปนของจึงสามารถเลือกไดเลย ดินที่เลือกมานั้นเราจะตองไดไปหาผูที่รู
เพื่อใหทานบอกดินที่ทานหามไมใหปลูกเรือนเชน ดินที่มีหินสามเสาแบบเตาไฟเรียกวา
เปนโรงไมดี ดินที่เปนปาชาเกา ดินที่มีตนไมใหญ ดินโคลนตม ดินเหลานี้เปนดิน
อัปมงคล ถาเราปลูกเรือนไปแลวก็จะมีส่ิงเปนไปตางๆ จนถึงกับเอาชีวิตคนในครอบครัว
ไปก็มี” 225 

 
คติความเชื่อเกี่ยวกับดินในชวงนี้เห็นวาสามารถเลือกไดเลยเนื่องจากวาที่ดินมีมาก

พอที่จะใหเลือก จํานวนคนก็มีนอย และคนสวนมากยังไมคอยมีการศึกษาซึ่งมีอาชีพทําไรทํานาโดย
และทําสวนจึงยังไมมีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินที่ดินในหมูบานสามารถแบงใหบุคคลที่จะ
ออกเรือนไดเลือกตามคติความเชื่อเพื่อความเปนมงคลและอยูเย็นเปนสุขในครอบครัว 
 
• คติความเชื่อท่ีเก่ียวกับการวางทิศ 

 
“การตั้งบานเรือนของลาวลุมในเมื่อกอนไดถือเอาสายน้ํา และที่ตั้งของเรือนเทียบกับ
เรือนขางเคียงเปนหลักสําคัญ ทิศของหัวนอนใหตั้งฉาก กับทิศไหลของสายน้ํา หัวนอน
ใหหันไปหาที่สูงเปนฝาที่ตรงกันขามกับทิศต่ํา สวนที่ต่ํานั้นเปนทางเดินจาก ทิศเทียบกับ
สายน้ํา  ในการหันหัวที่นอนก็จะหันชนกับเรือนขางเคียง  ถาเรือนขางเคียงหันปลายเทา
มาเราก็หันปลายเทาชนกับเรือนขางเคียง  ถาหันหัวนอนมาเราก็หันหัวนอนชนกับไป  
การปลูกเรือนใหไปตามน้ํานั้นเปนเรือนค้ําเรือนคุณ ปลูกแลวไมใหตอออก เรือนสอง
แปลเพียงกันไดแตหามขวางตะวัน จะทําใหพอหรือแมเรือนตายแลวจะทําใหลูกแตก
ออกไปคนละที่”226  

 

                                                                                                                                            
224  คําพูดแมตูจัน 
225  คําพูดลงุขวัด   ผูทีอ่าศัยในเรือนหลงัที่ 5 บานปากช ีเมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สัมภาษณ วันที ่15 ตุลาคม 2549 
226  คําพูดคําหลา หมอพรอยูในหมูบานธาตุหลวง เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สัมภาษณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 



 

109

จากการสัมภาษณ ไดบอกวาโครงสรางของหมูบานยังคงสภาพเดิมเนื่องจากวาเรือนที่
ปลูกมานั้นยังอยูที่เดิมสามารถใหเห็นไดจากรูปของหมูบานที่ศึกษา 

 
• คติความเชื่อท่ีเก่ียวของกับเจาของเรือน  

 
“ในคติความเชื่อนี้ส่ิงสําคัญคือฤกษยามเราจะตองไดไปใหหมอพรดูฤกษยามใหถูกตอง
ตามวันดี ยามดีวิเศษ เพื่อความเปนสิริมงคล อยูดีมีสุขแกคอบครัว กอนจะปลูกเรือน
จะตองไดไปหาหมอพรเพื่อใหทานดูฤกษวันดีใหทานวาเขิงวันศุกรปลูกวันเสารหมออยู
ขางก็ไมใหถาม ถาปลูกเรือนถูกวันดีแลวจะได  มั่งมีศรีสุข ไดราชยศขาวของ ถาปลูกวัน
ไมดีจะฉิบหายจนตาย ในวันที่หามปลูกเรือนนี้เราจะรูกันดีวาเปนวันใด เชน  วันครบรอบ
พอแมตาย  วันค้ําฟา วันพระ  8 ค่ําและ 15 ค่ํา วันบุญถวายพระ ถึงวาปลูกยังไมเสร็จก็
จะตองใหหยุดไมใหทํางานในวันนั้น” 227 

 
การปลูกเรือนจะตองมีความเหมาะสมกับวงจรของการดํารงชีวิต และจะหลีกเวนฤดูใน

การทําไรทํานา งานบุญประเพณีตางๆ เพื่อใหชาวบานสามารถมาชวยเหลือกันไดอยางเต็มที่  
 
• คติความเชื่อท่ีเก่ียวกับพิธีกรรม  

ซ่ึงเปนพิธีกรรมในแงของการแสดงออกลักษณะวิธีคิด และภูมิปญญาของชาวบานที่
ปรากฏอยูเชน 

 
“วันที่จะปลูกเรือนเราจะตองไดไปหาคนเฒาคนแก หมอพรและสลามาชวยเขิงเรือน
เพื่อใหไดตําแหนงตนเสา และระดับของเสาเรือน การตั้งเรือนนี้ไดไปหาหมอพรเพื่อที่จะ
วางเสาเรือนใหถูกตองตามนาคะวัน ซ่ึงเปนเวลาของพญานาคหันหัวถาจะขุดหลุมเสา
จะตองหันตามใหถูกทิศถึงจะดี มาถึงปจจุบันนี้ไมไดเอาตามพญานาคหันหัวขุดไดตาม
ความสะดวกเทานั้น   กอนที่จะขุดหลุมนี้จะตองใหหมอพรทําพิธีเสียกอน ในการทําพิธี
จะมีดอกไม ธูปเทียน ขันธ 5 ไปบอกนางธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยูใหยายออกให กอน
จะปลูกเรือนตองไดไปนิมนตพระสงฆมาสวดในตอนเย็นของวันกอนที่จะปลูกเรือน ใน
การสวดยังไดใหคนเฒาคนแกเตรียมของ 108 อยาง เพื่อใสในพิธีสวด เชน หมาก พลู 
ผลไม ของหวาน ของคาว ขาวของตางๆ เพื่อที่จะไดเปนสิริมงคล และไลส่ิงที่ไมดีให
ออกไปจากที่ดิน ไมที่จะนํามาปลูกเรือนการผูกเสาแรกเสาขวัญนี้ก็จะตองไปหาหมอพร
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มาชวยทําพิธีให  โดยจะมีคนสองคน คนหนึ่งเปนคนถาม และอีกหนึ่งคนเปนคนตอบ 
พอตอบเอาตรงนี้ใหผูกสิ่งของตางๆ ผูกติดกับเสาทันที กอนจะยกเสาลงหลุมนี้เราไดเอา
ของคํ้าจองคุณลงหลุมกอนเชน  แผนทอง  แผนทองแดง  แผนเงิน  แกว  แหวน เปนตน 
และจะตองหาเพื่อนบานที่ช่ือวาแกว คํา เงิน ทอง มั่นแกนมาชวยหามและยกเสาลงหลุม 
เพื่อชวยคํ้าหนุนจุนเจือใหเรือนที่สรางนี้มั่นคงแข็งแรงทั้งผูอาศัยก็มีฐานะมั่นคง
เจริญรุงเรืองในการดําเนินชีวิตคณะปลูกเรือนมักจะมีนิมิตหมายตางๆ เกิดขึ้นที่บอกถึง
คติความเชื่อหรือความรุงเรืองนั้นจะตองใหหมอพรเปนคนมาดูใหเราเพราะวาเวลาปลูก
เรือนในตอนนั้นยังถือในเรื่องนิมิตหมายเปนสําคัญเพื่อจะทําใหครอบครัวมีความรมเย็น
เปนสุข” 228 

 
จากการสัมภาษณขางตนจึงแสดงใหเรารูวาในการปลูกเรือนในชวงเวลานั้นถึงแมวาจะมี

การเขามาของฝรั่งเศสซึ่งไดนําเอาวิถีชีวิตการกินอยูของตนเขามาดวยแตวายังใชระบบเศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครองแบบเดิมเปนการปกครองในลักษณะทุนนิยมประชาธิปไตยแบบมีกษัตริย 
(เจามหาชีวิต) โดยภายใตการชี้นําของฝรั่งเศส เพราะฉะนั้นรูปแบบของการดํารงชีวิต และคติความ
เชื่อจึงยังไมเปลี่ยนแปลงยังคงยึดติดกับวิถีชีวิตและคติความเชื่อแบบเดิม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
จะมีเฉพาะรับใชใหแกคนฝรั่งเศสเทานั้นสวนชาวบานก็ยังปฏิบัติตามเดิม และชาวบานก็ยังคงยืดติด
กับคติความเชื่อในเรื่องโชคลางหรือส่ิงล้ีลับเหนือธรรมชาติ เพื่อเปนที่พึ่งทางใจและเพื่อความอยูดีมี
สุขใหแกครอบครัวโดยการแสดงออกมาในการนําใชคติความเชื่อตางๆ ที่แสดงใหเรารูวาในการ
ปลูกเรือนในชวงเวลานั้นยังไดยึดติดกับคติความเชื่อในเรื่องโชคลางหรือส่ิงล้ีลับเหนือธรรมชาติ
เหลานั้นไดถายถอดออกมาทางดานรูปแบบของเรือนที่สามารถมองเห็นและจับตองได ซ่ึงเปนการ
แสดงใหเห็นถึงการอยูรวมกันของมนุษยกับธรรมชาติที่มีความเอื้ออํานวยซึ่งกันและกัน เนื่องจากวา
การกระทําใดๆ ที่จะกระทําขึ้นมานั้นจะตองใหไดตามคติความเชื่อเพราะวาถากระทําผิดก็จะมีส่ิงที่
ไมดีเกิดขึ้นจริง ดังนั้นชาวบานจึงมีความศรัทธาในคติความเชื่อนั้นๆ เพื่อที่จะทําใหชีวิตของ
ครอบครัวดําเนินไปดวยความผาสุก 

ไมเรือนที่ปรากฏใหเห็นเปนไมที่สวยงาม แข็งแรงที่มีความคงทนถึงจะมีอายุมากแตก็ยัง
แข็งแรงดีอยูเนื่องจากวาในตอนที่ปลูกเรือนนั้นเจาของเรือนไดเลือกใชวิธีการเลือกไมตามคติความ
เชื่อในการเลือกไมที่จะปลูกเรือนจะเห็นไดจากไมที่ใชปลูกเรือนในชวงแรกนี้สวนมากไมเรือนก็
ยังคงสภาพเดิม (ดูรูปที่ 5.6)  ถึงจะมองขางนอกเรือนหรือขางในของเรือนก็จะเห็นไมในตัวเรือน
ยังคงทน และแข็งแรงอยู และเรือนสวนมากจะมี 4 หอง  ใชเสา 8 ตนตามคติความเชื่อ และเสาเอก
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หรือเสาขวัญก็จะเปนเสาที่เปนมงคลซึ่งจะเห็นไดจากรูปถาย (ดูรูปที่ 5.7) วาเปนที่บูชาเทวดาเรือน
หรือเปนที่บูชาบรรพบุรุษที่ไดลวงลับไปแลว และเมื่อมีถนนเกิดขึ้นจะเห็นถนนไดผานดานหนาของ
เรือนหรือดานขางของเรือน (ดูรูปที่ 5.8) ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงตอเติมแตก็ยังไดรักษารูปแบบเดิม
และยังแสดงใหเห็นถึงการนําความในการวางทิศของเรือนมาใช ตามคติความเชื่อที่วาทิศของเรือน
ตองวางขนานกันแมน้ําที่ยังมีอยู 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.6 เปนเรือนหลังที่ 10 ปลูกในปค.ศ.1960 เปนรูปที่แสดงให
เห็นถึงรูปแบบของเรือนลาวลุมแบบดั้งเดิมที่ปลูกดวยไมทั้งหลัง 
การปลูกเรือนในตอนนั้นไดนําเอาคติความเชื่อของการปลูกเรือน
เขามาใช229 

 
 

                      
 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5.7 แสดงใหวาตรงเสาขวัญจะเปนที่บูชาเทวดาเรือนหรือเปน
ที่บูชาบรรพบุรุษที่ไดลวงรับไปแลวโดยจัดไวทางที่เปนหัวที่นอน
ของเรือนศึกษาหลังที่ 4230                                      
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รูปที่ 5.8 แสดงใหเห็นถึงที่ตั้งของเรือนที่ศึกษาหมูบานปากชีและโครงสรางรวมของการวางทิศทางของตัวเรือน จากการสัมภาษณคน
ที่อยูเรือนที่ศึกษาไดบอกวาเรือนสวนมากจะปลูกไปตามน้ําและไดเทียบกับเรือนขางเคียงดวยโดยมีโครงสรางหลักแบบเดิมในชวง
นั้นจะมีแตเสนทางเดินเทานั้น ตอมาไดกลายเปนทางรถยนตแตโครงสรางของทิศการวางเรือนยังเหมือนเดิม231 
 
5.2 เรือนท่ีปลูกในชวงป ค.ศ. 1955 - 1975 

จากขอมูลตารางที่ 4.7-4.11 ที่นําเสนอในบทที่ 4 ที่แสดงใหเห็นถึงการนําคติความเชื่อไป
ใชในการปลูกเรือนที่ไดจากการสัมภาษณผูที่อาศัยอยูในเรือนหลังที่ 11-17 ไดแสดงใหเห็นถึงการ
นําคติความเชื่อไปใชในการปลูกเรือนอยางมากมาย จึงเปนการบอกใหรูถึงวา หลังจากไดปลดปลอย
ออกจากฝรั่งเศสนั้นเนื่องจากวาไดมีการเขามาของอเมริกา ซ่ึงอางวาเขามาชวยลาวโดยใหการ
ชวยเหลือฝายรัฐบาลเวียงจันทน และอเมริกาก็ไดเปนฝายหนุนหลังใหแกรัฐบาลเวียงจันทน แตอยู
ในเมืองหลวงพระบางไมไดมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด ดังนั้นระบบของการปกครองในชวงเวลา
ตอมาเปนการปกครองในลักษณะทุนนิยมประชาธิปไตยแบบมีกษัตริย (เจามหาชีวิต) ซ่ึงเปน
ฝายรัฐบาลเวียงจันทน และไดเกิดมีการเปดตัวของฝายแนวลาวรักชาติเนื่องจากไดมีการเซ็นสัญญา
เชอแนว ในป ค.ศ. 1954  เหตุการณที่สําคัญในชวงระยะเวลานี้คือไดมีการเปดเผยตัวตนที่แทจริง
ของฝายแนวลาวรักชาติโดยที่มีการเคลื่อนไหวแบบลับๆ ของฝายแนวลาวรักชาติที่มีมานานจึงได
แสดงตัวออกมา และเกิดการสูระหวางสองฝาย คือ ฝายรัฐบาลเวียงจันทนและฝายแนวลาวรักชาตไิด
เร่ิมตนขึ้นและเริ่มผอนคลายลงในป ค.ศ. 1962 ไดมีการเซ็นสัญญาสันติภาพ “เชอแนว” อีกครั้ง และ
ไดมีการสรางรัฐบาลผสม  เพื่อเปนการยุติสงคราม แตสัญญาดังกลาวกลับไมบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค มีการตอสูกันอยางตอเนื่องและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในชวงป ค.ศ. 1970-
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1973 จนในที่สุดก็ไดมีการเซ็นสัญญาหยุดยิงอีกครั้งเรียกวา “สัญญาเวียงจันทน” ในป ค.ศ. 1973 
และมีรัฐบาลผสมชุดใหมขึ้นเรียกวา “คณะมนตรีผสมการเมืองแหงชาติ”232 ซ่ึงทําใหสภาพโดยรวม
ในลาวมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น ประเทศลาวไดหันจากสงครามมาสูสันติภาพ ในชวง
ระยะนี้เองเปนชวงที่รัฐบาลเวียงจันทนมีความแตกแยกและเริ่มเสื่อมอํานาจลง ทําใหรัฐบาลแนวลาว
รักชาติไดเปรียบในการระดมประชาชนใหลุกขึ้นยึดอํานาจไวเพียงผูเดียว 
 
5.2.1 ลักษณะทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ในชวงป ค.ศ. 1955-1975 

การปกครองในชวงนี้ในเมืองหลวงพระบางก็ยังเปนการปกครองในลักษณะทุนนิยม
ประชาธิปไตยแบบมีกษัตริย (เจามหาชีวิต) รัฐบาลเวียงจันทนเหมือนเดิม ไดมีการแสดงตัวตนที่
แทจริงของฝายแนวลาวรักชาติที่ไดออกมา ถึงแมวาจะมีการตอสูของฝายรัฐบาลเวียงจันทน และฝาย
แนวลาวรักชาติก็ตาม แตรูปแบบในการปกครองก็ยังคงเหมือนเดิม เนื่องจากวาอเมริกาเปนเพียงผูที่
หนุนหลังหรือเปนผูชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจใหกับรัฐบาลเวียงจันทนเทานั้น ไมไดมีสิทธิ์อํานาจ
แตอยางใด233 เพราะการตอสูนั้นมีเฉพาะกลุมที่เปนผูนําและชาวบานบางคนเทานั้นโดยชาวบาน
ทั่วไปไมไดรับรูในวิธีการตอสูนั้น ดวยสาเหตุนี้ระบบเศรษฐกิจของลาวสวนใหญจึงยังเปนเศรษฐกจิ
แบบพอเพียงเปนการผลิตในหมูบานในชนบท สวนมากการผลิตเพื่อการบริโภคในชุมชน การทํานา
เปนอาชีพหลักผลิตเพื่อตอบสนองตามความตองการของใช ไมไดผลิตเพื่อเปนสินคายังเปน
เศรษฐกิจแบบเดิมที่ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด  

 
5.2.2 ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม ประเพณี คติความเชื่อ ในชวงป ค.ศ. 1955-1975 

ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม ประเพณี คติความเชื่อในชวงนี้อยูที่เมืองหลวงพระบาง
ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด ถึงจะมีการเขามาของอเมริกาอาจจะนําเอาวัฒนธรรมแบบ
ตะวันตกเขามาอยางเชน การแตงกาย การกินอยู รวมถึงรูปแบบใหมของการปลูกเรือนและการ
ปรับเปลี่ยนการดํารงชีวิตเขามาก็ตาม แตก็ไมสามารถที่จะทําใหวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม คติ
ความเชื่อตางๆ ไดเปลี่ยนแปลงไปตาม โดยจะเห็นไดจากคติความเชื่อเร่ืองการปลูกเรือนของเผาลาว
ลุมในเมืองหลวงพระบางที่เคยเคารพนับถือกันมาอยางมั่นคงเพื่อเปนความสุขทางกายและใจ 
ความรูสึกแบบนี้จะยังคงอยูตอๆ มา ถึงแมวาจะไดมีอเมริกาเขามาก็ตาม234 ชาวบานก็ยังยึดติดกับคติ
ความเชื่อแบบเดิมที่ไดสืบตอกันมาจากบรรพบุรุษซึ่งไดรับการยอมรับและเชิดชูใหเปนศาสนาและ
คติความเชื่อหลักจากผูปกครองรัฐ 

                                                 
232  ดร สุเนด โพธิสาน และคณะ,  ปฏิวัติศาสตรลาวแดดึกดําบรรพ - ปจจุบัน, หนา 981 
233  ดร สุเนด โพธิสาน และคณะ,  ปฏิวัติศาสตรลาวแดดึกดําบรรพ - ปจจุบัน, หนา 651-665 
234  ดร สุเนด โพธิสาน และคณะ,  ปฏิวัติศาสตรลาวแดดึกดําบรรพ - ปจจุบัน,หนา657-660 
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5.2.3 การตั้งถิ่นฐานและรูปแบบของเรือนพื้นถิ่นลาวลุม ในชวงป ค.ศ. 1955-1975 
ในชวงนี้มีเรือนที่นํามาศึกษาเริ่มจากหลังที่ 11-17 คติความเชื่อในการปลูกเรือนของเผา

ลาวลุมในเมืองหลวงพระบางไดมีคติความเชื่อที่หลากหลายดังที่ไดกลาวมาในชวงแรก แตวาในชวง
นี้เปนชวงที่มีอเมริกาเขามาแทรกแซงในระบบการเมืองเทานั้น โดยไมไดมีการปลูกสรางเรือนและ
นําเอาเรือนของฝรั่งเศสสรางนั้นมาใชกับตัวเอง ดังนั้นการปลูกเรือนในชวงนี้จึงไมคอยมีการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก ชาวบานยังนําคติความเชื่อเร่ืองของการปลูกเรือนมาใชตามเดิม ซ่ึงจะเห็นได
จากการสัมภาษณหมอพรที่แสดงใหเรารูวาคติความเชื่อในการปลูกเรือนที่เกี่ยวกับไมที่จะนํามาปลูก
เรือนนั้นจะตองทําตามคตคิวามเชื่อของวิธีการตามคติความเชื่อดังนี้ 

 
• คติความเชื่อท่ีเก่ียวกับไม 
 

“ในการไปตัดไมนี้ ไดใหผูที่รูเร่ืองไมไปนําเพื่อที่จะไดไมที่ทานหามเชน ไมตายยืนตน 
อาจเปนไมที่ไมดี ไมที่อยูปาชาเปนไมที่อาจจะมีเจามีจอม ไมเหลานี้ถาเอามาปลูกเรือนก็
จะลําบากจะเปนอัปมงคลเชน จะมีเร่ืองราวที่ไมดีเกิดขึ้นจะ ทําใหพอเรือนหรือแมเรือน
ตาย ทิศของไมลมนี้จะตองใหผูที่รูเรืองนี้ไปดวยเพื่อจะใหทานเปนคนเบิ่งทิศของไมลม
วาเปนทิศเปนสิริมงคลหรือไม ถาไมลมไปไมถูกทิศที่ดีก็จะไมเอาเพราะวาจะเปน
อัปมงคลไมดี”235 

  
นอกจากคติความเชื่อเกี่ยวกับไมแลวยังมีคติความเชื่อเร่ืองดิน จะเห็นไดวาการปลูกเรือน

ในชวงนี้การเลือกดินที่จะปลูกเรือนยังไดทําตามคติความเชื่อเร่ืองการปลูกเรือน 
 
• คติความเชื่อท่ีเก่ียวกับการเลือกดิน 

 
“การเลือกดินเอาตามมรดกของพอแมแบงให ไดอยูรวมกัน เปนการสืบทอดมรดกของ
แตละคน ถาไมใชดินมรดกจะตองไดมีการเสี่ยงทายดินที่จะมาปลูกเรือนนั้น และดินที่
ไมใหปลูกดินที่เปนปาชาเกา ดินที่อยูทางโคง ดินโคลนตม ดินปากทาง 3 แพรง ดิน
เหลานี้ไมใหปลูกเรือนแท”236 

 

                                                 
235  คําพูด ท คํามะน ีผูที่อาศัยเรือนหลงัที ่12 บานพันธหลวง เมอืงหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สัมภาษณ วันที ่28 ตุลาคม 2549 
236  คําพูดลงุคําผาย หมอพรอยูในหมูบานวชิุน เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สัมภาษณ วันที ่23 พฤษภาคม 2548 
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คติความเชื่อเกี่ยวกับดินที่จะปลูกเรือนเปนคติความเชื่อที่นําไปสูวิธีการเลือกดินใหได
ตามคติความเชื่อเพื่อความอยูเย็นเปนสุข เนื่องจากวาในชวงนี้ดินสามารถหาเลือกไดตามความ
ตองการของคติความเชื่อบุคคลที่จะปลูกเรือน และดินสวนมากจะไมมีเจาของ ดังนั้นคติความเชื่อ
เกี่ยวกับดินจึงไดนํามาปฏิบัติกันอยู 
 

• คติความเชื่อท่ีเก่ียวกับเจาของเรือน  
 

“ในการปลูกเรือนนี้ส่ิงที่สําคัญคือฤกษยามเราจะตองไดไปใหหมอพรดูฤกษยามให
ถูกตองตามวันดี ยามดีวิเศษ เพื่อความเปนสิริมงคล อยูดีมีสุขแกครอบครัว การเลือกนี้ก็
ตองไดไปหาหมอพรดูวันที่เดือน ป ที่จะปลูกเรือน ถาปลูกเรือนไดตามคติความเชื่อก็จะมี
แตความสุขความเจริญ ถาปลูกวันที่ไมดีก็จะประสบเคราะหกรรมหรือทํามาหากินใน
วันที่หามปลูกเรือนนี้จะรูกันดีวาเปนวันใด เชน วันครบรอบพอแมตาย วันค้ําฟา วันพระ 
ศิล 8 ศีล 15วันขึ้นและแรม วันบุญถวายพระ ถึงวาปลูกยังมาเสร็จก็ตองใหหยุดไมให
ทํางานในวันนั้นก็ยังถือกันอยู”237 

 
คติความเชื่อเกี่ยวกับบุคคลที่จะปลูกเรือนนี้เปนคติความเชื่อที่เกี่ยวกับบุคคลที่จะปลูก

เรือนจะตองไดปฏิบัติตามคติความเชื่อเพื่อที่จะทําใหการดํารงชีวิตดําเนินไปดวยดี และทําให
ครอบครัวอยูดีมีสุขจึงถูกนํามาปฏิบัติกันอยู 

 

• คตคิวามเชื่อท่ีเก่ียวกับพิธีกรรม 
  

“กอนที่จะขุดหลุมนี้จะตองใหหมอพรทําพิธีเสียกอน เชน เอาขันหาไปขอกับนางธรณี
และเจาที่ดินนั้น  หมอพรมาดูใหเพื่อที่จะขุดหลุมเสาใหถูกตามวันที่พญานาคหันหัว  
ทานจะเปนคนบอกเราเพียงแตทําตามใหถูกตองก็จะดี มาถึงปจจุบันนี้ไมไดเอาตาม
พญานาคหันหัวแตไดเอาตามความสะดวกในการขุดหลุมเสา  กอนจะปลูกเรือนตอง
นิมนตพระสงฆมาสวดในตอนเย็นของวันกอนที่จะปลูกเรือน และจะตองใหคนเฒาคน
แกเตรียมของ 108 อยาง เพื่อใสในพิธีสวดเพื่อที่จะไดเปนสิริมงคล ไมที่จะนํามาผูกเสา
แรกเสาขวัญ เชน ไมเดื่อเกียง ไมตูมตาม ไมดอกชอนไมเหลานี้ทานวาเปนไมตามแตละ
วัน รวมถึงคติความเชื่อเร่ืองการผูกเสาแรกเสาขวัญ ก็จะมีคนสองคน คนหนึ่งเปนคนถาม 

                                                 
237  คําพูด ท เชียงคําพัน ผูที่อาศัยเรือนหลังที่14   บานนาชาว เมอืงหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สัมภาษณ วันที ่7 พฤษภาคม 2549 
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และอีกหนึ่งคนเปนคนตอบ พอตอบเอาตรงนี้ใหผูกสิ่งของตางๆ ติดกับเสาทันที ในชวงนี้
ก็ยังไดปฏิบัติกันอยูเพื่อเปนสิริมงคล” 238 

 
จะเห็นไดวาคติความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมที่จะปลูกเรือนยังไดทําตามคติความเชื่อเร่ือง

การปลูกเรือน เนื่องจากวาเปนคติความเชื่อในลักษณะที่ไมสามารถพิสูจนได และชาวบานก็ยังมีคติ
ความเชื่อในโชคลางหรือส่ิงล้ีลับเหนือธรรมชาติ จึงถายถอดออกมาในรูปแบบของเรือนที่แสดงให
เห็นในชวงนี้  

ดังนั้นจากการสัมภาษณขางตน แสดงใหเห็นวาในการปลูกเรือนในชวงเวลานั้นถึงจะอยู
ในชวงของการตอสูกูชาติดังที่กลาวมานั้น แตเผาลาวลุมก็ยังไดยึดติดกับคติความเชื่อในเรื่องโชค
ลางหรือส่ิงล้ีลับเหนือธรรมชาติ เพื่อเปนที่พึ่งทางใจและเพื่อความอยูดีมีสุขใหแกครอบครัวโดยการ
แสดงออกมาในการนําเอาคติความเชื่อตางๆ ในการปลูกเรือนที่เปนสิ่งล้ีลับเหลานั้นถายถอดออกมา
ทางดานรูปแบบของเรือนที่สามารถใหเรามองเห็นและจับตองไดเปนการแสดงใหเห็นถึงการอยู
รวมกันของมนุษยกับธรรมชาติที่มีความเอื้ออํานวยซึ่งกันและกัน เนื่องจากการกระทําใดๆ ที่จะ
กระทําขึ้นมานั้นจะตองใหไดตามคติความเชื่อเพราะวาถากระทําผิดก็จะมีส่ิงที่ไมดีเกิดขึ้น ดังนั้น
ชาวบานจึงมีความศรัทธาในคติความเชื่อนั้นๆ เพื่อที่จะทําใหชีวิตของครอบครัวดําเนินไปดวยความ
ผาสุก มีความเจริญรุงเรืองในดานยศถาบรรดาศักดิ์  

รูปแบบของเรือนที่ปรากฏใหเห็นจะเปนเรือนไมที่สวยงาม แข็งแรงที่มีความคงทน ซ่ึงจะ
เห็นไดจากรูปถาย (ดูรูปที่ 5.9) เรือนของเผาลาวลุมเปนผลมาจากคติความเชื่อของการปลูกเรือน
นั้นเองดังจะเห็นไดจากรูปที่อยูภาพในของเรือน (ดูรูปที่ 5.10) ที่เสามงคลมีที่บูชาเทวดาเรือนหรือ
เปนที่บูชาบรรพบุรุษที่ไดลวงลับไปแลว (ดูรูปที่ 5.11) เนื่องจากวาการปลูกเรือนยังมิไดมีการ
เปลี่ยนแปลงแตอยางใด ในการนําคติความเชื่อมาใชในการปลูกเรือนและรูปแบบของเรือนก็ยังเปน
รูปแบบเดิมดังชวงแรกรวมทั้งการวางทิศทางของเรือนไดวางทิศตามคติความเชื่อที่วาเรือนตอง
ขนานไปกันแมน้ํา และมีทางเดินดานหนาของเรือน (ดูรูปที่ 5.12) 
  
 
 
 
 
 
 
 

               รูปที่ 5.9 เรือนที่ศึกษาหลังที่ 15 ปลูกในป ค.ศ.1960239 

                                                 
238  คําพูด ท เชียงคําพัน  
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รูปที่ 5.10 เรือนที่ศึกษาหลังที่16 ปลูกในป ค.ศ.1958 240                                  รูปที่ 5.11 ภาพในเรือนหลังที่ 16 แสดงใหเห็นเสาขวัญ
จะเปนที่บูชาเทวดาเรือนหรือเปนที่บูชาบรรพบุรุษที่ได              ลวงลับไปแลวโดยจัดไวทางที่เปนหัวที่นอน241                                

 
 

 
                                      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5.12 แสดงใหเห็นถึงที่ตั้งของเรือนที่ศึกษาและโครงสรางรวมของการวางทิศทางของตัวเรือน จากการสัมภาษณคนที่อยูเรือนที่
ศึกษาไดบอกวาเรือนสวนมากจะปลูกไปตามน้ําและไดเทียบกับเรือนขางเคียงดวยโดยมีโครงสรางหลักแบบเดิมในชวงนั้นจะมีแต
เสนทางเดินเทานั้น ตอมาไดกลายเปนทางรถยนตแตโครงสรางของเรือนยังเหมือนเดิม242 

 
5.3 เรือนท่ีปลูกในชวงป ค.ศ. 1976 - 1999 

จากขอมูลจากตารางที่ 4.12-4.16 ที่นําเสนอในบทที่ 4 ที่แสดงใหเห็นถึงคติความเชื่อที่
นําไปใชในการปลูกเรือนที่ไดจากการสัมภาษณผูที่อาศัยอยูในเรือนหลังที่ 18-21 ไดแสดงใหเห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงทางคติความเชื่อ บางคติความเชื่อก็ไมไดนํามาสูการปฏิบัติหรือนํามาปฏิบัตินอย

                                                                                                                                            
239  ขอมูลภาคสนามเก็บรวมกับทองสะหลดั สีสะนะ (2548) 
240  ขอมูลภาคสนามเก็บรวมกับทองสะหลดั สีสะนะ (2548) 
241  ขอมูลภาคสนามเก็บรวมกับทองสะหลดั สีสะนะ (2548) 
242 ขอมูลภาคสนามเก็บรวมกับทองสะหลดั สีสะนะ (2548) 
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มาก แตก็ยังมีบางคติความเชื่อที่ไดปฏิบัติกันมา เนื่องจากวาในชวงนี้พอมาถึงชวงปลายป ค.ศ. 1975 
ขบวนการของแนวรักชาติ และประชาชนในทั่วประเทศก็ไดทําการยึดอํานาจไดทั้งหมดในเดือน
ธันวาคม เจามหาชีวิตศรีสวางวัฒนาถูกปลดออกจากราชบัลลังก ตามมาดวยการสถาปนาประเทศ
ใหมช่ือวา “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” หรือ ส.ป.ป.ลาว คร้ังเมื่อลาวเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบบกษัตริยมาเปนระบอบสังคมนิยมในป ค.ศ. 1975 ลาวก็เดินตามเสนทางสังคม
นิยมอยางเต็มรูปแบบและเครงครัดตอหลักการทางพรรคคอมมิวนิสต และพัฒนาประเทศดวยระบบ
อุดมการณของตัวเอง โดยเนนพัฒนาการผลิต พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาสูสมัยใหม และ
การรวมอํานาจศูนยกลางอยูที่พรรคคอมมิวนิสต การดําเนินชีวิตของประชาชน 

 
5.3.1 ลักษณะทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ในชวงป ค.ศ. 1976-1999 

ในชวงนี้การปกครองเปนการปกครองแบบระบอบสังคมนิยมตองเดินตามกรอบที่พรรค
วางซึ่งเปนการปกครองที่แตกตางการปกครองแบบระบบกษัตริย จากนั้นในระยะ 5 ปหลังจากการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองลาวใชนโยบายคอมมิวนิสตปกครองอยางเขมงวด ควบคุมพุทธศาสนา ตัด
สัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน ปราบปรามชนกลุมนอย ราษฎรหลายหมื่นคนถูกจับ สงผลให
ปญญาชนและชนชั้นกลางจํานวนมากหลบหนีออกนอกประเทศ ชาวบานยากจนลง ดังนั้นประเทศ
ลาวจึงไดมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปฉบับแรก243 ขึ้นในป ค.ศ. 1981-1985 ซ่ึงไมบงบอกถึง
การกอสรางเศรษฐกิจใหม คือการผลิตเพื่อบริโภคและเพื่อเปนสินคาขาออกที่มีคุณคา ซ่ึงทําใหชีวิต
การเปนอยูทางดานวัตถุ และทางวัฒนธรรมของประชาชนสูงขึ้น ซ่ึงพิธีกรรมและคติความเชื่อ
ดั้งเดิมตางๆ ที่คิดวางมงายไรสาระไมเกี่ยวของในการเพิ่มผลผลิต และไมไดทําใหประเทศพัฒนา ก็
ถูกสั่งหามไมใหเชื่อถือ ในขณะที่พิธีกรรมและคติความเชื่อเร่ืองผีอ่ืนๆ ในหลวงพระบางถูกทางการ
ส่ังหามนับถือและใหทําลายลง  

ในเวลาตอมาไดเกิดมีจุดเปลี่ยนสําคัญอีกจุดหนึ่งในการรื้อฟนพิธีกรรมและคติความเชื่อ
ขึ้นมาใหม คือชวงป ค.ศ. 1986 รัฐพยายามแกปญหาอันเกิดจากการพัฒนาประเทศในแนวทางของ
ตัวเอง ดวยการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของตนมาเปนระบบทุนนิยมเสรีแทนระบบนารวม ซ่ึง
เปนนโยบาย “กลไกเศรษฐกิจใหมหรือจินตนาการใหม”  ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปฉบับที่สอง
ในป ค.ศ. 1986 - 1990 ลาวเริ่มเปดประเทศมากขึ้น และเริ่มเล็งเห็นชองทางที่จะสรางรายไดเขามา
ประเทศไดดีและเร็วที่สุดคือ การสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศ เพราะประเทศมี
สภาพธรรมชาติ สถาปตยกรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะที่มีความงดงาม และมีคุณคา 
ดังนั้นในป ค.ศ. 1986 รัฐบาล ส.ป.ป. ลาว ไดนําเสนอแผนนโยบายแนวความคิดใหมที่เรียกวา 

                                                 
243  ดร สุเนด โพธิสาน และคณะ,  ปฏิวัติศาสตรลาวแดดึกดําบรรพ - ปจจุบัน, หนา 661-675 



 

119

“นโยบายจินตนาการใหม” 244 ที่เปนการกระตุนใหมีการเปดประเทศตอตลาดเศรษฐกิจโลก ซ่ึงจาก
ผลของการดําเนินการภายใตการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมนี้ ทําใหเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็ว 
และมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในหลายๆ พื้นที่ในลาวเชน เวียงจันทน สุวรรณเขต 
จําปาสัก เปนตน245 

จากเหตุผลของการสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศนั้น รัฐบาลลาว และ
องคกร UNESCO ไดมองเห็นถึงรูปแบบของความเปนเมืองเกาแกที่กําลังจะสูญหายไป ซ่ึงในโลก
ปจจุบันนั้นมรดกทางวัฒนธรรมจะถูกกลืนหายไปกับสังคมเมืองสมัยใหม จากเหตุผลหลักเหลานี้ 
รัฐบาลลาว และองคกร UNESCO มีความกังวลเปนอยางมากเกี่ยวกับรูปแบบการดํารงชีวิตแบบ
ดั้งเดิมที่จะถูกเปลี่ยนไป ซ่ึงจะมีผลกระทบโดยตรงกับพื้นที่ที่เปนมรดกเกาแกที่มีมาเปนพันๆ ป ส่ิง
นี้ไดทําใหรัฐบาลลาว และองคกร UNESCO หาทางออกรวมกันเพื่อที่จะปกปองเมืองหลวงพระ
บางโดยกําหนดใหเปนเมืองอนุรักษทางมรดกวัฒนธรรม และเปนสถานที่สําหรับดึงดูดความสนใจ
ใหกับการทองเที่ยว ซ่ึงมาถึงป ค.ศ. 1995 รัฐบาลลาว และองคกร UNESCO สามารถประสบ
ผลสําเร็จในการทําใหเมืองหลวงพระบางถูกบรรจุเปนอีกหนึ่งเมืองมรดกของโลก อยางไรก็ตามจาก
เหตุผลที่เมืองหลวงพระบางกลายเปนเมืองมรดกโลกไดสงผลกระทบตอรูปแบบของเรือนไดมีความ
แตกตางไปจากเดิมเพราะวาไดมีการตอเติม และปรับเปลี่ยนสภาพใหเปนอาคารทางพาณิชยมากขึ้น
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมดานการทองเที่ยวที่กําลังจะเติบโตขึ้นในเมืองนี้ และสงผลตอเนื่องไปถึงผู
อยูอาศัยบางสวนก็มีการเปลี่ยนรูปแบบการดํารงชีวิตจากการดํารงชีวิตที่เกี่ยวพันกับการเกษตรกรรม
มาเปนรูปแบบของการทําธุรกิจดานการทองเที่ยว และการทํามาคาขายมากขึ้น คุณคาความสําคัญที่
ตางกัน รวมไปถึงอาชีพ และวิถีชีวิตของชาวบานอาจสงผลกระทบหลายๆ อยาง ในขั้นตอนการ
ปฏิบัติของนโยบายใหมของรัฐบาล และอีกความหมายหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือ พิธีกรรมและคติ
ความเชื่อในการปลูกเรือนที่มีบทบาทและหนาที่เพื่อสนองตอบตอการอยูอาศัยของชุมชนไมได
นําไปใชในการปลูกเรือน แตไดมีการอนุรักษเพียงรูปแบบของเรือนเทานั้น246 ดังรูปที่ (รูปที่ 5.13) 
เพื่อตอบสนองตามความตองการของนักทองเที่ยวที่เขามาในเมืองหลวงพระบาง 
 
5.3.2 ลักษณะทางวัฒนธรรม ประเพณี คติความเชื่อ ในชวงป ค.ศ. 1976-1999 

การมุงเนนพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเปนหลักยอมสงผลตอศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีทางดานคติความเชื่อ แมพรรคคอมมิวนิสตแทที่จริงแลวจะไมมีศาสนาแต
สําหรับคอมมิวนิสตลาวก็ยังยอมใหประชาชนนับถือเฉพาะศาสนาพุทธเทานั้น ศาสนาอื่นๆ หาม

                                                 
244  ดร สุเนด โพธิสาน และคณะ,  ปฏิวัติศาสตรลาวแดดึกดําบรรพ - ปจจุบัน, หนา 253-259 
245 ดร สุเนด โพธิสาน และคณะ,  ปฏิวัติศาสตรลาวแดดึกดําบรรพ - ปจจุบัน, หนา1212-1215 
246  สํานักงานองคกรมรดกโลกหลวงพระบาง, บทรายงาย CDM PSMV , หนา 19-25 
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เคารพนับถือเด็ดขาด ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการพยายามสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยผานทาง
ศาสนาพุทธโดยพระสงฆไดเปนผูเผยแพรศาสนาพุทธ แตจะตองอยูภายในกรอบของรัฐเชนกัน และ
คติความเชื่อเกี่ยวกับผีอันเปนระบบคติความเชื่อและโครงสรางของสังคมแบบเดิม ดูจะเปน
อุดมการณอํานาจที่ตรงกันขามกับความตองการของนโยบายการพัฒนา จึงทําใหระบบคติความเชื่อ
เกี่ยวกับผีในสมัยกอนถูกกําจัดลงในทันที มีการทําลายศาลเจา ส่ังหามจัดพิธีกรรม จึงมีการ
คาดการณกันวาพิธีกรรมและคติความเชื่อคงหมดสิ้นไปในชวงเวลานี้อยางแนนอน247 แตในความ
เปนจึงแลวชาวบานก็ยังไดมีการปฏิบัติตามคติความเชื่อแบบที่เคยทํามาแบบลับๆ โดยไมไดแสดง
ออกมาโดยตรง เนื่องจากวาคติความเชื่อที่ทําแบบลับๆ นั้นเปนคติความเชื่อของบุคคลไมไดเกี่ยวกับ
สวนรวมทั่วไป ดังนั้นจึงทําไดโดยบุคคลกับผูประกอบพิธีกรรมเทานั้นก็สามารถทําไดแลว  
 
5.33 การตั้งถิ่นฐานและรูปแบบของเรือนพื้นถิ่นลาวลุม ในชวงป ค.ศ. 1976 - 1999 

ในชวงนี้มีเรือนที่นํามาศึกษาเริ่มจากหลังที่ 18-21 เนื่องจากวาประเทศลาวไดรับการ
ปลดปลอยตนเอง และเปลี่ยนแปลงทางดานการปกครองจากระบบกษัตริยมาเปนระบอบสังคมนิยม
ทางภาครัฐไดส่ังหามไมใหประชาชนนับถือผี จึงทําใหคติความเชื่อที่เกี่ยวกับผีหลายอยางไดถูก
ทําลาย และยังมีขอหาม และกฎเกณฑตางๆ มาบังคับใชเชน หามใหชาวบานตัดไมทําลายปา จึงทํา
ใหคติความเชื่อแบบเดิมของชาวบานที่มีมาแตโบราณบางอยางไมสามารถทําได และรูปแบบเดิมได
มีการนํามาใชนอยลงเนื่องจากไดมีการเรียนแบบจากประเทศเพื่อนบาน หลังจากเมืองหลวงพระบาง
ไดเขาเปนมรดกโลกจึงไดมีการอนุรักษรูปแบบของเรือนที่เปนรูปแบบของเรือนเผาลาวลุมแตจะมี
เพียงรูปแบบเทานั้นที่มีการอนุรักษสวนคติความเชื่อมีเคยมีมา ไมไดนําไปอนุรักษจึงเปนสาเหตุให
คติความเชื่อเร่ืองของการปลูกเรือนหายไปซึ่งจะเห็นไดจากการสัมภาษณหมอพรจึงแสดงใหเห็นวา
คติความเชื่อในการปลูกเรือนดังนี้ 

 
• คติความเชื่อท่ีเก่ียวกับไม 
 

“คติความเชื่อเกี่ยวกับไมที่จะนํามาปลูกเรือนจะตองเลือกเอาไมที่มีความสวยงามแข็งแรง
เชน ไมดู ไมแคนไมที่ไมเคล็ดไมขวางแตเดียวนี้ทาน เลือกเอาแตไมเนื้อแข็งเชน ไมดู ไม
แคนหรือไมสัก นี้หาซื้อได ตาไมเสาเรือนนี้ถามีตาก็ใหตัดตานั้นออกแลวปดลงที่ตาเสา
นั้นคืน ไมคอยเห็นเขาทํานายกันแลว” 248  

 
                                                 
247  วิวัฒน เตมียพันธ, สถาปตยกรรมพืน้ถิ่น (กรงุเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, 2539), หนา 12-23 
248  คําพูดลงุคํามา ผูที่อาศยัในเรือนหลงัที ่18 บานนาชาง เมอืงหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สัมภาษณ วันที ่13 พฤษภาคม 2549 
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อยางไรก็ตามคติความเชื่อเกี่ยวกับตาไมในเมื่อกอนนั้นถือกันมาก ถาเปนไมที่มีตามาก
หรือมีตาไมดีก็จะไมเอามาปลูกเรือนเพราะจะเปนไมที่ไมแข็งแรงและสามารถหาเลือกไมไดตาม
ตองการ ดังนั้นคติความเชื่อเกี่ยวกับไมที่ไดกลาวมาขางตนที่เคยปฏิบัติสืบตอกันมานั้น มาถึงชวงนี้
บางคติความเชื่อก็ ไมไดปฏิบัติเชน คติความเชื่อในไมที่หาม คติความเชื่อเกี่ยวกับตาไม คติความเชื่อ
เกี่ยวกับทิศทางของไมลมเปนตน บางคติความเชื่อก็ไดเปลี่ยนแปลงไป เชน คติความเชื่อเกี่ยวกับไม
ที่จะนํามาปลูกเรือนจะตองเลือกเอาไมที่มีความสวยงามแข็งแรง เชน ไมดู ไมแคน จะเห็นไดวาคติ
ความเชื่อเกี่ยวกับไมที่จะนํามาปลูกเรือนในชวงนี้ไมไดทําตามคติความเชื่อแบบเดิมแลว เนื่องจากวา
ไดมีขอบังคับหลายอยางตองไดทําตามการพัฒนารูปแบบใหมที่มีหนวยงานในการคุมครอง
ทรัพยากรปาไมไดเขาไปมีอิทธิพลตอการกําหนดในการจัดการปาไม และรัฐบาลลาวไดมีการ
กําหนดแผนปฏิบัติการในการจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ249 ดวยการประกาศเขตอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติเพิ่มขึ้นเชนการยุติการถางปาทําไร และมีการปลูกปาเพิ่ม 
ดังนั้นจึงทําใหความเกี่ยวกับไมจึงไดคอยๆ จางหายไปไมเหมือนในชวงแรกและชวงที่สองที่ยังไมมี
ขอกําหนดในการตัดปาไม จึงทําใหคติความเชื่อที่เกี่ยวกับไมไดปฏิบัติกันอยางเต็มที่ แตในชวงนี้ได
มีการอนุรักษและไดมีขอกําหนดในการตัดไมเนื่องจากวาบุคคลใดที่จะปลูกเรือนตองไดไดรับ
อนุญาตเจาหนาที่ปาไมและจะตองตัดไมไดตามจํานวนที่ทางเจาหนาที่อนุญาตใหตัดเทานั้น หามตัด
เกินหรือตัดแลวไมเอา และอีกอยางไมก็สามารถหาซื้อไดในโรง แตไมเหลานั้นไมสามารถ
ตอบสนองตามคติความเชื่อเกี่ยวกับไมที่จะนํามาปลูกเรือนได 
 
• คติความเชื่อท่ีเก่ียวกับดิน   
 

“การเลือกดินในชวงนี้มีเพียงแตไปหาดูเลือกดินที่เหมาะสมที่เปนชัยยะภูมิที่ดีหรือถา
เปนดินที่มีเจาของก็ซ้ือมาไมไดไปหาหมอพรมาดูดินใหแตไมไดมีการเสี่ยงทายดินที่จะ
มาปลูกเรือนนั้น และดินที่หามก็กําหนดไมไดทั้งหมด ดินที่มีโพนปลวกหรือถามีตนไม
ใหญก็ใหขุดออกแลวหาดินที่ดีมาถมใส และกอนจะปลูกเรือนก็ทําพิธีสวดถอดก็ถือวาดี
แลว” 250 

 
จะเห็นไดวาคติความเชื่อเกี่ยวกับดินที่จะนํามาปลูกเรือนในชวงนี้ไดมีบางคติความเชื่อ

ไมไดทําตามคติความเชื่อเดิมเชน คติความเชื่อเกี่ยวกับการเลือกดิน คติความเชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลง 
เชน คติความเชื่อเกี่ยวกับดินที่หามปลูกเรือน เนื่องจากวาดินในชวงนี้สวนมากไดขึ้นเปนกรรมสิทธิ์
                                                 
249  สํานักงานองคกรมรดกโลกหลวงพระบาง, บทรายงาน CDM PSMV,  หนา 10-15 
250  คําพูดลงุบุญทันกับพนัระยา หมอพรอยูในหมูบานหมืนนา เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สัมภาษณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 
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ครอบครองเปนของบุคคลตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยที่ดินของ ส.ป.ป.ลาว โดยไดมีการ
จัดสรรการคุมครองที่ดิน จึงไดมีการซื้อขายที่ดินเกิดขึ้น ถาอยากไดดินที่จะนํามาปลูกเรือนก็จะตอง
หาซื้อ ไมสามารถหาเองไดตามคติความเชื่อเหมือนในชวงแรกและชวงที่สองไดกลาวมาขางตนที่
สามารถเลือกไดตามความตองการโดยไมมีการซื้อขาย 
 

• คติความเชื่อท่ีเก่ียวกับเจาของเรือน  
 

“ในการปลูกเรือนนี้ส่ิงที่สําคัญคือฤกษยามเราจะตองไดไปใหหมอพรดูฤกษยามที่ดีให
เพื่อความเปนสิริมงคลอยูดีมีสุข มาถึงเดียวนี้ก็ยังมีการปฏิบัติกันอยู การเลือกวันที่จะปลูก
เรือนนี้จะตองไดไปหาหมอพรทานจะเปนคนบอกวาวันใดควรจะปลูกเรือน และวันที่
หามปลูกเรือนนี้จะรูกันดีวาเปนวันใด เชน วันครบรอบพอแมตาย วันค้ําฟา วันพระมาถึง
ชวงนี้ก็ยังไดปฏิบัติกันอยู   เดือนที่จะปลูกเรือนสวนมากจะปลูกไดทุกเดือนยกเวน ฤดูฝน 
และชวงที่เขาพรรษา ในชวงนี้มีจางงานกันเกิดขึ้น” 251  

 
จะเห็นไดวาคติความเชื่อเกี่ยวกับเจาของเรือนที่จะปลูกเรือนในชวงนี้ยังคงทําตามคติ

ความเชื่อแบบเดิม ถึงจะมีขอบังคับหลายอยางที่ตองทําตามการพัฒนารูปแบบใหมที่ไดกลาวมา
ขางบนก็ตาม แตคติความเชื่อเหลานี้ก็ยังไดกระทํากันอยู ซ่ึงเปนคติความเชื่อที่สามารถทําไดมาก
ที่สุดในคติความเชื่อเร่ืองการปลูกเรือนเนื่องจากวาเปนคติความเชื่อที่เกี่ยวกับบุคคลโดยตรงไมได
เกี่ยวของกับองคกรอื่น และไมมีผลตอสังคมดังนั้นคติความเชื่อนี้จึงสามารถปฏิบัติไดเต็มที่เพื่อ
ความสุขทางใจใหแกบุคคล   
 

• คติความเชื่อท่ีเก่ียวกับพิธีกรรม  
 

“กอนวันที่จะมีการปลูกเรือนเจาของเรือนตองไดทําตามคติความเชื่อเดิมเชนคติความเชื่อ
เกี่ยวกับการเขิงเรือนใหไดตําแหนงเสา คติความเชื่อเกี่ยวกับการขุดหลุมเสา คติความเชื่อ
เกี่ยวกับการสวดในตอนเย็นของวันกอนที่จะปลูก และยังจะตองไดใหคนเฒาคนแก
เตรียมของ 108 อยาง เพื่อใชในพิธีสวดคติความเชื่อเหลานี้ยังไดทํากันอยู คติความเชื่อ
เกี่ยวกับการผูกเสาแรกเสาขวัญนี้หมอพรและผูเฒาผูแกจะเปนคนทําพิธีใหเรากอนที่จะ

                                                 
251  คําพูดลงุคํามา ผูที่อาศยัในเรือนหลงัที ่18 บานนาชาง เมอืงหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สัมภาษณ วันที ่13 พฤษภาคม 2549 
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ยกแตไมมีคําถามคําตอบคือแตกอน ทิศในการขุดหลุมเสานี้แลวแตสะดวกไมไดกําหนด” 

252  
 
จะเห็นไดวาคติความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมที่จะปลูกเรือนในชวงนี้ไดมีคติความเชื่อ

บางสวนที่ไมไดทําตามคติความเชื่อแบบเดิมเชน การเตรียมของที่จะทําพิธีบูชาเทวดาที่รักษาพื้นที่
จะปลูกเรือนแลวก็นําไปทําพิธีสวดสิ่งตางๆ ที่ไมดีใหออกไป แตยังมีบางคติความเชื่อที่ไมไดมีการ
ปฏิบัติเนื่องจากวาไดมีขอหามในการนับถือผี ดังนั้นคติความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมของการปลูกเรือน
นั้นสวนมากเปนคติความเชื่อที่ไมสามารถพิสูจนไดเชน คติความเชื่อเกี่ยวกับนาคะวันปลูกเรือน นา
คะเดือนที่จะปลูกเรือน การกําหนดทิศในการขุดหลุมเสา การตั้งชื่อเสา การเตรียมของ และพิธีสวด 
วิธีผูกเสาแรกและเสาขวัญ การยกเสา คําทํานายการตั้งเสาแรกเสาขวัญ นิมิตหมายในการปลูกเรือน 
จึงทําใหบางคติความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมของการปลูกเรือนไดเปลี่ยนแปลงไป และเสื่อมหรือ
อาจจะไมไดนํามาปฏิบัติเนื่องจากวาในชวงนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและไดมีการหามใน
การนับถือคติความเชื่อที่งมงายที่เปนคติความเชื่อเกี่ยวกับผีดังนั้นคติความเชื่อนี้จึงไมไดนํามาปฏิบัติ
เทาใดนัก 

รูปที่นํามาเสนอในชวงนี้อาจจะไมสามารถตอบสนองตามคติความเชื่อของการปลูกเรือน
ไดเนื่องจากวาคติความเชื่อของการปลูกเรือนหลายอยางที่ไมไดนํามาใชในการปลูกเรือน ส่ิงที่มกีค็อื
ตรงเสาเอกหรือเสาขวัญก็จะเปนเสาที่เปนมงคล (ดูรูปที่ 5.13) ซ่ึงจะเห็นไดจากรูปถายวาเปนที่บูชา
เทวดาเรือนหรือเปนที่บูชาบรรพบุรุษที่ไดลวงลับไปแลว เมื่อมาถึงปจจุบันไดมีเรือนบางหลังไดมี
การตอเติม เชน ไดมีการกอผนังรอบใตถุนโดยใชวัสดุใหมเขามาใชมากขึ้น ซ่ึงเปนผนังกออิฐฉาบ
ปูน (ดูรูปที่ 5.14) และเมื่อมีถนนเขามาก็จะเห็นวามีถนนดานหนาของเรือน (ดูรูปที่ 5.15) และจะ
เห็นไดวาเรือนที่อยูในเขตอนุรักษเมืองหลวงพระบางสวนมากจะวางทิศของเรือนไปตามน้ําหรือ
ขนานกับแมน้ํานั้นเอง (ดูรูปที่ 5.16)   

 
 

 
 
รูปที่ 5.13 เรือนศึกษาหลังที่ 20 แสดงใหวาตรงเสาขวัญที่ยังคง
อยูและเปนที่บูชาเทวดาเรือนหรือเปนที่บูชาบรรพบุรุษที่ได
ลวงลับไปแลวโดยจัดไวทางที่เปนหัวที่นอนของเรือน253       
 

                                                 
252  คําพูดลงุคําผาย หมอพรอยูในหมูบานวชิุน เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สัมภาษณ วันที ่23  พฤษภาคม 2548 
253  ขอมูลภาคสนามเก็บรวมกับทองสะหลดั สีสะนะ (2548) 
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รูปที่ 5.14 เรือนที่ศึกษาหลังที่ 20 ปลูกในป ค.ศ. 1976 เปน
การแสดงใหเห็นถึงเรือนเผาลาวลุมที่มีรูปแบบดั้งเดิมแต
ไดรับอิทธิพลจากการนํามาของรูปแบบเรือนของฝรั่งเศส 
ดังนั้นเรือนจึงไดมีการตอเติมใหถุนใหสามารถเปนที่นอน
หรือใหเปนที่รับรองแขกคนที่มาเยือนซึ่งผิดกับเมื่อกอนที่ใช
ใตถุนเปนที่ทํากิจกรรมของครอบครัวเวลาวางจากการทํา
สวนทําไร254                          
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5.15 เปนการแสดงใหเห็นถึงการวางตัวเรือนไปตามถนนใน
ชวงเวลานั้นเนื่องจากวาไดมีถนนเขามาแทนที่แมน้ํ าและเรือน
ขางเคียง255 
 
 

 
 

 
 
 
 
รูปที่  5.16 แสดงให เ ห็นถึ งที่ตั้ งของเรือนที่ ศึกษาและ
โครงสรางรวมของการวางทิศทางของตัวเรือน จากการ
สัมภาษณคนที่อยูเรือนที่ศึกษาไดบอกวาเรือนสวนมากจะ
ปลูกไปตามน้ําและไดเทียบกับเรือนขางเคียงดวยโดยมี
โครงสรางหลักแบบเดิมในชวงนั้นไดมีทางรถยนตแต
โครงสรางของเรือนยังเหมือนเดิม256 

 
                                                 
254  ขอมูลภาคสนามเก็บรวมกับทองสะหลดั สีสะนะ (2548) 
255  ขอมูลภาคสนามเก็บรวมกับทองสะหลดั สีสะนะ (2548) 
256  ขอมูลภาคสนามเก็บรวมกับทองสะหลดั สีสะนะ (2548) 
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5.4 เรือนท่ีปลูกในชวงป ค.ศ. 2000 ถึงปจจุบัน 
จากขอมูลตารางที่ 4.17-4.21 ที่นําเสนอในบทที่ 4 ที่แสดงใหเห็นถึงคติความเชื่อที่

นําไปใชในการปลูกเรือนที่ไดจากการสัมภาษณผูที่อาศัยอยูในเรือนหลังที่ 22-25 ไดแสดงใหเห็นถึง
การนําคติความเชื่อไปใชในการปลูกเรือนอยางมากมายนั้นไดเกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางคติความ
เชื่อ บางคติความเชื่อก็ไมไดนํามาสูการปฏิบัติหรือนํามาปฏิบัตินอยมากแตก็ยังมีบางคติความเชื่อที่
ไดปฏิบัติกันมา จึงเปนการบอกใหรูถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นตางๆ เลานั้นไดเกิดขึ้นเนื่องจากวาในชวงนี้
ลาวไดเปดประเทศมากขึ้นโดยไดเปดปทองเที่ยวลาวในป ค.ศ. 2000 ไดเปนการทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ สถาปตยกรรมและวัฒนธรรมจึงทําใหมีการอนุรักษในดานตางๆ และไดมีการปรับปรุง
ในเรื่องที่พักอาศัยเพื่อที่จะรองรับนักทองเที่ยวที่เขามาของนักทองเที่ยวและความจําเปนที่ทางการ
ลาวตองอาศัยความชวยเหลือทั้งเรื่องของทุน เทคโนโลยี และคณะผูเชี่ยวชาญขององคกรเอกชนจาก
ตางประเทศ ซ่ึงหลายโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนและการชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญทางรัฐบาล
ฝร่ังเศส ฯลฯ  ดวยเหตุนี้อาจทําใหแผนการอนุรักษ และวิธีการปฏิบัติในการอนุรักษเมืองหลวงพระ
บางที่มาจากกลุมคณะการทํางานของชาติตะวันตก โดยไมมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาว
หลวงพระบาง เชน ความจําเปนในการไดรับความชวยเหลือจากตางชาตินี้อาจทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมที่จะสงผลกระทบตอชาวหลวงพระบางอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได 
และทําใหความเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เห็นวาเศรษฐกิจในหลวงพระ
บางไดขยายตัวอยางรวดเร็ว ซ่ึงเห็นไดจากปริมาณของนักทองเที่ยวไดเขามาในหลวงพระบาง ได
เปนตัวแปรในเชิงบวก และในเชิงลบก็คือทําใหทําใหการนับถือหรือคติความเชื่อแบบเดิมไดคอยๆ 
เลือนหายไป เนื่องจากวาในการปลูกเรือนไมไดทําตามคติความเชื่อเหมือนเมื่อกอนแลว โดยเฉพาะ
ในชวงที่ไดรับคัดเลือกใหขึ้นบัญชีมรดกโลก  การที่มีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวเปนจํานวนมากไดทํา
ใหเกิดมีธุรกิจหลายประเภทเกิดขึ้น เชน การปลูกเรือนก็ตองทําตามขอกําหนดหรือกฎระเบียบตามที่
องคกรมรดกโลกไดกําหนดมา257 กิจการทุกอยางที่เกิดขึ้นนั้นเพื่อที่จะมารองรับในการบริการแก
แขก จากการหลั่งไหลของผูที่รํ่ารวยนั่นเอง ที่ไดนําเอาอํานาจเศรษฐกิจ  ภาษา  วัฒนธรรมการกินอยู
ของตนเขามาดวย สภาวะเชนนี้ก็คือการปะทะสังสรรคทางสังคม ระหวางวัฒนธรรมทองถ่ินหลวง
พระบางกับวัฒนธรรมแบบทุนนิยมระดับโลกของผูที่เขามาเยือนสิ่งตางๆ  

 
5.4.1 ลักษณะทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ในชวงป ค.ศ. 2000 ถึงปจจุบัน 

จากบทบาทใหมของรัฐบาลสังคมนิยมภายใตกระแสเศรษฐกิจทุนนิยมดังจะเห็นไดวา
พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ซ่ึงเปนพรรคการเมืองที่ครองอํานาจปกครอง ส.ป.ป.ลาว อยูในปจจุบันนี้ 

                                                 
257  สํานักงานองคกรมรดกโลกหลวงพระบาง, บทรายงาน CDM PSMV, หนา 16-20 
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เปนพรรคการเมืองสังคมนิยมที่เคลื่อนตัวดวยความฉับไว และกลาหาญมากพอที่จะนําการปฏิรูป
เศรษฐกิจ ที่จะทําใหเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นเพื่อประชาชนปฏิวัติลาวสามารถรักษาและผูกขาด
อํานาจทางการเมือง รวมทั้งอํานาจการตัดสินใจตางๆ ไวไดเปนอยางดี โดยมีรัฐบาล ส.ป.ป. ลาว 
ควบคุมดูแลการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจโดยเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจสูระบบทุนนิยม 
และกลไกตลาด ดังนั้นผลการเปลี่ยนแปลงโดยโครงสรางทางเศรษฐกิจ ทําใหรัฐบาลลาวเริ่ม
สงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม และสนับสนุนกิจการธุรกิจการทองเที่ยว ในขณะเดียวกันรัฐบาล 
ส.ป.ป.ลาว ก็ตระหนัก และพยายามอนุรักษศิลปะ สถาปตยกรรม และวัฒนธรรมไมใหเปลี่ยนแปลง
หรือถูกทําลายไปกับกระแสทุนนิยมตะวันตกได จากแนวคิด และทฤษฏีขางตนอาจสรุปไดวา 
สาเหตุหรือปจจัยที่มีอิทธิพลผลักดันใหเกิดมีการเปลี่ยนแปลงของเมืองหลวงพระบางมีอยู 3 
ประการคือ258 

1. ปจจัยทางกายภาพ คือการเปลี่ยนแปลงวัตถุที่เกาแก ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา 
จะตองมีการซอมแซมปรับปรุงใหสามารถตอบสนองความตองการของมนุษย 

2. ปจจัยทางสังคม  คือการปรับปรุงซอมแซมหรือสรางสรรคส่ิงใดๆ ก็ตามจะตอง
เปนไปตามทัศนคติ คานิยม คติความเชื่อของคนแตละสังคมเปนสําคัญ 

3. ปจจัยดานเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงไปตามขอ 1 และ 2 จะเกิดมิไดเลยหากขาด
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจสนับสนุน เพราะในปจจุบันการกระทําตางๆ ตองการทุน 
เปนสิ่งสําคัญในการจัดการ  เมื่อมีทุนก็สามารถสนองตอบตอปจจัยทางดาน
กายภาพและสังคมได 

 
5.4.2 ลักษณะทางวัฒนธรรม ประเพณี คติคติความเชื่อ ในชวงป ค.ศ. 2000 ถึงปจจุบัน 

วัฒนธรรม  สถาปตยกรรม  วิถีชีวิต และความเปนอยูของผูคนชาวหลวงพระบางที่
เหมือนกับวาดําเนินมาแบบดั้งเดิม ตลอดระยะเวลาที่ผานมาจนถึงปจจุบันไดเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง
ไป ซ่ึงเกิดมาจากผลแหงการครอบงําทางวัฒนธรรม  ทั้งจากประเทศไทยโดยตรงและจากกระแสทุน
นิยมตะวันตกที่ผานเขามากับนักทองเที่ยวหรือจากระบบสื่อสารตางๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงกําลัง
เคลื่อนเขามาสูวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบาง ภาครัฐของ ส.ป.ป. ลาว ไดเฝาจับตามองสภาพดังกลาว
อยางใกลชิด ถึงแมวาในปจจุบัน ส.ป.ป. ลาว กําลังดําเนินนโยบายเปดประเทศมากขึ้นเพื่อเปนการ
ขยายผลทางดานเศรษฐกิจ และพัฒนาสงเสริมนโยบายการทองเที่ยว การแพรกระจายทางวัฒนธรรม 

                                                 
258  ราเชน อนิทวงค, “ความสัมพันธระหวางการอนุรักษภายใตบริบทเมอืงมรดกโลกกับการเปลี่ยนแปลงดานกายภาพภายในเขตอนุรักษเมืองหลวงพระบาง”, 
วิทยานิพนธสาขาวิชาภมูิภาคศึกษามหาบัณฑิต ศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2544), หนาที ่17 
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(Diffusion)259 อธิบายถึงการหยิบยืมความคิด คติความเชื่อจากวัฒนธรรมที่อยูขางเคียง ทั้งชาวไทย
และชาวลาวนั้นตางยอมรับวาความสัมพันธระหวางสองประเทศนั้นแนนแฟน จากความใกลชิดกัน
ทางภาษาพูด ภาษาเขียน วัฒนธรรม และศาสนาจึงไมใชเร่ืองแปลกที่วัฒนธรรมที่คอนขางจะให
ความสําคัญแกวัตถุของไทยไดแพรกระจายไปสูบริเวณวัฒนธรรมของลาวโดยผานทางสื่อตางๆ 
หมายถึงการปะทะสังสรรคระหวางวัฒนธรรมสองวัฒนธรรม ที่มีความเหลื่อมลํ้ากันในแงของ
อํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และความเจริญทางวัฒนธรรม ภาวการณเชนนี้ทําใหวัฒนธรรมที่มี
อํานาจการเมืองและเศรษฐกิจดอยกวา จะถูกฝายที่เหนือกวาครอบงําและยัดเยียดแนวความคิดให
คลอยตามไปดวย เนื่องจากวาความจําเปนที่ทางการลาวตองอาศัยความชวยเหลือทั้งเรื่องของทุน
เทคโนโลยี และคณะผูเชี่ยวชาญขององคกรเอกชนจากตางประเทศ หลายโครงการที่ไดรับทุน
สนับสนุนและการชวยเหลือจากผูเชียวชาญทางรัฐบาลฝรั่งเศส ฯลฯ  โดยเฉพาะในชวงที่ไดรับ
คัดเลือกใหขึ้นบัญชีมรดกโลกดวยเหตุนี้อาจทําใหแผนการอนุรักษ และวิธีการปฏิบัติในการอนุรักษ
เมืองหลวงพระบางที่มาจากกลุมคณะการทํางานของชาติตะวันตกที่ไมมีความสอดคลองกับวิถีชีวิต
ของชาวหลวงพระบาง260 เชน รูปแบบเรือนที่อนุรักษที่มีเพียงอนุรักษแตรูปแบบโดยไมไดคํานึงถึง
ทางดานคติคความเชื่อ  
 
5.4.3 การตั้งถิ่นฐานและรูปแบบของเรือนพื้นถิ่นลาวลุม ในชวงป ค.ศ.2000 ถึงปจจุบัน 

ในชวงนี้มีเรือนที่นํามาศึกษาเริ่มจากหลังที่ 22-25 ดังนั้นจึงเปนประเด็นที่วา วัฒนธรรม
ประเพณีคติความเชื่อตางๆ แบบดั้งเดิมของหลวงพระบางจะดํารงอยูไดอยางไรซึ่งจะเห็นไดจากการ
สัมภาษณผูที่อาศัยในเรือนหลังที่ 22 ดังนี้ 
 

• คติความเชื่อท่ีเก่ียวกับไม  
 

“ในการไปตัดไมนี้ไดมีไมที่หามจริง เชน ไมตายยืนตน ไมที่อยูแคมน้ําไม (แยงเงา) ไมที่
อยูปาชาทานไมใหเอาถาเอามาปลูกเรือนก็จะเปนอัปมงคลจะมีอันเปนไปเชนเจ็บปวย ทํา
มาคาขายไมขึ้น แตในการปลูกเรือนนี้ไมมีแลว เพราะวาไมสามารถหาไดในตลาด การ
ทํานายทิศของไมลมนี้ไมมีแลวเพราะวาไมสามารถหาซื้อไดในรานขายไม ไมที่จะนํามา

                                                 
259  ราเชน อนิทวงค, “ความสัมพันธระหวางการอนุรักษภายใตบริบทเมอืงมรดกโลกกับการเปลี่ยนแปลงดานกายภาพภายในเขตอนุรักษเมืองหลวงพระบาง”,  
หนา 15 
260  สํานักงานองคกรมรดกโลกหลวงพระบาง, บทรายงาน  CDM PSMV, หนา 1-15 
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ปลูกเรือนจะตองเลือกเอาไมที่มีความสวยงามแข็งแรงเชน ไมดู ไมแคนไมไดมีการดูตา
ไมอยางเมื่อกอนแลว” 261 

 
จะเห็นไดวาคติความเชื่อเกี่ยวกับไมที่จะนํามาปลูกเรือนในชวงนี้ไมไดทําตามคติความ

เชื่อแบบเดิมแลวเนื่องจากวาไดมีขอบังคับหลายอยางที่ตองไดทําตามการพัฒนาที่ทางภาพรัฐได
กําหนดมาที่ไดกลาวมา เนื่องจากวาไดมีประชากรเพิ่มขึ้นทําใหความตองการในการนําไมมาปลูก
เรือนมากขึ้นจึงตองมีขอกําหนดในการตัดไมและไมก็สามารถหาซื้อได  

 

• คติความเชื่อท่ีเก่ียวกับดิน 
 

“ดินที่หามปลูกเรือนนี้ไดเปลี่ยนแปลงไปแลวเพราะวาถามีส่ิงไมดีก็ขุดออกแลวหาดินที่
ดีมาถมใสแลวทําพิธีสวดใหส่ิงที่ไมดีออกไปก็ถือวาดีแลว การเลือกดินก็ไมมีเพราะวาได
มีการซื้อขายดินมีแตดูวาถูกใจก็ซ้ือแลวก็ปลูกเรือนใส” 262     

 
จะเห็นไดวาคติความเชื่อเกี่ยวกับดินที่จะนํามาปลูกเรือนในชวงนี้ไมไดทําตามคติความ

เชื่อแบบเดิมและมีบางคติความเชื่อที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปแลวเนื่องจากวาไดมีขอบังคับหลาย
อยางตองไดทําตามการพัฒนาและที่ดินสวนมากก็ไดมีเจาของครอบครองจึงเปนการยากแกการที่จะ
เลือกดินใหไดเหมือนเมื่อกอน 
 
• คติความเชื่อท่ีเก่ียวกับเจาของเรือน  

 
“ในการปลูกเรือนเปนสถานที่สําคัญกอนจะปลูกเรือนก็จะตองไดไปหาหมอพรดูฤกษ
ยามเพื่ออยูดี มีสุข และเปนสิริมงคลแกครอบครัวปจจุบันก็ยังไดปฏิบัติอยู การเลือกวันที่
จะปลูกเรือนนี้จะตองไดไปหาหมอพรทานจะเปนคนบอกวาวันใดดี เชน วันที่ปลูกเรือน
ดีมากไดแก วันจันทร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี ปจจุบันก็ยังไดปฏิบัติอยู วันที่หามปลูกเรือน
นี้จะรูกันดีวาเปนวันใด เชน  วันครบรอบพอแมตาย  วันค้ําฟา วันพระ  ศีล 8 ศีล 15 วัน
บุญถวายพระ ถึงแมวาปลูกยังไมเสร็จก็ตองใหหยุดไมใหทํางานในวันนั้น ปจจุบันก็ยังได
ปฏิบัติอยู การทํานายอายุนี้แมนไดไปหาหมอพรเปนผูทํานายให ปจจุบันก็ยังทํากันอยูยัน

                                                 
261  คําพูด ท สมชาย  ผูอาศัยเรือนหลังที ่22  บานวัดหนอง เมอืงหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สัมภาษณ วันที ่16  พฤษภาคม 2549 
262 คําพดู ท สมชาย   
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หัวเสานี้จะตองไดไหหา พระสงฆ หรือหมอพรเปนผูเขียนใหแลวนําไปติดกับตนเสา
เรือนใหครบทุกตนปจจุบันก็ยังทํากันอยู” 263 

 
จะเห็นไดวาคติความเชื่อเกี่ยวกับเจาของเรือนที่จะปลูกเรือนในชวงนี้ยังไดทําตามคติ

ความเชื่อแบบเดิมถึงจะมีขอบังคับหลายอยางตองไดทําตามการพัฒนาที่ไดกลาวมาขางบนก็ตาม แต
คติความเชื่อเหลานี้ก็ยังไดกระทํากันอยูซ่ึงเปนคติความเชื่อที่สามารถทําไดเหมือนกับในชวงที่สามที่
ไดกลาวมา 
 
• คติความเชื่อท่ีเก่ียวกับพิธีกรรม 

 
“กอนวันที่จะมีการปลูกเรือนเราตองไดไปหาคนเถาคนแก และสลามาชวยเขิงเรือนให
ไดตําแหนงเสา และระดับของเสาไวกอนวันที่จะปลูกเรือนก็ยังทํากันอยูอยาง เครงครัด 
แตใชวิธีการที่ทันสมัยกวา โดยไดมีการตีผังจับระดับดวยการใชสายน้ําเทียงการขุดขุมเสา
ก็ไดมีดอกไม ธูปเทียน “ขันธ 5” ไปหานางธรณีถามีส่ิงศักดิ์สิทธิ์อยูก็ขอใหยายออกให
เรา แลวขออยูดวย ปจจุบันก็ยังทํากันอยูไมมีการกําหนดทิศในการขุดหลุมเสา ขุดตาม
ความเหมาะสมและสะดวกก็พอ การตั้งชื่อเสาก็ไมมี มีแตเสาแรก เสาขวัญกอนจะปลูก
เรือนตองนิมนตพระสงฆมาสวดในตอนเย็นของวันกอนที่จะปลูกเรือน พระสงฆที่จะ
ไหวทานมาสวดผูเฒาผูแกใหเอา 4 หรือ 7 รูปมาสวด และยังไดใหคนเฒาคนแกเตรียม
ของ 108   อยาง เพื่อใชในพิธีสวดนั้นเชน หมาก พลู ผลไม ของการผูกเสาแรกเสาขวัญ
เมื่อกอนจะตองมีคนสองคน คนแรกเปนคนถาม และอีกหนึ่งคนเปนคนตอบ พอตอบเอา
ตรงนี้ ก็ใหผูกสิ่งของตางๆ ที่เตรียมมานั้นผูกติดกับเสาทันที มาถึงเดี๋ยวนี้ไมมีคําถาม
คําตอบแบบแตกอน  กอนจะยกเสาลงหลุมนี้เราไดเอาของค้ําจองคุณลงหลุมกอนเชน  
แผนทอง  แผนทองแดง  แผนเงิน  แกว  แหวน เปนตน เพื่อใหเปนสิริมงคล จะไดอยูดีมี
สุข เจริญรุงเรืองนี้ก็ยังไดปฏิบัติกัน การตั้งเสาเรือนนี้ไมไดมีคําทํานาย มีแตจับดิ่งใหตรง
ก็ถือวาดีแลวคณะปลูกเรือนมักจะมีนิมิตหมายตางๆ ไมเห็นพูดถึงเลย” 264  

 
จะเห็นไดวาคติความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมที่จะปลูกเรือนในชวงนี้ไดมีคติความเชื่อ

บางสวนที่ไมไดทําตามคติความเชื่อแบบเดิมเชน “ตามโบราณไดหอขาวของเชน หอเบี้ยเรียกวาเสา
แรก หอขาวเปยกใหเรียกเสาคูเสาแรก หอฝาย ใหเรียกเสาขวัญ หอหมากใหเรียกเสาคูเสาขวัญ หอ
                                                 
263 คําพดู ท สมชาย   
264  คําพูด ท สมชาย (เขิงหมายถึงวางผงั) 
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ทองใหเรียกเสาหอง หอเงินใหเรียกเสาคูหอง แลวใหเด็กผูหญิงพรหมจารีมาเลือกเอาคนละหอตาม
กําหนดแลวใหไปยืนประจําเสาตามแตละตนแลวใหเรียกชื่อตามหอที่ได” 265 
 
• คติความเชื่อบางสวนท่ีสามารถปฏิบัติกันได 

 
“การเตรียมของที่จะทําพิธีบูชาเทวดาที่รักษาพื้นที่จะปลูกเรือน หลังจากเตรียมเครื่อง
เสร็จแลว ก็นําไปทําพิธีสวดส่ิงตางๆ ถาเตรีมของเสร็จแลวเราจะตองไดนิมนตพระมา
สวด ตามแตจะหาได แตมักจะไมเกิน 9 รูป และหมอพร พรอมกับเครื่องที่เตรียมไวแลว 
เสาขวัญจะเอาไวทางหัว เสาแรกจะเอาไวทางเทา เมื่อเวลาทานสวด ทานจะเอาไมวางเปน
ตาขาย สายสิญจนไปออมดินที่เราจะปลูกเรือน นั้นก็เอาเทียนไปจุดใสเปนการสวด
มงคล”266  
 

• คติความเชื่อบางสวนท่ีไดเปล่ียนแปลงไป 
 
“กอนวันที่จะมีการปลูกเรือนเจาของเรือนตองไดไปหาคนเถาคนแก และสลามาชวยวาง
ผังของเรือน  การวางผังมีสองแบบไดแก แบบการวางผังเสาตั้งในสมัยโบราณไดมีการขึง
เชือกเพื่อวัดความกวางความยาวของเรือน  หมายตําแหนงตนเสาโดยการทําเชือกใหตึง
ผานมุมของเรือนโดยกําหนดตามรูป สี่เหล่ียม ใหเสนผาศูนยกลางของสองขางเทากันกจ็ะ
ไดตําแหนงเสา  การเอาระดับเสาโดยการตอกไมหางจากเสา 1 ศอกจะไดระดับของเสา 
แบบการวางเสาฝงดินก็จะเหมือนกับการวางผงเสาตั้งจะแตกตางตรงที่การเอาระดับที่มี
การนําเอาไมลมลุกมาวัด  ไมลมลุกแบงเปนสองทอน  ทอนสั้นฝงไวในดิน  ทอนยาวเปน
ความสูงของใตถุน”267  

 
ถึงแมวาไดมีขอบังคับหลายอยางตองไดทําตามการพัฒนาที่ไดกลาวมาขางบน จะเห็นได

วาคติความเชื่อในการปลูกเรือนในชวงนี้บางอยางยังไดมีการปฏิบัติกันอยู บางอยางไดมีการ
เปล่ียนแปลง และบางอยางไดมีการหายไปเนื่องจากวาทางภาครัฐไดมีการพัฒนาชนบทมากขึ้น
เพื่อใหการคมนาคมไดสะดวกขึ้นโดยการสรางเสนทางไปหาหมูบานตางๆ  และไดมีขอกําหนดใน
หลายดานใหกับชาวบานตองปฏิบัติตามจึงทําใหคติความเชื่อหลายอยางไดลดถอยลงหรืออาจไมมี

                                                 
265  คําพูดลงุคําผาย หมอพรอยูในหมูบานวชิุน เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สัมภาษณ วันที ่23  พฤษภาคม 2548  
266  คําพูดลงุคําผาย 
267  คําพูดลงุสีสะงา หมอพรอยูในหมูบานนาสําพัน เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สัมภาษณ วันที2่2  พฤษภาคม 2548   
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เลยก็วาได อาจกลาวไดวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง และหายไปของคติความเชื่อในการ
ปลูกเรือนไดแก ปจจัยดานสาธารณูปโภค การรับวัฒนธรรม การแพรกระจายของอํานาจรัฐ และ
ปจจัยอิทธิพลของการคา ปจจัยตางๆ เหลานี้สงผลตอการเปลี่ยนแปลง และหายไปของคติความเชื่อ
ในการปลูกเรือนในหลายลักษณะที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง และ
หายไปของคติความเชื่อในการปลูกเรือนที่เกิดขึ้นคือหมูบานเปลี่ยนไปสูความทันสมัยโดยเนนดาน
วัตถุมากขึ้น ชาวบานมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมูบานมีการติดตอกับสังคมภายนอกมากขึ้น 
ประการสําคัญคือมีการตอบสนองกับนโยบายตางๆ ของรัฐและสังคมภายนอก ธรรมเนียมปฏิบัติ
ประจําวันของคนในสังคมเปลี่ยนไปจากเดิมจึงทําใหคติความเชื่อหลายอยางเปลี่ยนไป และหลาย
อยางก็ไดหายไปเชนกันดังที่ไดแสดงออกในการนําคติความเชื่อมาใชในการปลูกเรือนโดยการ
สัมภาษณ ขางตนที่แสดงใหเห็นการคงอยู การเปลี่ยนแปลงและการหายไปของคติความเชื่อในการ
ปลูกเรือนนั้นเชนคติความเชื่อเกี่ยวกับการกําหนดทิศในการขุดหลุมเสา คติความเชื่อเกี่ยวกับนิมิต
หมายในการปลูกเรือนดังที่ไดกลาวมาในคติความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมในชวงที่สาม  

รูปที่นํามาเสนอแสดงใหเห็นวาเรือนที่ปลูกในชวงนี้ไมไดตอบสนองตามคติความเชื่อ
และการนําความเอาคติความเชื่อมาใชในการปลูกเรือนนั้นนอยมาก เชน ไมที่นํามาปลูกเรือนเปนไม
สําเสร็จรูปที่ซ้ือมาจากทองตลาด เรือนที่สรางขึ้นในชวงนี้เปนการสรางตามรูปแบบของเรือนเผาลาว
ลุมเทานั้น แตไมไดเปนเรือนที่เปนจิตวิญญาณของเรือนเผาลาวลุมอยางแทจึง เนื่องจากวาการไดเขา
เปนมรดกโลกนั้นไดอนุรักษแตรูปแบบของเรือนโดยไมมีการคํานึงถึงดานคติความเชื่อของการปลูก
เรือนแตอยางใด ดังนั้นการปลูกเรือนในชวงนี้จึงไมไดปลูกเรือนเพื่ออยูอาศัยเหมือนเมื่อกอน แต
ปลูกเพื่อตอบสนองตามความตองการของนักทองเที่ยวที่เขามาในเมืองหลวงพระบาง  เรือนเหลานี้
ถูกสรางในรูปแบบของเรือนเผาลาวลุมแตไดเปลี่ยนหนาที่ จากที่พักอาศัยมาเปนมาเปนเรือนพัก 
(เรือนรับรอง) เพื่อตอบสนองตามความตองการของนักทองเที่ยวเทานั้น (ดูรูปที่ 5.17-18)   

 
 
 
รูปที่ 5.17 เรือนที่ศึกษาหลังที่ 22 ปลูกในป ค.ศ. 2007 แสดงให
เห็นถึงรูปแบบดั้งเดิมเรือนเผาลาวลุมที่ไดเปลี่ยนหนาที่การ
นําไปใชจากเรือนอยูอาศัยมาเปนเรือนรับรอง เพื่อตอบสนอง
ใหกับนักทองเที่ยว ดังนั้นเรือนจึงไดมีการตอเติมใหถุนให
สามารถเปนที่นอนของแขกคนที่มาเยือน ซึ่งผิดกับเมื่อกอนที่ใช
ใตถุนเปนที่ทํากิจกรรมของครอบครัวเวลาวางจากการทําสวน
ทําไร268                                                                   

 

                                                 
268  รูปถายโดยผูวิจัยเอง ถายเมื่อวันที ่23 พฤษภาคม 2548 
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รูปที่ 5.18 เรือนที่ศึกษาหลังที่ 24 ปลูกในป ค.ศ. 2005 แสดงใหเห็น
ถึงรูปแบบดั้งเดิมเรือนเผาลาวลุมที่ไดเปลี่ยนหนาที่จากเรือนอยู
อาศัยมาเปนรานอาหารเพื่อตอบสนองใหกับนักทองเที่ยว 269 
 

 

ดังนั้นจากการกลาวมาขางตนจึงแสดงใหเรารูวาเรื่องราวเกี่ยวกับคติความเชื่อที่ถูก
ถายทอดมาจากบรรพบุรุษนั้นเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของเผาลาวลุมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
คติความเชื่อสวนใหญจะเปนคติความเชื่อที่เกี่ยวกับโชคลาภที่สัมพันธกับการดํารงชีวิต และคติ
ความเชื่อที่เกี่ยวกับผี ในคติความเชื่อนี้ไดมีส่ือกลางเกี่ยวของกับทิศ เร่ืองราวของคติความเชื่อ ที่มีใน
หนังสือของหมอพร มีมากมายเชน การสวดบาน การกําหนดวันดีวันราย ในการประกอบพิธีกรรม
ตางๆ ตําราเกี่ยวกับสัตว ที่มีความผูกพันกับชีวิตมนุษย ตําราเกี่ยวกับการเกิด การตาย การปลูกเรือน 
เห็นไดชัดวาคติความเชื่อตางๆ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของเผาลาวลุมไดมีความสัมพันธกับรูปแบบของ
เรือน ซ่ึงเปนคติความเชื่อที่ตกทอดมายังการวางทิศทางของเรือนที่สําคัญสําหรับชีวิตของเผาลาวลุม 
และเรือนของเผาลาวลุมก็ เปนเรือนที่ปลูกเพื่อให เปนที่พักอาศัยที่มีความสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน ซ่ึงเปนเอกลักษณความเปนตัวตนของตนเองอยางชัดเจน
จากภูมิปญญาชาวบานสรางสรรคที่สอดแทรกวัฒนธรรมการดํารงอยูของตนเองอยางพอเพียง
ตรงไปตรงมา สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนและสอดคลองกับสภาพภูมิอากาศ คติความเชื่อที่
แสดงออกมาในรูปแบบของเรือนบางเรื่องไมบงบอกถึงความสัมพันธแนบแนนกับระบบนิเวศน
และชีวิตเชนคติความเชื่อเร่ืองการวางทิศทางของตัวเรือนโดยไดมีการเทียบกับเรือนขางเคียงที่ให
หันหัวที่นอนหรือชานน้ําไปหากัน และคติความเชื่อที่เกี่ยวกับไมที่สามารถทําใหมีการนําเอา
ทรัพยากรในทองถ่ินมาใชใหสอดคลองกับความสามารถ ฝมือของคนในพื้นที่ นอกจากนั้น
กระบวนการของคติความเชื่อยังสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการปลูกเรือนที่มีความ
สอดคลองกับสภาพแวดลอม ภูมิประเทศและตอบสนองตอความตองการของชุมชนหรือบุคคล
เพื่อที่จะนําไปสูคติความเชื่อที่มีมาดังที่จะปรากฏใหเห็นในการปลูกเรือนในแตละชวงป 
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