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คำานำาสำานักพิมพ์

“หลวงพระบาง” อดตีนครหลวงอนัรุง่เรอืงของราชอาณาจกัรลาวทีต่ัง้อยู่ 
ริมแม่นำา้โขง เส้นเลือดใหญ่ของหลายดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เป็นหนึ่งในหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ด้วยชือ่เสยีงทีข่ึน้ชือ่ว่าเป็นเมอืงงดงามด้วยศลิปะและสถาปัตยกรรม ผูค้น 
มีอัธยาศัยดี  สำาหรับชาวไทยยิ่งรู้สึกคุ้นเคยกับผู้คนและวัฒนธรรมของ 
ชาวลาวด้วยความรูส้กึทีว่่ามหีลายสิง่คล้ายกบัไทยมาก ดงัทีช่าวไทยส่วน 
ใหญ่จะมีทัศนะว่าคนไทยคนลาวเป็นพี่น้องกัน เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน 
และอีกหลายความคิดที่ดูจะเป็นความสัมพันธ์ในด้านบวกจนเราท่าน 
อาจจะลืมตั้งคำาถามว่า เรารู้จักเรื่องราวของสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาวทีเ่ป็นเพือ่นบ้านของเราดแีล้วจรงิหรอื  เฉพาะอย่างยิง่ช่วง 
เวลานี้ที่หลายประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน (ASEAN) ต่างเตรียม 
ความพร้อมด้านต่างๆ สำาหรบัความร่วมมอืในการจดัตัง้ประชาคมอาเซยีน 
(ASEAN Community) ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ทำาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับ 
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนได้รับความสนใจในวงกว้าง  สำานักพิมพ์ 
เมืองโบราณจึงเห็นว่าหนังสือ ชื่นชมสถาปัตย์ วัดในหลวงพระบาง 
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร. วรลญัจก์ บณุยสรุตัน์ แห่งคณะวจิติร- 
ศลิป์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เล่มนีม้สีาระทีจ่ะทำาให้ผูอ่้านได้รูจ้กัประเทศ 
เพื่อนบ้านของเราผ่านมุมมองทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม รวมถึง 
ความเข้าใจถึงการส่ง-รับอิทธิพลทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมระหว่าง 
ไทยและลาวที่มีมาแต่โบราณ  ดังที่จะเห็นว่าไทยและลาวมีลักษณะทาง 
ศิลปะและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างในรายละเอียดอยู่ 
ไม่น้อยเช่นกัน
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ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ซึ่งเป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๓ ของหนังสือเล่มนี้  
สำานักพิมพ์เมืองโบราณได้จัดให้ ชื่นชมสถาปัตย์ วัดในหลวงพระบาง 
อยู่ในชุด “อาเซียน” ในมิติวัฒนธรรม  เพื่อสื่อถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
ประเทศในกลุม่สมาชกิอาเซยีน  รวมทัง้เหน็ว่าองค์ความรูท้างด้านสงัคม 
ศลิปะ และวฒันธรรม เป็นอกีแนวทางทีเ่ราสามารถเรยีนรูแ้ละเข้าใจผูค้น 
ในประเทศอื่นได้ ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในหลักความร่วมมือของประเทศ 
ในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน ที่ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านสังคม 
และวัฒนธรรมที่จะมีขึ้นในอนาคต

   ส�านักพิมพ์เมืองโบราณ
      สิงหาคม ๒๕๕๕
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จากผู้เขียน (ในการพิมพ์ครั้งที่ ๓)

ในโอกาสที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน ทำาให้ 
ชาวไทยมีความตื่นตัวใคร่เรียนรู ้เรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านให้ 
มากกว่าเดิม ซึ่งหนังสือเรื่อง ชื่นชมสถาปัตย์ วัดในหลวงพระบาง เล่มนี้ 
เป็นหนงัสอืทีผู่แ้ต่งได้เขยีนขึน้ด้วยความรูส้กึเดยีวกบัชาวไทยทีใ่คร่เรยีนรู้ 
เรื่องราวของเพื่อนบ้านในส่วนของสถาปัตยกรรมที่ชาวไทยทั่วไปรู้จักกัน 
ในนามของ “อุโบสถ” และ “วิหาร”  ส่วนชาวลาว ประเทศสาธารณรัฐ 
ประชาธปิไตยประชาชนลาว รวมถงึชาวไทยทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ของไทย รู้จักกันในนามของ “สิม” ซึ่งมีความสัมพันธ์กับคำาว่า “สีมา” 
สัญลักษณ์แสดงความเป็นเขตประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในพุทธ- 
ศาสนา ทีม่รีปูแบบหลากหลายและสมัพนัธ์กบัการแพร่กระจายของกลุม่ 
ชนจากเมืองต่างๆ  ซึ่งแต่ละแบบจะมีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและ 
การประดบัตกแต่งทีแ่ตกต่างกนัไป เช่น สมิแบบหลวงพระบางจะมคีวาม 
คล้ายคลงึกบัวหิารเชยีงใหม่  สมิแบบเวยีงจนัทน์จะมคีวามคล้ายคลงึกบั 
อุโบสถของกรุงเทพฯ

แม้ว่างานเล่มนีจ้ะได้เขยีนเมือ่หลายปีทีผ่่านมา หากแต่องค์ความรู้ 
ก็ยังคงเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก 
ฐานเดมิทางวฒันธรรม  และยิง่เป็นโอกาสอนัดทีีผู่ท้ีอ่่านและศกึษาหนงัสอื 
เล่มนีจ้ะได้มคีวามเข้าใจในสิง่ทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงไปจากอดตี เนือ่งด้วย 
การพัฒนาของเมืองหลวงพระบางตามกระแสการเปลี่ยนแปลง

ผูเ้ขยีนขอขอบคณุสำานกัพมิพ์เมอืงโบราณและคณุอภวินัทน์ อดลุย- 
พิเชฏฐ์ ที่กรุณาพิจารณาหนังสือเล่มนี้ให้เป็นหนึ่งในหนังสือเพื่อความ 
เข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน และอาจารย์ศุภกิจ นิมมานนรเทพ ที่กรุณาให้ 
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คำาแนะนำาเรื่ององค์ความรู้  ขอให้ผลดีขององค์ความรู้ใดๆ ที่จะเกิดขึ้น 
จากหนังสือเล่มนี้ได้เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของทั้งสองประเทศเพื่อ 
ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องกันตลอดไป

  รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ภาพวาดทศันยีภาพของเมอืงหลวงพระบางเมือ่กว่าร้อยปีมาแล้ว
เบือ้งหน้าคอืแม่น�า้โขง กลางเมอืงมพีระเจดย์ีประดษิฐานบนยอดเขาภศูรี
(ทีม่า : จากหนงัสอื A Pictorial Journey on the Old Mekong )
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หลวงพระบาง อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้าง มีประวัติศาสตร์ 

ความเป็นมาที่น่าสนใจไม่น้อย เพราะไม่เพียงมีความส�าคัญต่อสาธารณ- 

รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่ยังมีเรื่องราวที่แสดง “ความพัวพัน” 

ฉันพี่น้องกับไทยมาแทบทุกยุคสมัย ไม่ว่าสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ 

และดินแดนล้านนา ๑ ที่ตั้งทางตอนเหนือของประเทศไทย

ต�าแหน่งที่ตั้งของเมืองหลวงพระบางอยู ่ระดับขนานกับเมือง 

เชยีงราย มีระยะห่างจากเชียงรายและเชียงรุ่งในสิบสองปันนาราว ๒๖๕ 

กโิลเมตร และห่างจากเชยีงตงุและเชยีงใหม่ ๓๕๐ กโิลเมตร นบัว่าอยูใ่น 

จุดกึ่งกลางของการค้าระยะไกล (Long distance trade) ที่โดดเด่นยิ่ง 

การติดต่อระหว่างล้านช้างและล้านนาที่เชียงของ-บ่อแก้ว ห้วยทราย- 

ปากแบง อุดมไชย-หลวงพระบาง เป็นจุดติดต่อที่ใกล้และใช้เวลาไม่นาน 

ในการข้ามน�า้โขงไปมาระหว่างสองดนิแดน  เดมิหลวงพระบางมชีือ่เรยีก 

หลายชื่อ เช่น นครเชียงดงเชียงทอง ศรีสัตนคนหุตล้านช้าง เมืองชว 

เมืองชวามาลาประเทศ หรือเมืองชวาซิ่ง ๒ หลวงพระบางซิ่งหรือเมืองซิ่ง 

และทีรู่จ้กักนัมากกค็อื ศรสีตันคนหตุ ล้านช้างร่มขาวหลวงพระบาง หรอื 

หลวงพระบาง

เมอืงหลวงพระบางมคีวามเป็นมาอย่างต่อเนือ่งยาวนานเนือ่งด้วย 

บทที่ ๑

ประวัติศาสตร์
เมืองหลวงพระบาง
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เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรที่รุ ่งเรืองด้วยการค้าและโดดเด่นด้าน 

ศิลปวัฒนธรรม จึงท�าให้เมืองนี้เป็นที่หมายปองของอาณาจักรข้างเคียง 

อยูเ่สมอมา  เรือ่งราวความเป็นมาในระยะเริม่แรกนัน้ล้วนแต่เป็นเรือ่งราว 

จากต�านาน พงศาวดาร นทิานพืน้บ้าน ทีค่ละเคล้าไปด้วยเรือ่งของอ�านาจ 

อิทธิฤทธิ์ของพญาแถน ซึ่งนักวิชาการลาวกล่าวว่าเป็น “สมัยนิยาย”

สมัยนิยาย ๓ เริ่มขึ้นเมื่อชนเผ่าดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ได้มี 

การขยายตัวจนก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมเมืองและสังคมนครรัฐในระยะ 

ต่อมา ดังจะเห็นได้จากความเชื่อเรื่องการตั้งเมืองเชียงดงเชียงทอง โดย 

ฤๅษสีองพีน้่องทีปั่กหนิหลกัมัน่ (คอืหลกัเมอืง หรอืทีล้่านนาเรยีกว่า เสา 

อินทขิล) ตั้งอยู่กลางเมืองบนยอดพูส ี(ภูศรี) มีหลักมั่นก้อนก่ายฟ้าและ 

ท้ายขันตั้งอยู่นอกเมือง และยังมีภูเขาธรรมชาติอันเป็นเครื่องหมายของ 

เมือง คือ พูล้านกับพูช้าง เป็นนิมิตหมายจนกลายเป็นชื่ออาณาจักร 

ล้านช้าง จนกระทัง่อทิธพิลจากภาษาบาลแีละสนัสกฤตเข้ามา จงึเปลีย่น 

ชื่อเป็น นครศรีสัตนาคนหุต ที่แปลว่า “ล้านช้าง” นอกจากนั้นยัง 

มีเรื่อง “ขุนบรมราชาธิราช” (ชาวลาวมักเรียกว่า “ขุนบูลม”) เป็นเทวดา 

ที่พญาแถน (พระอินทร์) ส่งลงมาเพื่อดูแลความสงบสุขของมนุษย์ 

โดยลงมาเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองแถน (เมืองเดียนเบียนฟูในประเทศ 

เวียดนาม)

ต่อจากสมัยนิยายจะเป็น สมัยครึ่งนิยาย กล่าวคือ เริ่มจากยุค 

ที่ลูกของขุนบรมทั้งเจด็คนถูกส่งไปสร้างบ้านแปงเมือง ตามพงศาวดาร 

ลาวเล่าสืบต่อกันมาว่า ขุนบรมมีราชบุตร ๗ องค์ ที่ประสูติจากนาง 

แอกแดง ๔ องค์ คือ ขุนลอ ขุนยี่ผาลาน ขุนสามจูงสง ขุนเจ็ดเจือง 

ที่ประสูติกับนางยมผาลา ๓ องค์ คือ ขุนไสผง ขุนงั่วอิน ขุนลกกม ๔ 

ขุนบรมโปรดให้ราชบุตรทั้งเจ็ดไปสร้างบ้านแปงเมืองยังที่ต่างๆ จนเกิด 

เป็นอาณาจักรต่างๆ ในภาคพื้นสุวรรณภูมิ คือ

ขุนลอ  ไปสร้างเมืองชวา เชียงดงเชียงทอง ซึ่งก็คือเมืองหลวง 
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พระบางปัจจุบัน

ขุนยี่ผาลาน  ไปสร้างเมืองหอแตหรือหอว้อ ซึ่งก็คือเมืองสิบสอง- 

ปันนาปัจจุบัน

ขุนสามจูงสง  ไปสร้างเมืองแกวช่อบัวในแคว้นตังเกี๋ย บางต�านาน 

ว่าครองเมืองพิมาย (จุลนีพรหมทัต)

ขุนไสผง  ไปสร้างเมืองโยนกนาคพัน ซึ่งก็คือดินแดนล้านนาของ 

ไทยปัจจุบัน

ขุนงั่วอิน  ไปสร้างเมืองละโว้โยทธิกา ซึ่งก็คืออยุธยา ราชอาณา- 

จักรบนลุ่มน�า้เจ้าพระยาของไทย

ขุนลกกม  ไปสร้างเมืองเชียงคมยอสามในดินแดนหงสาวดี เมือง 

รามญัหรือเมืองค�าเกิด

ขนุเจด็เจอืง  ไปสร้างเมอืงพวน เชยีงขวาง ซึง่ยงัมทีุง่ไหหนิ ทีเ่ชือ่ว่า 

เป็นไหเหล้าของขุนเจือง

ขนุบรมได้สัง่ลกูทัง้เจด็ว่าอย่าให้มกีารรกุรานซึง่กนัและกนั ให้เป็น 

บ้านพี่เมืองน้องกันตลอดไป

เดิมบริเวณเมืองหลวงพระบางมีกลุ่มคนอาศัยอยู่มาช้านานแล้ว

คือพวกข่าหรือลาวเทิง ที่ในต�านานขุนบรมกล่าวว่า “สร้างบ้านก็เปรื่อง

สร้างเมืองก็รุ ่ง ฝูงไพร่ไถนา ฝูงข่าฟันไร่” พวกข่านี้เองที่เป็นขุมก�าลัง 

ให้แก่ชาวลาว ทัง้ท�าหน้าทีส่่งส่วยผลผลติจากป่าไร่ต่างๆ เพือ่มาเลีย้งเมอืง 

และเป็นแรงงานในการรบทัพจับศึก  ตามต�านานเล่าว่า หัวหน้าของ 

พวกข่าเป็นลูกของนางยักษ์กางฮ ี(เมรี) กับพ่อที่เป็นมนุษย์ หากแต่ถูก 

ขนุลอปราบขบัไล่ออกไป แล้วสถาปนาเมอืงศรสีตันาคนหตุอตุมราชธานี 

ขึ้นเป็นปฐมอาณาจักรลาว

จะเหน็ได้ว่าเรือ่งราวในระยะแรกนัน้จะเกีย่วข้องกบันทิานพืน้บ้าน 

และคละเคล้ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับพงศาวดารของไทย ชื่อที่เป็น 

ทางการของเมืองหลวงพระบางคือ “ศรีสัตนาคนหุต ล้านช้างร่มขาว 
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หลวงพระบางราชธานี” นั้น ก็เชื่อว่าเป็นนามของพญาศรีสัตตนาคผู้ 

ปกปักรักษาล�าน�้าของหลวงพระบางมาแต่เดิม

นอกจากนัน้ภมูลิกัษณ์ของเมอืงหลวงพระบางทีต่ัง้อยูต่ดิแม่น�า้โขง

และแม่น�า้คาน กล่าวว่า “เอางอนหมืน่หลวงเท่าสบโฮบเป็นหางนาค เอา 

สบคานแลน�้าของ (น�้าโขง) ก�้าเหนือเป็นหัวนาค จึงได้ชื่อว่าเมืองศรี- 

สตัตนาค” ๕ พญานาคนัน้เป็นทีน่บัถอืของผูค้นในดนิแดนแถบนีม้าแต่ครัง้ 

บรรพกาล  ในต�านานของล้านช้างกล่าวถงึเรือ่งของการให้ความช่วยเหลอื 

มนุษย์ในการสร้างบ้านแปงเมืองของพวก “นาค” ที่นักมานุษยวิทยา 

แปลความว่าเป็นกลุ่มชนเจ้าของถิ่นดั้งเดิมลุ่มแม่น�้าโขงที่นับถืองูใหญ่ 

ในสมัยต่อมารู้จักกันในนามของ “พญานาค” ดังปรากฏในนิทานขุนบรม 

ตอนสร้างเมืองล้านช้าง เมื่อฤๅษีสองพี่น้องฝังหลักปักหมายเพื่อให้สร้าง 

เมืองในภายหน้า กล่าวว่า

“...ถัดนั้น เจ้ารัสสีพี่น้องไปสถิตอยู่ที่หินสบคานที่น�้าของคบกันหั้น

จงึเรยีกมายงันาคทัง้ ๑๕ ตวั ตวัหนึง่อยูถ่�า้ภซูวง ตวัหนึง่อยูภ่ชู้าง ตวัหนึง่ 

อยู่แก่งหลวงน�้าเซือง ตัวหนึ่งอยู่สบเชือง ตัวหนึ่งอยู่ผารังเมืองที่สบอู

ตัวหนึ่งอยู่แก่งหลวงน�้าอู ตัวหนึ่งอยู่ท่าของแก่งอ้อยผาธนู ตัวหนึ่งอยู่ 

ผาเสื้อ ตัวนี้เป็นแก่กว่าพระยานาคแล ตัวหนึ่งอยู่ผาเดียวหลุ่มผาจอม 

เพชรหั้นแล ตัวหนึ่งอยู่คก ๖ เฮือ (เรือ) ตัวหนึ่งอยู่คกถ่อน ตัวหนึ่งอยู่ผา 

ตัดแค แลผาต่างนาย ตัวหนึ่งอยู่แก่งแตนท่างน�้าของดอนควายฟูม ตัว 

หนึง่อยูป่ากสบโฮบหัน้ ตวันีเ้ป็นพระยาใหญ่รกัษาน�้ารกัษาเมอืงก�า้ฝ่ายใต้

ตัวอยู่ผาเสือเป็นใหญ่รักษาฝ่ายหนน�า้ก�้าฝ่ายเมืองหนเหนือหั้นแล...” ๗

ส่วนใน ก้านสว่าย ๘ อนัเป็นค�าประกาศในพระราชพธิบี�าเพญ็กศุล 

ในองค์สมเดจ็เจ้ามหาชวีติในงานเทศน์มหาชาติ และงานบญุช�าระสระสรง 

เมืองในเดือน ๗ ที่ได้อัญเชิญเทพยดาและพญานาครักษาเมืองมาร่วม 

อนุโมทนาในพระราชกุศล จะพบว่าพญานาค ๑๕ ตระกูลนั้นคือ

“นางด�าอยู่คกท่อนนางด่อนอยู่คกเฮือ (เรือ) นางผมเผืออยู่เหนือ 
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ท่าช้าง ท้าวโต่งกว้างขวางอยู่ปากคาน ท้าวทองจานอยู่ผาเดี่ยว ท้าว 

ค�าเบี่ยวอยู่ผาเสือ ท้าวบุญเยืออยู่ก้อนก่ายฟ้า ท้าวค�าหล้าอยู่ผาบัง ท้าว 

ค�าปังอยู่ภูช้าง ท้าวบุญกว้างอยู่ภูชวง ท้าวบุญยวงอยู่ก่อนหนีดแอ่น ท้าว 

ค�าแท่นอยู่ก้อนผาชวา ท้าวจงลวาอยู่ผาสุมเส้า (บางฉบับว่าท้าวจงสวา 

อยูผ่าย่าเถ้า), อดุสภุะนาคเจ้าอยูเ่ฝ้าสบดง ท้าวใจจ�านงอยูร่กัษาพระบาท

ศรีสัตตนาคอยู่เฝ้าจอมสี...”

พงศาวดารที่กล่าวถึงเชื้อวงศ์กษัตริย์ที่ปกครองลาวในยุคเริ่มแรก 

มกัจะกล่าวถงึ “ขนุลอ” องค์ปฐมกษตัรย์ิทีค่รองราชย์มาตัง้แต่ พ.ศ. ๑๒๔๑ 

และมีกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองสืบเนื่องมาอีก ๒๓ พระองค ์ก่อนที่จะมี 

การรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นในสมัยของพระเจ้าฟ้างุ้ม ส�าหรับ 

กษัตริย์ที่ปกครองราชสมบัติ ๒๓ พระองค์นั้น ได้แก่

๑. ขุนลอ ประมาณ พ.ศ. ๑๒๔๐

๒. ขุนตาม ไม่ทราบศักราช

๓. ขุนชวา ไม่ทราบศักราช

๔. ขุนสูง ไม่ทราบศักราช

๕. ขุนคด ไม่ทราบศักราช

๖. ขุนคม ไม่ทราบศักราช

๗. ขุนคีบ ไม่ทราบศักราช

๘. ขุนคาบ ไม่ทราบศักราช

๙. ขุนเคา ไม่ทราบศักราช

๑๐. ขุนคาน ไม่ทราบศักราช

๑๑. ขุนแพง ไม่ทราบศักราช

๑๒. ขุนเพ็ง ไม่ทราบศักราช

๑๓. ขุนเพิ่น ไม่ทราบศักราช

๑๔. ขุนค�า ไม่ทราบศักราช

๑๕. ขุนฮ่ง ไม่ทราบศักราช
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๑๖. ท้าวแท่น ไม่ทราบศักราช

๑๗. ท้าวยุง ไม่ทราบศักราช

๑๘. ท้าวเผิก ไม่ทราบศักราช

๑๙. ท้าวพิน ไม่ทราบศักราช

๒๐. ท้าวพาด ไม่ทราบศักราช

๒๑. ท้าวหว่าง ไม่ทราบศักราช

๒๒. ท้าวลัง พ.ศ. ๑๘๑๔-๑๘๕๙ 

๒๓. พระยาสุวรรณค�าผง พ.ศ. ๑๘๕๙-๑๘๙๖

ความชัดเจนในเรื่องประวัติศาสตร์ของล้านช้างนั้นเริ่มปรากฏใน 

รัชสมัยของพระเจ้าฟ้างุ้มมหาราช ที่ทรงรวบรวมพระราชอาณาจักรลาว 

ให้เป็นปึกแผ่นโดยตั้งเมืองเชียงดงเชียงทอง (หลวงพระบาง) ให้เป็น 

ราชธานี ซึ่งในช่วงสมัยนั้นสามารถกล่าวได้ว่าเป็นสมัยล้านช้างอย่าง 

แท้จริง

เพื่อให้เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงสมัย ซึ่งล้วนแล้ว 

แต่มีความสัมพันธ์กับอาณาจักรอื่น ไม่ว่าสุโขทัย ล้านนา อยุธยา และ 

รัตนโกสินทร์จึงได้แสดงรายละเอียดเป็นตารางเพื่อให้เกิดความชัดเจน 

มากขึ้น อ่านเพิ่มเติมได้ในส่วนภาคผนวกท้ายเล่ม
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หลวงพระบางเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาที่ส�าคัญเมืองหนึ่งจากการ 

ที่เคยเป็นเมืองหลวงแห่งอาณาจักรล้านช้างในอดีต เป็นภูมิหลังที่ก่อ 

ให้เกิดความงดงามของวิถีชีวิตและประเพณี ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจาก 

ทุกสารทิศเดินทางมาชื่นชมอยู่เสมอ

พระพทุธศาสนานบัเป็นศนูย์กลางจติใจของชาวหลวงพระบาง แม้ 

วถิชีวีติในปัจจบุนัจะแตกต่างไปจากอดตีแล้ว หากแต่ผูค้นกย็งัคงยดึมัน่ใน 

พระพทุธศาสนาอย่างมาก ดงัจะเหน็จากการใส่บาตรข้าวเหนยีวตอนเช้า 

แทบทกุบ้าน ในตอนสายจะจดัภตัตาหารไปถวายให้พระสงฆ์ทกุวนัในหมู่ 

ศรทัธาวดั* อกีทัง้ในวนัธรรมสวนะจะมผีูค้นไปท�าบญุทีว่ดัอย่างเนอืงแน่น 

รวมทั้งการส่งลูกหลานเข้าบวชเป็น อ้ายจัว หรือ “สามเณร” เพื่อศึกษา 

เล่าเรียนในแทบทุกวัด สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างวัด 

และชาวบ้านในเมืองหลวงพระบางได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นวัดในหลวงพระบางจึงยังด�ารงบทบาทเป็นศูนย์รวมจิตใจ 

และสถานศึกษาของชุมชน ชื่อของหมู่บ้านและชื่อของวัดจึงมักจะมีชื่อ 

เหมือนกัน เช่น บ้านพระบาทจะมีวัดชื่อวัดพระบาทเป็นศูนย์กลางของ 

บทที่ ๒

องค์ประกอบของศาสนสถาน
เมืองหลวงพระบาง

*ศรัทธาวัด หมายถึง ผู้ให้การอุปถัมภ์วัดในชุมชน
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ชมุชน เป็นต้น  ในอดตีเมอืงหลวงพระบางเคยมวีดัถงึ ๖๕ แห่ง ปัจจบุนั 

เหลือเพียง ๒๙ แห่ง ๑ ซึ่งในจ�านวนที่เหลือมีเพียง ๓ แห่ง ที่ยังคงรักษา 

โครงสร้างและการประดบัตกแต่งแบบดัง้เดมิไว้ได้ ๒ นั่นคือ วัดเชียงทอง 

วัดปากคาน และวัดคีลี  ทั้งนี้การเสื่อมสภาพของวัดในหลวงพระบาง 

มาจากหลายสาเหตุ เช่น สภาพของภูมิอากาศแบบร้อนชื้นและพายุฝน 

ท�าให้วัสดุที่สร้างเสื่อมสภาพได้ง่าย รวมไปถึงการเกิดอัคคีภัยที่เผาเมือง 

หลายครั้ง ที่หนักที่สุดคือการถูกท�าลายจากภัยสงคราม  กระนั้นก็ดี 

ในตัวเมืองหลวงพระบางก็ยังคงพยายามฟื้นฟูและรักษาความงดงาม 

ของวัด รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแต่อดีตไว้ให้ลูกหลาน 

ของตนได้สืบทอดกันต่อไป  เมื่อได้เข้าไปชมวัดของที่นี่เชื่อได้เลยว่า 

แทบทุกคนสามารถที่จะจินตนาการย้อนอดีตเห็นถึงความเจริญอย่างสูง 

ของการพระศาสนาในอดีตเมืองหลวงแห่งอาณาจักรล้านช้างได้อย่าง 

ง่ายดาย

การสร้างวดัหรอืสถานทีส่�าคญัของหลวงพระบางเชือ่ว่าจะต้องผ่าน 

กระบวนการเลือกสรรต�าแหน่งที่ตั้งมาก่อน โดยมากแล้วต�าแหน่งที่ 

สร้างวัดนั้นมักจะเป็นศูนย์กลางของชุมชนหรือเคยเป็นสถานที่ส�าคัญ 

มาก่อน แม้ปัจจุบันก็ยังคงเห็นสภาพเช่นนี้อยู่ เช่น “พระธาตุจอมศรี” 

(ทาดจอมสี) ที่ตั้งบนยอดภูษี (พูสี) อันเป็นชื่อเรียกย่อมาจาก ภู (เขา) 

ของพระ (ฤ) ษ ีซึง่ถอืเป็น “ภเูขาศกัดิส์ทิธิ”์ ด้วยเคยมฤีๅษมีาบ�าเพญ็พรต ๓ 

และตั้งหลักหินก้อนก่ายฟ้าเป็นหลักเขตที่ตั้งเมือง จึงเรียกภูเขานี้ว่าภูศรี 

หรอืภเูขาทีเ่ป็น “ศรขีองเมอืงหลวงพระบาง” การเลอืกต�าแหน่งทีต่ัง้เช่นนี้ 

ท�าให้นึกถึงการเลือกท�าเลที่ตั้งศาสนสถานส�าคัญของภาคเหนือ เช่น 

“พระบรมธาตุดอยสุเทพ” ที่เลือกดอยสุเทพหรอืชือ่เดมิว่าอสุจุบรรพต ที่ 

เชือ่กนัว่าเป็นสถานทีท่ี ่“ฤๅษวีาสเุทพ” เคยบ�าเพญ็พรต ให้เป็นที่ตั้งของ 

พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเช่นกัน จะต่างกันเพียงขนาดและต�าแหน่งที่ 

ภศูรเีป็นภเูขาขนาดเลก็กลางเมอืง ส่วนดอยสเุทพเป็นเทอืกเขาขนาดใหญ่ 
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พระธาตจุอมศรี
ตัง้เป็นสง่าบนยอดภศูรี
กลางเมอืงหลวงพระบาง

สามเณรผูบ้วชเรยีน
อยูท่ีว่ดัล่องคนู
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อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่

จากลักษณะที่ตั้งของเมืองที่เป็นที่ราบระหว่างแม่น�้าและภูเขา จะ 

เหน็การเลอืกท�าเลทีต่ัง้ของวดัหลายแห่งเป็นเนนิดนิธรรมชาตเิพือ่เน้นถงึ 

สถานภาพพเิศษของศาสนสถาน เปรยีบดงัการตัง้อยูเ่หนอืพืน้มนษุย์ เช่น 

วดัเชยีงทอง ยิง่หากเดนิทางมาทางน�า้แล้วขึน้ทีท่่าน�า้ของวดัเชยีงทอง สิง่แรก 

ที่เห็นคือบันไดที่ทอดยาวจากตลิ่งสูงขึ้นไป เมื่อก้าวเดินขึ้นไปจะมีความ 

รูส้กึเหมอืนกบัการเดนิขึน้สูภ่เูขา และยิง่เดนิขึน้ไปสงูกจ็ะเหน็ยอดหลงัคา 

ที่เปล่งประกายสีทองงดงาม เป็นความรู้สึกที่สร้างความประทับใจให้แก่ 

ผู้มาเยือนทุกราย  ทั้งนี้ความคิดเรื่องของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ การตั้งวัดบน 

ภูเขาหรือบนเนินดินสูงเป็นเรื่องที่พบเห็นแพร่หลายในกลุ่มของคนใน 

อษุาคเนย์ ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหนิในประเทศกมัพชูา พระเจดย์ีแบบพม่า 

ในพกุาม วหิารหลายแห่งทีส่บิสองปันนา ต่างกเ็ลอืกท�าเลทีต่ัง้ในลกัษณะ 

เช่นเดียวกันนี้ และหลายแห่งเชื่อว่าบันไดขึ้นสู ่ศาสนสถานเหล่านั้น 

เปรียบดังทางเชื่อมต่อระหว่างแดนมนุษย์และสวรรค์

การวางทิศทางของวัดในหลวงพระบาง
โดยทั่วไปการวางทิศทางวัดของพุทธศาสนามักนิยมสร้างใน 

ลักษณะแนวแกนตะวันออก-ตะวันตก คือตัวอาคารทอดยาวทางด้าน 

ทิศตะวันออก-ตะวันตก หันด้านสกัดหรือด้านหน้าและพระพุทธรูป 

ประธานไปสู่ทิศตะวันออกซึ่งเป็นทิศมงคลแห่งการตรัสรู้อนุตรสัมโพธิ- 

ญาณ หากแต่ที่หลวงพระบางมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปเล็กน้อย คือ 

วัดที่เมืองหลวงพระบางจะมีการวางผังวัดที่เยื้องไปเล็กน้อย กล่าวคือ 

อยู่ในแนวแกนตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าใจว่าคงวางผงัโดยยดึแนวแม่น�้า 

และดทูศิทางเป็นหลกัผสมกนั ๔ การวางผงัลกัษณะเช่นนีค้ล้ายกับอยุธยา 

ที่นิยมสร้างวัดริมแม่น�้าที่เป็นเส้นทางสัญจรหลัก แต่ต่างกันที่อยุธยาจะ 

หันหน้าวัดลงทางแม่น�้า เช่น วัดไชยวัฒนาราม วัดกษัตริยาราม เป็นต้น 
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แต่หลวงพระบางมีแผนผังของเมืองในแนวยาว ดังนั้นตัววัดจึงมักสร้าง 

ขนานกับแนวยาวของแม่น�้า เช่น วัดปากคาน วัดล่องคูน เป็นต้น วัด

ที่อยู่ริมน�้าจะมีท่าน�้าของวัดเพื่อใช้เป็นทางขึ้นลง หากเดินทางไปเมือง

หลวงพระบางในฤดแูล้งจะเหน็บนัไดท่าน�า้ทีท่อดยาวลงมาสูร่มิหาดทราย 

ได้อย่างชัดเจน แต่เมื่อถึงฤดูน�้าหลากปริมาณน�้าในแม่น�้าโขงที่มีอย่าง 

ท่วมท้น ท�าให้บนัไดท่าน�า้ทีเ่คยเหน็ทอดตัวสูงในยามหน้าแล้งนั้นแทบจะ 

มองไม่เห็นเลยเพราะจมอยู่ใต้กระแสน�้าโขงจนมิด

องค์ประกอบของศาสนสถานเมืองหลวงพระบาง
การสร้างวัดของหลวงพระบางมีการแบ่งเขตวัดออกเป็น ๒ ส่วน 

คือ เขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส เช่นเดียวกับวัดในพุทธศาสนาโดย 

ทั่วไป

เขตพุทธาวาส เป็นเขตส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าและเป็น 

เขตทีผู่ค้นเข้ามาประกอบการบญุ จงึประกอบไปด้วยอาคารทีใ่ช้เป็นพืน้ที่ 

ประกอบการบญุ โดยมีพระพทุธเจา้เป็นประธาน ซึง่ในที่นีก้็คอื วหิาร ที่ 

ชาวหลวงพระบางเรยีกว่า อาราม หรอื สมิ และพระธาตเุจดย์ี (ทาด) ที่ 

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหรืออัฐิของกษัตริย์และเจ้านาย

เขตสังฆาวาส เป็นเขตส�าคัญรองลงมา จะเป็นพื้นที่เกี่ยวข้อง 

กับพระภิกษุสงฆ์ จึงประกอบไปด้วย กุฏิสงฆ์ (กะดี) หอกลอง หอฉัน 

เป็นต้น

เมื่อชาวบ้านมาท�าบุญที่วัดก็คือการมายังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ภาพ 

ทีเ่หน็จนชนิตาคอืภาพทีช่าวบ้านพากนัถอดรองเท้าตัง้แต่ประตโูขงหน้าวดั 

เพื่อมาท�าบุญ การแสดงความนอบน้อมเช่นนี้เคยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ 

ของคนไทยในอดีตที่แทบจะไม่พบเห็นกันแล้วในปัจจุบัน นอกจาก 

ธรรมเนียมปฏิบัติอันงดงามนี้แล้ว องค์ประกอบของศาสนสถานของ 

หลวงพระบางยังมีความน่าสนใจไม่น้อยองค์ประกอบเหล่านั้น ได้แก่
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