เกร็ดความรู้...เบิ่งวัฒนธรรมลาว
ຄວາມຮ
ູ ... ອາຍແກ
ໍ າສປປລາວ.
ັ ສວັດທະນະທ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง ได้ดำเนินโครงกำรศึกษำดูงำน
เพื่อสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ไทย – ลำว ณ เมืองหลวงพระบำง สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว ระหว่ำงวันที่ ๒๖ - ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๕๖ มี วัตถุป ระสงค์เ พื่อส่ง เสริม และพัฒ นำให้
บุคลำกรของสำนักมี ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และมีโ ลกทั ศน์ที่กว้ำงไกลในงำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินงำน เพื่อศึกษำดูงำนควำมเป็นมรดกโลกของเมืองหลวงพระบำง
และสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมกับสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ในกำรไปศึกษำดู
งำนในครั้งนี้ ได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ หลำกหลำยตลอดกำรเดินทำง จึงได้ถอดควำมรู้เพื่อเผยแพร่
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ทั้งกำรเดินทำง และศิลปวัฒนธรรมลำว
ตำรำงกิจกรรมกำรศึกษำศิลปวัฒนธรรมลำว
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 : กรุงเทพฯ – หลวงพระบำง – อำหำรกลำงวัน – มหำวิทยำลัย
สุภำนุวงษ์ – อำหำรกลำงวัน – วัดเชียงทอง – วัดวิชุนรำช – พระธำตุพูสี – อำหำรเย็น – เข้ำที่พัก
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 – ตักบำตรข้ำวเหนียว –เที่ยวตลำดเช้ำหลวงพระบำง – อำหำร
เช้ำ – พระรำชวังหลวง – ศูนย์ศิลปะและชนเผ่ำวิทยำ – บ้ำนช่ำงไห – ล่องเรือสู่ถ้ำติ่ง – อำหำรกลำงวัน –
ศิลปหัตถกรรมกำรทอผ้ำพื้นเมืองบ้ำนผำนม – ศูนย์ทอผ้ำออกพบตก – น้ำตกตำดกวำงสี – อำหำรเย็น –
ถนนข้ำวเหนียว
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 –หลวงพระบำง – กรุงเทพฯ
04.30 น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 คณะศึกษำดูงำนได้ออกเดินทำงจำกมหำวิทยำลัยฯ ไป
สนำมบินสุวรรณภูมิ เพื่อขึ้นเครื่องสำยกำรบินลำว เที่ยวบินที่ QV643 เครื่องออกเวลำ 10.30 น. แต่ต้อง
เข้ำเชคอินก่อนเครื่องออก 2 ชั่วโมง เพื่อปกติใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง แต่เที่ยวบินนี้เจอสภำพ
อำกำรแปรปรวนจึงทำให้ กำรเดินทำงช้ำไปเกือบ 1 ชั่วโมง ทำให้ต้องเปลี่ยนตำรำงกิจกรรมไปเยี่ยมชม
ศึกษำดูงำนที่มหำวิทยำลัยสุภำนุวงษ์ก่อน

คณะศึกษำดูงำนถ่ำยรูปกับเครื่องบินสำยกำรบินลำวเป็นที่ระลึก

เปิดทางสร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยสุภานุวงษ์
อำจำรย์ ดร.ชัชวำล แอร่ม หน้ำ ผู้ช่วยอธิกำรบดี และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เ บญจำ ลิขิตยิ่งวรำ
ผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำคณะทำงำนไปเยี่ยมชมศึกษำดูงำนที่มหำวิทยำลัยสุภำนุวงษ์ใน
ครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำนด้ำนศิลปวัฒ นธรรมในอนำคต โดยผู้เขียนได้
ติดต่อประสำนงำนกับคุณยมมะนำ สีหำคัง หัวหน้ำแผนกแผนกำรแลกำรร่วมมือสำกล ผ่ำนทำงอีเมลล์
และโทรศัพ ท์ ในวันที่ไปเยี่ยมท่ ำนอธิก ำรบดี มหำวิท ยำลัยสุภำนุวงษ์ และ คุณนิกร ทรรมเจรีน รอง
หัวหน้ำแผนกแผนกำรและกำรร่วมมือสำกล ให้กำรต้อนรับอย่ำงเป็นกันเอง
ผู้ เ ขี ย น ไ ด้ ค้ น ค ว้ ำ ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม เ กี่ ย ว กั บ ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย แ ห่ ง นี้ จ ำ ก
http://www.gotoknow.org/posts/347688 พบว่ำ มหำวิทยำลัยสุภำนุวงศ์ ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ.2546
(ค.ศ.2003) เพื่อขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำไปสู่ส่วนภูมิภำคตอนเหนือของประเทศ และ
แขวงหลวงพระบำง (Luang Prabang) ถือเป็นเมื องเอกทำงตอนเหนือของประเทศ สปป.ลำว ที่ มี
ควำมสำคัญทำงเศรษฐกิจและยังเป็นเมืองแห่งกำรท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักในฐำนะเมืองมรดก
โลกจำกกำรที่องค์กำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ หรือ UNESCO ประกำศ
ให้เป็นเมืองมรดกโลกทำงวัฒนธรรม หลวงพระบำงเป็นเมืองที่มีประวัติศำสตร์อันยำวนำน เคยเป็นรำชธำนี
ในอดีต และเป็นเมืองแห่งพระพุทธศำสนำที่มีมนต์เสน่ห์อันชวนหลงใหล รัฐบำลจึงเลือกแขวงหลวงพระ
บำง เป็นสถำนที่ตั้งมหำวิทยำลัยแห่งใหม่ด้วยศักยภำพในหลำย ๆ ด้ำนที่เอื้อต่อกำรจัดกำรศึกษำ โดยใช้ชื่อ
มหำวิทยำลัยว่ำ “มหำวิทยำลัยสุภำนุวงศ์ (Souphanouvong University)” มีชื่อย่อว่ำ ม.ส./SU เพื่อเป็น
เกียรติแก่เจ้ำสุภำนุวงศ์ หรือ ประธำนสุภำนุวงศ์ ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ แห่งรำชวงศ์ล้ำนช้ำงหลวงพระ
บำง และเป็นประธำนประเทศ (ประธำนำธิบดี) คนแรกของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
มหำวิทยำลัยนี้ได้รับเงิน สนับสนุนกำรก่อสร้ำงจำกทำงรัฐบำลประเทศเกำหลีใต้ อธิกำรบดีคน
ปัจจุบันคือ รศ.ดร.คำผำย สีสะหวัน กำรจัดระบบกำรศึกษำ หลักสูตรปริญญำตรี 4 ปี มี 5 คณะ ได้แก่
1. คณะภำษำศำสตร์ ประกอบด้วย สำขำภำษำลำว สำขำภำษำอังกฤษ สำขำภำษำเกำหลี และ
สำขำวิชำภำษำจีน (กำลังดำเนินกำรเปิดสอน)
2. คณะเศรษฐศำสตร์และกำรบริหำร ประกอบด้วย สำขำบริหำรธุรกิจสำกล (ธุรกิจระหว่ำง
ประเทศ) สำขำบริหำรธุรกิจ ไอที สำขำบริห ำรธุร กิจกำรท่องเที่ยว สำขำเศรษฐศำสตร์และสำขำกำร
บริหำร
3. คณะเกษตรศำสตร์ ประกอบด้วย สำขำกำรปลูกพืช สำขำกำรเลี้ยงสัตว์ และสำขำทรัพยำกรป่ำ
ไม้ และสำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร
4. คณะวิศวกรรมศำสตร์ ประกอบด้วย สำขำวิศวกรรมโยธำ สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ และสำขำ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5. คณะสถำปั ต ยกรรมศำสตร์ ประกอบด้ ว ย สำขำสถำปั ต ยกรรมศำสตร์ ทั่ ว ไป สำขำ
สถำปัตยกรรมศำสตร์กำรตกแต่งภำยใน
ปัจจุบันมหำวิท ยำลัยสุภำนุวงศ์ผลิตบัณฑิตมำแล้วประมำณ 4,000 คน เปิดรับนักศึก ษำปีล ะ
ประมำณ 1,000 คน มีอำจำรย์ บุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ ประมำณ 340 คน นักศึกษำส่วนใหญ่ที่มำเรียนมำจำก
8 จังหวัดทำงภำคเหนือของลำว มหำวิท ยำลัยเก็บ ค่ำเล่ำเรียนปีล ะ 990,000 กี บ/คน คิดเป็นเงินไทย
ประมำณ 4,000 บำท
ท่ำนอธิก ำรบดีเล่ำให้ฟั งเพิ่ม เติมว่ำ ด้ำนควำมร่วมมื อกั บต่ำงประเทศ ปัจจุบันมหำวิทยำลัยมี
เครื อ ข่ ำ ยควำมร่ ว มมื อ กั บ มหำวิ ท ยำลั ย ในประเทศไทย 7 แห่ ง ได้ แ ก่ มหำวิ ท ยำลั ย เชี ย งใหม่

มหำวิท ยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง มหำวิทยำลัยสำรคำม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม และมหำวิท ยำลัยรำชภัฏเลย โดยมีก ำรแลกเปลี่ยนทั้ง ทำงด้ำนวิชำกำร
งำนวิจัย และศิลปวัฒนธรรม เช่น มหำวิทยำลัยสุภำนุวงศ์ได้ส่งอำจำรย์มำศึกษำต่อระดับปริญญำโท-เอก
ที่ ม หำวิ ท ยำลั ย เชีย งใหม่ และมหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่ น และในช่ ว งปลำยปี พ.ศ. 2556 รั บ เชิญ จำก
มหำวิทยำลัยสำรคำมให้เข้ำร่วมงำนเครือข่ำยสำยสัมพันธ์ไทย-ลำว เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
เป็นต้น นอกจำกนี้ก็มีควำมร่วมมือกับประเทศเวียดนำม ประเทศเกำหลี โดยมีนักศึกษำแลกเปลี่ยนมำ
เรียนทำงด้ำนภำษำอีกประมำณ 50 คน
งำนวิจัยของมหำวิทยำลัยส่วนใหญ่จะเป็นทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ประยุกต์ เช่น วิจัยเกี่ยวกับกำร
ปลูกข้ำวเหนียวพันธุ์ไก่น้อย ซึ่งเป็นพันธุ์ข้ำวเหนียวพื้นเมืองของลำวที่ อร่อยมำก กำรเลี่ยงหมูไม่มีไขมัน
เป็นต้น
ท่ำนอธิกำรบดีได้ทิ้งทำยในกำรต้อนรับคณะศึกษำว่ำหำกต้องกำรประสำนเรื่อง MOU ก็ให้ทำ
หนังสือผ่ำนทำงสถำนทูตหรือติดต่อผ่ำนคุณนิกร และท่ำนยังอวยพรให้คณะศึกษำดูงำนมีสุขภำพร่ำงกำย
แข็งแรง ประสบแต่ควำมสุข ควำมเจริญ ซึ่งเป็นช่วงเทศกำลเข้ำพรรษำพอดี ซึ่งผู้เขียนและคณะศึกษำดู
งำนน่ำจะมีควำมรู้สึกเหมือนกันคือ ประหนึ่งได้รับควำมอบอุ่นและควำมมีเมตตำจำกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรำ
เคำรพนับถือ
นับ เป็ นโอกาสดี ที่ ส านั กศิ ล ปะและวัฒนธรรม มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ งได้ มี
โครงการศึกษาดูงานเพื่อสร้า งเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการไปศึกษาดูงานที่หลวงพระบางใน
ครั้งนี้ นอกจาการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังมีโอกาสได้ศึกษาศิลปกรรมและร่องรอย
ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในอดีต ตลอดจนได้เยี่ยมชม ศึกษาวิถีชีวิต ของชาวหลวงพระ
บาง ซึ่งเมืองหลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทั้งเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2538 เพราะมีวัด
วาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมน้าโขงและน้าคาน ซึ่งไหล
บรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และชาวหลวงพระบางมีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร และ
มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ได้รับการปกปักรักษาที่ดีที่สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รศ.ดร.คำผำย สีสะหวัน อธิกำรบดี และ คุณนิกร ทรรมเจรีน
รองหัวหน้ำแผนกแผนกำรและกำรร่วมมือสำกล มหำวิทยำลัยสภำนุวงษ์

บรรยำกำศกำรเยี่ยมชมศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หลังจำกเยี่ยมชมมหำวิทยำลัยสุภำนุวงษ์เสร็จแล้ว คุณแนนผู้จัดทัวร์ในครั้งนี้ และเอเจนท์ที่ลำวก็
นำคณะศึกษำดูงำนไปรับประทำนอำหำรกลำงวันที่ร้ำนอำหำรเบลเยี่ยม ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลำประมำณบ่ำย
สองโมงแล้วทุกคนต่ำงก็หิวกันมำก เจ้ำของร้ำนซึ่งเป็นชำวเบลเยี่ยมต้อนรับและบริกำรเป็นอย่ำงดี เริ่มต้น
เมนูอำหำรด้วยกำรเสิร์ฟซุป มะเขือ เทศร้อน ๆ แล้วก็ตำมด้วยลำบไก่ แกงมัสมั่ น แกงเขียวหวำน เปิบ
กับข้ำวเหนียว แล้วล้ำงปำก สตรอเบอรี่ปั่นกับกล้วยหอม และผลไม้ ช่ำงเป็นเมนูอำหำรที่เพิ่มพลังได้มำก
เสียจริง ๆ เป็นสไตล์ตะวันตกผสมผสำนกับอำหำรลำว ขณะที่กำลังรับประทำนอำหำรกลำงวันอยู่นั้น จู่ ๆ
ก็มีฝนตกลงมำ ทำให้ได้บรรยำกำศของควำมชุมฉ่ำในยำมหน้ำหน้ำฝน บรรยำกำศหน้ำนอนมำกกว่ำน่ำ
เที่ยว
*****************************

วัดเชียงทองราชวรวิหาร: วัดพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชสร้าง
เมื่อรับประทำนอำหำรกลำงวันเสร็จแล้ว ผู้จัดทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ก็พำคณะศึกษำดูงำนไป
ชมสถำปัตยกรรม ศิลปกรรม จิตรกรรม และควำมงดงำมของวัดในหลวงพระบำง วัดแรกที่ไปชมคือ วัด
เชียงทอง

ประตูทำงเข้ำวัดเชียงทอง
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้ข้อมูลว่ำ วัดเชียงทองราชวรวิหาร หรือ วัดเชียงทอง เป็นวัดที่เก่ำแก่มีอำยุ
กว่ำ 400 ปี ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบำง ใกล้บริเวณที่แม่น้ำคำนไหลมำ
บรรจบกับแม่น้ำโขง สร้ำงขึ้นในรัชสมัยพระเจ้ำไชยเชษฐำธิรำช ปี พ.ศ. 2102 – 2103 เปิดให้นักท่องเที่ยว
เข้ำชมตั้งแต่เวลำ 06.00 น. – 17.30 น. เก็บค่ำธรรมเนียมเข้ำชมคนละ 20.000 กีบ (80 บำท อัตรำ
แลกเปลี่ยน 250 กีบ เท่ำกับ 1 บำท)
ไฮไลท์ของกำรมำเยือนเมืองหลวงพระบำง คือ กำรได้มำเที่ยวชม "วัดเชียงทอง" ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญ
และมีควำมงดงำมที่สุดแห่งนี้ เป็นสถำปัตยกรรมแบบล้ำนนำผสมกับล้ำนช้ำง เนื่องจำกพระเจ้ำไชยเชษฐำธิรำช
เป็นเป็นพระรำชโอรสของพระเจ้ำแผ่นดินผูป้ กครองเมืองล้ำนช้ำง หลวงพระบำง กับเจ้ำหญิงที่เมืองล้ำนนำ
เชียงใหม่ และพระองค์เคยเสด็จไปปกครองเมืองเชียงใหม่เมื่อมีพระชนม์มำยุได้ 14 พรรษำ (หรือตำมที่
จำรึกไว้ในหนังสือ คือ 16 พรรษำ)
พระเจ้ำไชยเชษฐำธิรำชสร้ำงวัดนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกว่ำ พระองค์เคยไปปกครองเมืองเชียงใหม่
หลังจำกสร้ำงวัดนี้ไม่นำนพระองค์ก็ทรงย้ำยเมืองหลวงไปยังนครเวียงจันทน์ เนื่องจำกเมืองหลวงพระบำง
ตั้งอยู่ติดแม่น้ำ อำจถูกรุกรำนจำกศัตรูได้ง่ำย
วัดเชียงทองถือเป็นวัดที่มีควำมสำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ อดีตเคยเป็นประตูเมืองหลวง
พระบำง เพรำะว่ำพระเจ้ำแผ่นดินจะเสด็จไปรำชกำรต่ำงประเทศก็จะเสด็จมำลงเรือที่ท่ำวัดเชียงทอง เป็น
สถำนที่ต้อนรับแขกบ้ำนแขกเมือง เป็นสถำนที่จัดงำนบุญประเพณีใหญ่ 2 ครั้ง/ปี คือ 1) ช่วงสงกรำนต์หรือ
ปีใหม่ มีกำรจัดประกวด “นำงสังขำร” หรือนำงสงกรำนต์ 2) ช่วงลอยกระทง ไหลเรือไฟ
กำรเข้ำชมวัดนี้มี 3 จุดหลัก คือ จุดที่ 1 คือ โรงเมี้ยนโกศ จุดที่ 2 คือ พระอุโบสถ และจุดที่ 3 คือ
กำรเดินชมรอบ ๆ วัด
โรงเมี้ ย นโกศ หรือ เป็ นโรงเก็ บ พระโกศ พระรำชรถรำชยำนของเจ้ำ ชีวิตศรีส ว่ำ งวัฒ นำ ซึ่ ง
สิ้นพระชนม์เมื่อปีพ.ศ. 2502 เป็นอำคำรทรงโบรำณมีลวดลำยแกะสลักทำสีทองอร่ำม โรงเมี้ยนโกศแห่งนี้
สร้ำงขึ้นในปีพ.ศ. 2505 ภำยในมีลักษณะเป็นโถงกว้ำง ผนังด้ำนหน้ำตั้งแต่หน้ำบันลงมำจนถึงพื้นสำมำรถ
ถอดออกเพื่อให้สำมำรถเคลื่อนรำชรถออกมำได้ บริเวณกลำงโรงเมี้ยนโกศเป็นที่ตั้งของรำชรถไม้แกะสลัก

ปิดทองคำเปลวรอบคัน มีพระโกศ 3 องค์ ตรงกลำงเป็นโกศองค์ใหญ่ของเจ้ำศรีสว่ำงวัฒนำ องค์เล็ก
ด้ำนหลังเป็นของพระรำชมำรดำ ส่วนองค์เล็กด้ำนหน้ำเป็นของพระเจ้ำอำ โรงเมี้ยนโกศนี้ออกแบบโดยเจ้ำ
มณีวงศ์ และแกะสลักโดยช่ำงหลวงพระบำงที่ชื่อ “เพียตัน” เมื่อครั้งที่รับรำชกำรอยู่ในพระมหำรำชวัง
นับเป็นช่ำงฝีมือชั้นเอกประจำพระองค์ของเจ้ำมหำชีวิตศรีสว่ำงวัฒนำ มีควำมชำนำญทั้งด้ำนงำนเขียนและ
งำนแกะสลัก จุดเด่นอีกอย่ำงหนึ่งของโรงเมี้ยนโกศ คือบริเวณผนังด้ำนนอกที่ช่ำงหลวงเพียตันแกะสลักไว้
อย่ำงงดงำมลงด้วยสีทองสุก เล่ำเรื่องรำมเกียรติ์ตอนสำคัญ ๆ เช่น ด้ำนบนสุดเป็นตอนพิเภกกำลังบอก
ควำมลับเรื่องที่ซ่อนหัวใจของทศกัณฑ์กับพระรำม พระลักษณ์และนำงสีดำ ถัดลงมำเป็นตอนที่ทศกัณฑ์
ต้องศรของพระรำมเสียบเข้ำที่หัวใจ เป็นต้น เดิมที่ภำพแกะสลักเหล่ำนี้เป็นลักษณะกำรลงรักปิดทองที่
สวยงำมต่อมำมีกำรบูรณะใหม่ โดยทำสีทองทับลงไปดังทีเ่ ห็นในปัจจุบัน นอกจำกนี้ภำยในวัดเชียงทองยังมี
เขตสังฆำวำส ประกอบด้วยกุฏิสถูปเจดีย์ ดังเช่นวัดทั่วๆ ไปและยังมีพระสงฆ์จำพรรษำอยู่

ลักษณะภำยนอกโรงเมี้ยนโกศ

พระรำชรถ

พระอุ โ บสถ หรือ ที่ ช ำวลำวเรี ย กว่ ำ สิ ม เป็ นสถำปั ตยกรรมแบบล้ำ นนำผสมกั บ ล้ำ นช้ ำ ง
สถำปัตยกรรมแบบล้ำนนำ คือ หลังคำพระอุโบสถที่แอ่นโค้งซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น ลดหลั่นเกือบจรดฐำนจน
แลดูค่อนข้ำงเตี้ย ซึ่งเป็นศิลปะที่อ่อนช้อยเหมือนนกกำลังกำงปีก ส่วนกลำงของหลังคำมีเครื่องยอดสีทอง
ซึ่งชำวลำวจะเรียกว่ำ “ช่อฟ้ำ ” ประกอบด้วย 17 ช่อ อันเป็นสัญลักษณ์ของกำรสร้ำงวัดโดยพระเจ้ำ
แผ่นดิน ถ้ำช่อฟ้ำน้อยกว่ำ 17 ช่อ หมำยถึงกำรสร้ำงวัดโดยมหำอุปรำช หรือตำมฐำนะของคนที่สร้ำง ส่วน
วัดที่คนสำมัญสร้ำงจะมีช่อฟ้ำเพียง 1-7 ช่อเท่ำนั้น

ภำพช่อฟ้ำ 17 ช่อ สัญลักษณ์ของกำรสร้ำงวัดโดยพระเจ้ำแผ่นดิน
สถำปัตยกรรมแบบล้ำนช้ำง คือ มีภำพเขียนลงรักปิดทองคำเปลวทั้งด้ำนนอกและภำยในผนังพระ
อุโบสถ มีประตูเข้ำออกทุกด้ำน ทั้งด้ำนหน้ำ ด้ำนหลัง ด้ำนซ้ำย ด้ำน ขวำ

เมื่อเดินเข้ำต่อมำที่ประตูพระอุ โบสถจะสะดุดตำกับลวดลำยแกะสลักอันสวยงำมเช่นเดียวกับที่
หน้ำต่ำง ผนัง ภำยในก็ ส วยงำมด้วยลวดลำยปิดทองฉลุบ นพื้นรักสีดำ เล่ำเรื่องพุท ธประวัติพระสุธน มโนรำห์ ทศชำติชำดกและภำพนิทำนเพื่อนบ้ำน ลึกเข้ำไปคือพระประธำนซึ่งมีชื่อว่ำ “พระองค์หลวง”

ด้ำนหน้ำพระอุโบสถ

ประตูพระอุโบสถ

ภำยในพระอุโบสถ

ภำยนอกผนังพระอุโบสถลงรักปิดทอง
นอกจำกวัดเชียงทองจะมีพระอุโบสถที่โดดเด่นด้วยสถำปัตยกรรมแบบล้ำนนำผสมล้ำนช้ำงแล้ว
กำรตกแต่งลวดลำยตำมผนังภำยในก็สวยงำมไม่แพ้กัน เช่น บริเวณผนังด้ำนหลังของพระอุโบสถก็มีกำรตบ
แต่งด้วยกำรนำกระจกสีมำตัดต่อกันจำลองเป็นต้นไม้ทองหรือเป็นต้นไม้แห่งชีวิต

จิตรกรรมฝำผนังจำลองเป็นต้นไม้ทองหรือเป็นต้นไม้แห่งชีวิต
เมื่อยำมบ่ำยที่แสงแดดส่องสะท้อนลงมำดูงดงำม
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นเล่ำว่ำ วัดเชียงทองมีชื่อมำจำก 2-3 ตำนำน มีตำนำนหนึ่งได้มำจำกว่ำ สมัยก่อน
บริเวณนี้จะมีต้นไม้ทองใหญ่สูงมำก จำกนั้นพระเจ้ำแผ่นดินก็เลยรู้จักว่ำบริเวณตรงนี้เป็นต้นไม้ทอง เมื่อยัง
ทรงพระเยำว์ก็ได้มำวิ่งเล่นแถวนี้ และเมื่อได้เป็นพระเจ้ำแผ่นดินแล้วได้มำบูรณะวัด จำกนั้นก็นำกระจก
สีมำจำกญี่ปุ่นให้นำยช่ำงติดตำมฝำผนังจำลองเป็นที่ระลึกของต้นไม้ทอง และชื่อวัด คำว่ำ “ทอง” ก็มำจำก

ชื่อต้นไม้ คำว่ำ “เชียง” ก็คือ เมือง เพรำะเมื่อก่อนเมืองนี้มีชื่อเรียกหลำยชื่อ ชื่อแรกก็คือ เมืองซัว ต่อมำ
เรียก เมืองเชียงดง-เชียงทอง โดยทำงทิศเหนือกำหนดเอำบริเวณต้นไม้ทองเป็นหลัก ทำงทิศใต้กำหนดเอำ
แม่ น้ำที่ ไหลผ่ำนตัวเมื อ งเป็นหลัก เมื่ อมี ก ำรย้ำยเมืองหลวงจำกหลวงพระบำงไปที่ เ วียงจันทน์ ก็ม อบ
พระบาง ให้ไว้เป็นที่เคำรพบูชำของชำวบ้ำนที่นี่ จำกนั้นก็เปลี่ยนชื่อเมืองจำก เมืองเชียงดง-เชียงทอง มำ
เป็น เมืองหลวงพระบาง คำว่ำ “หลวง” คือ เมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่ำ คำว่ำ “พระบำง” คือ ชื่อ
พระบำง ซึ่งปัจจุบันประดิษฐำนอยู่ ณ พระรำชวังหลวง
ถัดมำบริเวณด้ำนข้ำงและด้ำนหลังของพระอุโบสถเป็นที่ตั้งของวิหำรเล็ก ๆ 2 หลัง จุดเด่นของ
วิหำรด้ำนหน้ำคือ ที่ผนังด้ำนนอกแต่ละหลังตกแต่งด้วยกระจกสี ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำมำต่อกันเป็น
รูปร่ำงต่ำง ๆ เล่ำเป็นนิทำนพื้นบ้ำนลงบนผนังสีชมพู ดูสวยงำมน่ำรักตำมแบบฉบับชำวหลวงพระบำงเลย
ทีเดียว วิหำรหลังเล็กด้ำนข้ำงพระอุโบสถที่มีชื่อว่ำ “วิหำรแดง” ภำยในเป็นที่ประดิษฐำนพระพุทธรูปปำง
ไสยำสน์ที่งดงำม ด้วยพระหัตถ์ที่รองรับพระเศียรไว้อย่ำงสง่ำงำมและอ่อนช้อย พระพุทธรูปนี้เคยนำไปจัด
แสดงที่กรุงปำรีส ประเทศฝรั่งเศสในปีพ.ศ. 2474 และไปประดิษฐำนอยู่ที่นครเวียงจันทน์หลำยสิบปี ก่อน
นำกลับมำยังหลวงพระบำงในปีพ.ศ. 2507

วิหำรแดง
ส่วนวิหำรด้ำนหลังพระอุโบสถคือ “หอพระม่าน” ภำยในประดิษฐำน “พระม่าน” ซึ่งมีลักษณะ
คล้ำยกับ "พระบาง" จนหลำยคนเข้ำใจผิดคิดว่ำเป็นองค์เดียวกัน เพรำะเป็นพระพุทธรูปปรำงห้ำมญำติ
เหมือนกัน

พระม่ำน
หอพระม่ำนจะเปิดปีล ะ 1 ครั้ง ในช่วงวันบุญ ขึ้นปีใหม่ของลำว (ช่วงวันสงกรำนต์) จะมี ก ำร
อัญเชิญ “พระม่าน” ลงมำเพื่อให้ประชำชนได้สรงน้ำและกรำบไหว้
ด้ำนหลังหอพระม่ำน เป็นที่ตั้งของพระธำตุศรีสว่ำงวงศ์ ซึ่งเป็นที่เก็บอัฐิของเจ้ำมหำชีวิตศรีสว่ำง
วงศ์และด้ำนทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับรั้วเป็นโรงเก็บเรือใกล้กับริมแม่น้ำโขง ส่วนด้ำนหน้ำพระอุโบสถ

เป็ น ที่ ตั้ ง ของหอกลองมี ล วดลำยลงรั ก ปิ ด ทองสวยงำมบนเสำ (อ้ ำ งอิ ง ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จำก
http://www.louangprabang.net/content.asp?id=89 สืบค้นวันที่ 30 กรกฎำคม 2556)
ทำงทิศใต้วัดเป็นท่ำน้ำ เรียกว่ำ “ท่ำหัวเสือ” มีรูปสัตว์ที่มีรูปร่ำงผสมกันผสำนเป็นตัวแทนของ
สัตว์ 4 ชนิด คือ หมำ แมว เสือ สิงห์ เป็นสัญลักษณ์ในกำรเฝ้ำบ้ำนเฝ้ำเมือง

ตัวแทนของสัตว์ 4 ชนิด คือ หมำ แมว เสือ สิงห์
***********************************

วัดวิชุนราช หรือ วัดหมากโม หรือวัดพระธาตุหมากโม
วัดที่ สองที่ไปชม คือ วัดวิชุนรำช หรือ วัดหมำกโม หรือ วัดพระธำตุห มำกโม ตั้งอยู่ทำงทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองหลวงพระบำง ถนนวิชุนรำช ค่ำเข้ำชม 20,000 กีบ (80 บำท) เปิดเวลำ 07.00
–17.30 น. มัคคุเทศก์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดนี้ว่ำ สร้ำงขึ้นในตอนต้นของศตวรรษที่ 16 ปี พ.ศ. 2046 ในสมัย
พระเจ้ำวิชุนรำช พระองค์นำเอำไม้จำกป่ำที่ศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 4,000 ท่อน มำสร้ำงวัดเพื่อให้เป็นวัดที่สวย
ที่สุด และแกะสลักไม้ทั้งหลัง ในสมัยก่อนผนังด้ำนนอก ด้ำนใน เสำแต่ละต้นเป็นไม้ทั้งหมด ปัจจุบันวัดนี้มี
อำยุประมำน 500 กว่ำปี แต่น่ำเสียดำยที่ถูกจีนฮ่อทำลำย ภำยหลังได้มีกำรบูรณะซ่อมแซมขึ้นมำใหม่โดย
เปลี่ยนเสำทั้งหมดเป็นเสำปูน และโครงสร้ำงเป็นปูน

พระอุโบสถวัดวิชุนรำช
วัดนี้ก็เป็นวัดที่เก่ำแก่แห่งหนึ่ง เป็นวัดที่สำคัญมำกในสมัยก่อน เนื่องจำกเคยเป็นที่ประดิษฐำนของ
พระแก้วมรกต ซึ่งเป็นองค์ที่ประดิษฐำนอยู่ที่ประเทศไทยในปัจจุบัน เนื่องจำกในสมัยพระเจ้ำไชยเชษฐำธิ
รำชที่ไปปกครองเมืองเชียง เมื่อกลับมำหลวงพระบำงพระองค์ได้นำพระแก้วมรกตมำด้วยเพื่อทำพิธีถวำย
พระเพลิงพระบรมศพให้พระรำชบิดำ จำกนั้นพระองค์ก็ย้ำยเมืองหลวงไปที่เวียงจันทน์ และนำพระแก้ว
มรกตไปด้ วย โดยสร้ำ งหอพระแก้ วส ำหรั บ ประดิษฐำนพระแก้ วมรกตที่ เ วีย งจัน ทน์ พระแก้ ว มรกต
ประดิษฐำนที่ เ วียงจันทน์ป ระมำณ 200 กว่ำปี จำกนั้นก็ นำไปประดิษฐำนที่ กรุง เทพฯ จนถึง ทุ ก วันนี้
นอกจำกนี้วัดนี้ยังเป็นที่ประดิษฐำนพระบำง พระพุทธรูปที่เก่ำแก่ซึ่งสร้ำงด้วยทองคำแท้เป็นพระพุทธรูปที่
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้ำนคู่เมืองของชำวลำว และสถำนที่แห่งนี้เคยเป็นพิพิธภัณฑ์ทำงด้ำนพุทธศำสนำ และเป็นที่
เก็บรวบรวมของเก่ำ สมบัติมีค่ำที่จีนฮ่อทำลำย และนำไปไม่หมด
ตัวพระอุโบสถมีรูปทรงอำคำรไทลื้อสิบสองปันนำ ซึ่งมีจุดเด่นคือส่วนคอชั้นสองจะยกระดับสูงขึ้น
ไป ส่วนบนหลังคำประดับด้วยโหง่ (หรือช่อฟ้ำแบบไทย) ตรงกลำงหลังคำมีช่อฟ้ำ เป็นรูปปรำสำทยอดฉัตร
เล็ก ๆ ลดหลั่นหลำยชั้ น หน้ำต่ำงพระอุโ บสถประดับด้วยลูก มะหวด บำนประตูด้ำนหน้ำทั้ง สำมช่อง
แกะสลักลงรักปิดทอง มีรูปพระศิวะ พระวิษณุ พระพรหม และพระอินทร์ ศิลปะแบบเชียงขวำง
ภำยในพระอุโบสถมีองค์พระประธำนปรำงค์สมำธิองค์ใหญ่ที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในหลวงพระบำง
เรียกว่ำ “พระองค์หลวง” เป็นองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์ เจ้ำนำยเก่ำ พ่อค้ำ และชำวเมืองลำวทั้งหลำยจะมำไหว้พระ
ขอพรที่วัดแห่งนี้ นิยมเอำขันดอกไม้ ขันคุปี (ขันดอกไม้มีจำนวนเท่ำกับอำยุ พร้อมทั้งเขียนชื่อ นำมสกุล
วันเดือน ปีเกิด) หรือขันสี่สิบห้ำ (ดอกไม้ที่ใช้ไหว้รวมกันทั้งครอบครัว) มำบูชำขอพรเพื่อ ให้กำรเดินทำงไป
ทำมำค้ำขำยรำบรื่น ปลอดภัย มีโชค มีชัย และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ด้ำนหลังพระประธำนมีโบรำณวัตถุที่

เก็บรวบรวมมำจำกวัดร้ำงต่ำงๆ ในหลวงพระบำง เช่น พระพุทธรูปสำริด พวกไม้จำหลักลวดลำยต่ำงๆ
พระพุทธรูปไม้แกะสลักลงรักปิดทองสูงเท่ำคนจริงจำนวนมำก

องค์พระประธำน ขันดอกไม้ ขันคุปี และขันสี่สิบห้ำ
ภำยในวัดวิชุนรำชมีปทุมเจดีย์หรือพระธำตุดอกบัวใหญ่ ซึ่งพระนำงพันตีนเชียง พระอัครมเหสี
ของพระเจ้ำวิชุนรำชโปรดฯ ให้สร้ำงขึ้น หลังจำกสร้ำงวัดแล้ว 2 ปี ด้วยรูปทรงของเจดีย์มีลักษณะคล้ำย
แตงโมผ่ำครึ่งทำให้ชำวเมื องหลวงพระบำงเรียกว่ำ พระธำตุหมำกโม เป็นทรงโอคว่ำ ยอดพระธำตุมี
ลักษณะคล้ำยรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกำหรือสุโขทัย บริเวณมุมฐำนชั้นกลำงและชั้นบนมี
เจดีย์ทิศทรงบัวตูมทั่งสี่มุม

พระธำตุหมำกโม
พระธำตุหมำกโมนี้มีสีดำเก่ำๆ แม้จะเคยผ่ำนกำรบูร ณะปฎิสังขรณ์ม ำแล้วสองครั้ง ในปี พ.ศ.
2402 รัชสมัยของเจ้ำมหำชีวิตสักรินทร์ (คำสุก) ซึ่งเป็นพระรำชบิดำของเจ้ำมหำชีวิตศรีสว่ำงวงศ์ อีก 19 ปี
ต่อมำ ในปี พ.ศ. 2457 ในรัชสมัยของเจ้ำมหำชีวิตศรีสว่ำงวงศ์มีกำรปฎิสังขรณ์อีกครั้ง ซึ่งกำรบูรณะครั้งนี้
พบโบรำณวัตถุมำกมำย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน
โดยเฉพำะพระพุทธรูปที่แกะสลักจำกแก้วซึ่งคล้ำยกับพระแก้วมรกต โบรำณวัตถุเหล่ำนี้ได้นำถวำยเจ้ำมหำ
ชีวิตศรีส ว่ำงวงศ์ และเก็ บรัก ษำไว้ในพระรำชวัง หลวงพระบำงในปัจจุบัน (อ้ำงอิงข้อมูล เพิ่ม เติม จำก
http://www.oceansmile.com/Lao/Makmo.htm สืบค้นวันที่ 31 กรกฎำคม 2556)
******************************

นมัสการพระธาตุพสู ี
พระธำตุพูสี ตั้งอยู่บนยอดเขำพูสี ซึ่งเป็นยอดเขำที่มีควำมสูงรำว 150 เมตร ตั้งอยู่ใจกลำงเมือง
หลวงพระบำงบนถนนข้ำวเหนียวตรงข้ำมกับพระรำชวังหลวง ค่ำเข้ำชม 20,000 กีบ (ประมำณ 80 บำท)
เปิดตลอดวัน
กำรได้เดินขึ้นไปบนยอดพูสีทำให้เห็นเมืองหลวงพระบำงได้โดยรอบ และเห็นสำยน้ำโขง มีบันไดขึ้น
จำนวน 328 ขั้นทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือตรงข้ำมพระรำชวังหลวง ตลอดทำงขึ้นร่มรื่นไปด้วยต้นจำปำ
(ดอกไม้ประจำชำติลำว) หรือที่บ้ำนเรำเรียกว่ำ ต้นลั่นทม หรือชื่อที่ตั้งใหม่ว่ำ รำชำวดี นั่นเอง

บันไดทำงขึ้นไปนมัสกำรพระธำตุพสู ี
พูสี มีควำมหมำยว่ำ ภูเขำของพระฤำษี เดิมชื่อว่ำ ภูสรวง ครั้นเมื่อมีฤำษีไปอำศัยอยู่ชำวบ้ำนจึง
เรียกว่ำภูฤำษี หรือภูษีมำจนถึงปัจจุบัน แต่ยังมีนักโบรำณคดีบำงคนเชื่อว่ำภูษี อำจหมำยถึง พูสีซึ่งเป็นศรี
ของเมืองหลวงพระบำง (ข้อมูลจำก http://www.tripdeedee.com/Laos/poohsri.php สืบค้นวันที่ 31
กรกฎำคม 2556)
พระธำตุพูสี สร้ำง ขึ้นในสมัยพระเจ้ำอนุรุท ประมำณพุทธศักรำช 2337 พระธำตุนี้มองเห็นได้แต่
ไกลแทบจะทุกมุมเมืองของหลวงพระบำง ตัวพระธำตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทำสีทอง ตั้งอยู่บนฐำน
สี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริดเจ็ดชั้น สูงประมำณ 21 เมตร ช่วงที่พระธำตุนี้งดงำมที่สุดคือ
ช่วงตอนบ่ำยแก่ ๆ แสงแดดจะกระทบองค์พระธำตุ เป็นสีทองสุก รอบ ๆ พระธำตุจะมีทำงเดินให้ชมวิว
ทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบำง ด้ำนทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะมองเห็นสนำมบิน ส่วนด้ำนทิศตะวันตกจะ
มองเห็นแม่น้ำโขง ช่วงที่คดเคี้ยวเข้ำหำกันในกลีบเขำและจำกยอดภูสียังมองเห็นพระรำชวังเดิมที่ ตั้งอยู่ริม
แม่น้ำโขง พระธำตุจอมษีมิได้เป็นสิ่งก่อสร้ำงแห่งเดียวบนยอดภูษี ยังมีสิ่งก่อสร้ำงทำงพระพุทธศำสนำอีก
หลำยแห่งเช่น วัดถ้ำพูสี วัดป่ำแค วัดศรีพุทธบำท วัดป่ำรวก
ระหว่ำงทำงเดินขึ้นไปนมัสกำรพระธำตุพูสี ผู้เขียนได้สังเกตพืชพรรณ เห็นถึงควำมอุดมสมบูรณ์
เพรำะมีทั้งไม้ยืนต้นที่แผ่กงิ่ ก้ำนสำขำให้ควำมร่มเย็นร่มรื่นกับผูม้ ำเยือน มีพืชสมุนไพรหลำกหลำยชนิด เช่น
ต้นเบญจรงค์ ย่ำนำง ฯลฯ
กำรเดินทำงขึ้นไปชมทิวทัศน์บนยอดเขำสำหรับคณะศึกษำดูงำนในวันนั้นค่อนข้ำงลำบำกนิดหนึ่ ง
เพรำะมีบำงคนสวมผ้ำถุง สวมกระโปรง เสื้อสูท ร้องเท้ำส้นสูง จึงทำให้เดินไม่ค่อยสะดวก แต่ถึงอย่ำงไร
พวกเรำก็ไม่ละควำมพยำยำม เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขำก็หำยเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง ได้ชมวิวทิศทัศน์ที่สวยงำมของ
เมืองหลวงพระบำงที่ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่ำไม้ เทือกเขำสีเขียว และแม่น้ำ

พระธำตุพูสี

ทำงเดินรอบพระธำตุให้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบำงทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตก
สำหรับคณะศึกษำดูงำนบำงท่ำนไม่สะดวกขึ้นเขำ ก็จะไปเดินชมวิถีชีวิตของชำวหลวงพระบำงใน
ถนนคนเดิน Night Market หรือถนนข้ำวเหนียว ซึ่งมีสินค้ำพื้นเมืองที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์อันโดนเด่นให้เลือกซื้อหำ เช่น ผ้ำซิ่น (ผ้ำถุง) ผ้ำเบี่ยง (ผ้ำสไบ) ที่มีลวดลำยสวยงำมไม่แพ้ชำว
ไทยอีสำนของเรำเลยที เดียว นอกจำกนี้ก็ยังมีข้ ำวของที่ระลึกอื่น ๆ เช่น กระเป๋ำ ย่ำม เครื่องเงิน ฯลฯ
ตลอดจนอำหำรกำรกิน พ่อค้ำแม่ค้ำก็อัธยำศัยยิ้มแย้มเป็นมิตร

บรรยำกำศกำรขำยสินค้ำพื้นเมืองบนคนเดิน Night Market หรือถนนข้ำวเหนียว
******************************

ร่วมตักบาตรข้าวเหนียวและเที่ยวตลาดเช้าหลวงพระบาง
เช้ำมืดวันที่สองของกำรไปศึกษำดูงำนที่ลำว มีกิจกรรมร่วมประเพณีตักบำตรข้ำวเหนียวพระสงฆ์
จำนวนหลำยร้อยรูปที่เดินบิณฑบำตไปรอบ ๆ เมืองหลวงพระบำง มัคคุเทศก์ให้ข้อมูลว่ำ พุทธศำสนิกชน
ในหลวงพระบำงจะตื่นตั้งแต่เช้ำประมำณตีสำมตีสี่เพื่อนึ่งข้ำวเหนียวซึ่งจะต้องแช่ไว้ข้ำมคืนก่อนนำมำนึ่ง
จำกนั้นก็จะเตรียมอำหำรไปจังหันที่วัด (จังหัน เป็นภำษำลำว หมำยถึง กำรนำอำหำรเช้ำไปถวำยพระที่วัด
ซึ่งชำวไทยอีสำนก็จะเรียกว่ำ จังหัน เช่นเดียวกัน) ซึ่งแสดงถึงควำมศรัทธำเลื่อมใสในพระพุทธศำสนำอย่ำง
แท้จริง และเป็นกำรสืบสำนประเพณีที่ดีงำมสมกับเป็นเมืองมรดกโลกที่ยังรักษำขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตของ
ชำวพุทธเอำไว้ได้ใกล้เคียงแบบดั้งเดิม
ตำมปกติชำวหลวงพระบำงใส่บำตรด้วยข้ำวเหนียวเพียงอย่ำงเดียว เพรำะว่ำเมื่อพระกลับวัดแล้ว
พอถึงเวลำฉัน แต่ละวัดจะเคำะเกรำะไม้ไผ่เป็นสัญญำณให้ชำวบ้ำนรับรู้ ชำวบ้ำนก็จะยกพำข้ำวหรือสำรับ
กับข้ำวที่เตรียมไว้แต่เช้ำไปถวำยพระที่วัด ซึ่งเรียกว่ำกำร “ ถวำยจังหัน” ดังนั้น กำรตักบำตรข้ำวเหนียว
จึงมิได้หมำยควำมว่ำต้องกำรให้พระฉันแต่ข้ำวเหนียวแต่เพียงอย่ำงเดียว
กำรใส่บำตรของชำวหลวงพระบำงนั้น จะเปลี่ยนเวลำไปตำมฤดูกำล ให้สังเกตจำกเสียงกลองของ
วัด หำกมีเสียงย่ำกลองเมื่อใด แสดงว่ำพระสงฆ์เตรียมตัวจะออกบิณฑบำตแล้ว ชำวบ้ำนจะรีบปูเสื่อตรงริม
ทำงที่พระจะเดินผ่ำน ผู้หญิงต้องนุ่งซิน่ และมีแพรเบี่ยงหรือผ้ำสไบพำดไหล่ไว้เสมอสำหรับเป็นผ้ำกรำบพระ
ส่วนผู้ชำยต้องนุ่งกำงเกงขำยำวและมีผ้ำพำดเช่นกัน และเวลำใส่บำตรจะต้องนั่งคุกเข่ำ

บรรยำกำศกำรร่วมตักบำตรข้ำวเหนียว
คณะศึกษาดูงานรู้สึกประทับใจในบรรยากาศการร่วมตักบาตรข้าวเหนียว รวมทั้งได้สั่งสมบุญ
ให้กับตนเองและอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว หลายคนก็ถ่ายภาพเป็นที่
ระลึก สาหรับผู้เขียนเองรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในวัยเด็ก สมัยที่อยู่ที่บ้านเกิด ทางภาคอีสาน
เคยตักบาตรข้าวเหนียวพร้อมกับคุณป้า และก็ไปจังหัน ทาให้หวนนึกถึงอดีตที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่ดี
งาม ในปัจจุบันบางพื้นที่ก็ยังคงปฏิบัติกันอยู่ แต่ก็มีปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะนามาความเจริญทางวัตถุมาพร้อมกับความเจริญทางจิตใจที่ลดลง
ข้อควรรู้สำหรับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ กำรตักบำตรข้ำวเหนียว คือ ตักบำตรด้วยอำกำรสำรวม
ระมัดระวังไม่สัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งของพระสงฆ์ ไม่ กีดขวำงในช่องทำงที่พระภิกษุสงฆ์จะเดินผ่ำน หรือ
บริเวณที่ผู้คนจะเข้ำไปทำบุญ ไม่ถ่ำยรูปพระภิกษุสงฆ์ในระยะกระชั้นชิดจนเกินไป และที่สำคัญกรุณำแต่ง
กำยสุภำพเรียบร้อย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง หัวไหล่ หน้ำอก และขำ ควรมีกำรปกปิดมิดชิด
หลังจำกเก็บเกี่ยวควำมประทับใจและสั่งสมบุญในกำรร่วมตักบำตรข้ำวเหนียวแล้ว ก็ไปชมตลำด
เช้ำที่หลวงพระบำง ได้ศึกษำวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่เรียบง่ำย ชำวบ้ำนนำพืชผักทั้ง ที่ปลูกเองและหำได้จำก
ป่ำมำวำงขำยในรำคำย่อมเยำ คณะศึกษำดูงำนหลำยคนก็เลือกซื้อข้ำวของที่ถูกใจเป็นทั้งของฝำกและของ
กินรองท้องตอนเช้ำก่อนที่จะรับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรรมที่พัก

บรรยำกำศตลำดเช้ำของหลวงพระบำง
ในทัศนะของผู้เขียน มีมุมมองการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติว่า เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคน
จะตระหนัก เนื่องจากวิถีชีวิต ของคนไทยทุกวันนี้ โดยเฉพาะคนเมืองมีการแข่งขันกันสูง ชีวิตเต็มไป
ด้วยความเคร่งเครียดทั้งการทางาน การดาเนินชี วิต และการอยู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ต้องพึ่งพา
ธรรมชาติ หากต้องการสิ่งใดก็จะไปที่ห้างสรรพสินค้า หรือ เซเว่น อีเลฟเว่น ฯลฯ ไม่เหมือนคนชนบท
หากต้องการอาหารหรือยารักษาโรคก็จะหาได้จากป่า ทุ่งนา และ แม่น้า เมื่อคนเมืองอยู่กับวัตถุมาก
เกินไปไม่ค่อยได้สัมผัสธรรมชาติก็จะทาให้จิตใจที่อ่อนโยน ค่อน ๆ แข็งกระด้าง ดังที่ปรากฏตามหน้า
หนังสือพิมพ์หรือข่าวในทีวีอยู่เนือง ๆ ถึงพฤติกรรมที่ โหดร้าย ดังนั้นเราควรที่มาหวงแหนดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังเหลืออยู่ข องเราให้เจริญงอกงามเพิ่มขึ้ นไปพร้อม ๆ การทานุบารุงรักษา
ขนบธรรมเนีย ม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อ การพัฒนาจิตใจให้อ่อนโยน มีเมตตา กรุณาต่อ
เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมโลก และใช้ชีวิตที่เรียบง่ายบนพื้นฐานของคาว่า พอเพียง และเพียงพอ ดังพระ
ราชดารัสของในหลวง หากน้อมนามาใช้ในการดาเนินชีวิต ความสุขที่แท้จริงคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
****************************

พระราชวังหลวง
พระรำชวังหลวง ตั้ง อยู่บนถนนศรีสว่ำงวงศ์ ฝั่งตรงข้ำมกับพระธำตุพูสี ค่ำเข้ำชม 30,000 กี บ
(ประมำณ 120 บำท) เปิดเวลำ 08.00 - 11.30 น. และ 13.30 - 16.30 น. ที่นี่มีระเบียบในกำรเข้ำชมคือ
ภำยในพระรำชวัง หลวง ห้ำมท ำกำรถ่ำยรูป ทุ ก ชนิด ก่ อนเข้ำชมต้องฝำกกระเป๋ำ กล้องถ่ำยรูป และ
โทรศัพท์มือถือไว้ที่ห้องล็อกเกอร์ฝำกสัมภำระซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่คอยดูแล และมีกุญแจให้นักท่องเที่ยวนำไป
ด้วย สำหรับนักท่องเที่ยวที่สวมเสื้อแขนหำย (แขนกุด) กำงเกง กระโปรงที่สั้นเลยหัวเข่ำ ให้หำสไบมำห่ม
หรือคลุมให้ดูสุภำพเรียบร้อย เจ้ำหน้ำที่จึงจะอนุญำตให้เข้ำชมได้
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นอธิบำยว่ำ พระรำชวังหลวงแห่งนี้ใช้เวลำในกำรสร้ำงประมำณ 5 ปี คือ สร้ำงขึ้น
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2447 – 2452 (ค.ศ. 1904 – 1909) มีแผนผังเป็นรูปกำกบำท และ สร้ำงฐำนซ้อนกัน
หลำยชั้น ออกแบบโดยสถำปนิกชำวฝรั่งเศส ควบคุมกำรก่อสร้ำงโดยคนลำว ลักษณะอำคำรเป็นอำคำรชั้น
เดี่ยวยกพื้นสูง สถำปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส สถำนที่นี้เคยเป็นที่ประทับของเจ้ำมหำชีวิต ต่อมำเมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลงกำรปกครองในปี พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) พระรำชวังหลวงพระบำง ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็น
พิพิธภัณฑ์แห่งชำติหลวงพระบำง .ในปี พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976)
เมื่อเดินผ่ำนประตูทำงเข้ำมำด้ำนซ้ำยมือเป็นโรงละครพระลักพระลำม (หรือที่ประเทศไทยเรียกว่ำ
พระลักษณ์ พระรำม) เปิดทำกำรแสดงสัปดำห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ และในช่วงไฮล์ซีซั่น จะเปิด
วันเสำร์ด้วย ด้ำนหน้ำโรงละครเป็นที่ตั้งของอนุสำวรีย์เจ้ำมหำชีวิตศรี สว่ำงวงศ์

ประตูทำงเข้ำและด้ำนหน้ำฝั่งขวำมือคือ หอพระบำงเป็นทีป่ ระดิษฐำนพระบำง

โรงละครพระลักพระลำม และอนุสำวรียเ์ จ้ำมหำชีวิตศรีสว่ำงวงศ์
ส่วนทำงด้ำนขวำของประตูทำงเข้ำ คือ หอพระบาง สร้ำงสำหรับเป็นที่ประดิษฐำน พระบาง ซึ่ง
เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของลำว องค์พระสูง 83 เซนติเมตร พระหัตถ์แสดงปำงอภัยมุทรำ หล่อขึ้นด้วย
ทองคำ บริสุทธิ์เกือบทัง้ องค์ รวมน้ำหนักทั้งสิ้นรำว 43 ถึง 54 กิโลกรัม ตำมตำนำนเล่ำว่ำ พระพุทธรูปองค์

นี้สร้ำงขึ้น ที่เกำะสิงหล เมื่อรำวศตวรรษ ที่ 1 เจ้ำฟ้ำงุ้ม ทรงได้รับพระรำชทำนจำกกษัตริย์เขมรมำอีกต่อ
หนึ่ง แต่ก็ ต้องตกไปอยู่ในเมื องสยำมถึงสองครั้ง ในปี พ.ศ. 2322 (ค.ศ. 1779) และ พ.ศ. 2370 (ค.ศ.
1827) จน ปี พ.ศ. 2410 (ค.ศ. 1867) พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำฯ จึงทรงโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำน
กลับคืนไปให้

พระรำชวังหลวงพระบำง
ก่ อ นเข้ ำชมด้ ำนในของพระรำชวัง หลวง มั คคุเ ทศก์ ได้ พำคณะศึก ษำดูง ำนไปกรำบนมั ส กำร
พระบาง เพื่อขอพร และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งปัจจุบันพระบำงประดิษฐำนอยู่ด้ำนข้ำงทำงซ้ำยมือของ
พระรำชวัง โดยจะมีพิธีอัญเชิญไปประดิษฐำน ณ หอพระบำงด้ำนหน้ำในปลำยปี พ.ศ. 2556
จำกนั้นก็พำชมพร้อมกับบรรยำยในแต่ละจุดซึ่งเป็นเกร็ดควำมรู้ที่ผู้เขียนยังไม่เคยทรำบมำก่อน
แต่น่ำเสียดำยที่ไม่สำมำรถบันทึกเสียงได้ จึงมีรำยละเอียดมำเขียนไม่มำกนัก มัคคุเทศก์พำเดินชม โดยเริ่ม
จำกด้ำนซ้ำยมือ ห้องแรก คือ ห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิต ภำยในห้องสวยงำมด้วยภำพจิตรกรรมฝำผนัง
เกี่ยวกับวิถีชีวิตชำวลำว ภำพวิวทิวทัศน์ ภำพงำนประเพณี และยังมีรูปหล่อครึ่งองค์ของเจ้ำมหำชีวิตอุ่นคำ
เจ้ำมหำชีวิตสักรินทร์ เจ้ำมหำชีวิตศรีสว่ำงวงศ์ และเจ้ำมหำชีวิตศรีสว่ำงวัฒนำ ซึ่งทั้งหมดนี้หล่อมำจำก
ประเทศฝรั่ ง เศส ถั ด มำ คื อ ห้ อ งฟั งธรรม ภำยในมี ธรรมมำสน์ ห้อ งปู พรมและเป็ นที่ ป ระทั บ ของ
เจ้ำมหำชีวิติศรีสว่ำงวงศ์ในเวลำฟังธรรม และ ห้องท้องพระโรง ห้องนี้จะใช้ทำพีธีรำชำภิเษก ซึ่งเจ้ำมหำ
ชีวิตศรีสว่ำงวัฒนำเตรียมห้องนี้ไว้ทำพิธีรำชำภิเษก แต่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองเสียก่อน ภำยใน
ห้องติดประดับด้วยกระจกสีแดงจำกประเทศฝรั่งเศส ด้ำนหลังห้องท้องพระโรง จะเป็ นห้องบรรทมของ
พระอัครมเหสีคาผุย ถัดมำเป็น ห้องบรรทมของเจ้า มหาชี วิตศรีส ว่า งวงศ์ ห้องเลี้ย งลูกเลี้ย งหลาน
(ปัจ จุบันเป็นห้อ งเก็ บ เครื่อ งดนตรี) จำกนั้นก็ เ ดิ นเรื่อยมำจนถึง ห้ องต้อนรับแขกของพระอัครมเหสี
มัคคุเทศก์เล่ำว่ำก่อนแขกจะเข้ำเฝ้ำจะต้องผ่ำนห้องพระราชเลขาก่อน ถัดมำด้ำนนอกสุดฝั่งขวำมือ จะเป็น
ห้องแสดงของขวัญจำกประเทศต่ำง ๆ อำทิ ประเทศไทย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกำ เป็นต้น
************************************

ศูนย์ศิลปะและชนเผ่าวิทยา
ในช่วงสำยของวันที่สองของกำรศึกษำดูงำน คณะศึกษำดูงำนได้มำศึกษำดูงำนสถำนที่สำคัญอีก
แห่งหนึ่งในหลวงพระบำงเพื่อเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงพิพิธภัณฑ์ชนเผ่ำของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่
แห่งนี้รู้จักในชื่อ “Traditional Arts & Ethnology Centre” หรือ “Ban Khamyong” เป็นศูนย์อนุรักษ์
ส่งเสริม และเผยแพร่ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมแห่งชำติลำว
ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมไม่ได้เป็นอุปสรรคในกำรดำเนินงำนของคณะผู้จัดศูนย์ศิลปะและ
ชนเผ่ำวิทยำ เนื่องจำกคณะผู้จัดมีใจรักในกำรดำเนินงำนและสำมำรถระดมทุนในกำรดำเนินงำนได้

กำรจัดแสดงนิทรรศกำรถำวรใน
Currently on display at TAEC are permanent exhibits exploring the unique cultural
aspects of four of Laos’ most well known ethnic minority groups: Akha, Hmong, Kmhmu
and Tai Dam.
บรรยำกำศภำยในศูนย์ศิลปะและชนเผ่ำวิทยำที่มีกลิ่นอำยได้แสดงถึงควำมเป็นชำติพันธุ์วิทยำ
เรื่องรำวที่บอกเล่ำควำมเป็นชำติพันธุ์วิทยำภำยในศูนย์ศิลปะและชนเผ่ำวิทยำของประเทศลำว
เริ่มจำกกลุ่มชำติพันธุ์อำข่ำ
กลุ่มชำติพั นธุ์ อ ำข่ำ: ควำมหลำกหลำยของกลุ่ม ชำติพันธุ์ อำข่ำ แสดงให้เ ห็นถึงควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงกลุ่มย่อยของชำวอำข่ำ ที่มีผ้ำโพกศีรษะที่สวยงำมและมีเครื่องประดับที่ทำจำกทั้งเงินและโลหะ
มำกกว่ำ 300 ชิ้นของอำข่ำที่อำศัยในดินแดนอินโดจีน

กำรจัดแสดงชุดแต่งงำนของกลุม่ ชำติพันธุ์อำข่ำภำยในศูนย์ศิลปะและชนเผ่ำวิทยำ

กลุ่มชำติพันธุ์ม้ง: ม้งเป็นกลุ่มชำติพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์ในเรื่องกำรปักผ้ำ กำรแต่งกำยของชำวม้งมี
ควำมสวยงำม กำรปักผ้ำและปะผ้ำมีลำยเส้นที่ใช้เส้นด้ำยสีส้ม, แดง, ม่วง และน้ำเงิน

กำรจัดแสดงชุดกำรแต่งกำยในงำนปีใหม่ของผูห้ ญิงชำติพันธุ์ม้ง
กลุ่มชำติพันธุ์ไทดำ: ไทดำเป็นกลุ่มชำติพันธุ์ที่สำคัญกลุ่มหนึ่งในประเทศลำว แม้ว่ำไทดำจะเป็น
กลุ่มชนที่อำศัยในดินแดนลำว ไทย และเวียดนำม ทว่ำกำรใช้ภำษำและกำรรักษำวัฒนธรรมประเพณีของ
ชำวไทดำใน 3 พื้นที่นี้มีควำมแตกต่ำงกัน

กำรจัดแสดงเครื่องนอนของกลุ่มชำติพันธุ์ทำ : วัสดุที่นอนทีท่ ำด้วยมือแบบดัง้ เดิม ที่ถูกนำมำ
สร้ำงสรรค์ใหม่ในรูปแบบห้องนอนไทดำรวมทั้งมุง้ กันยุงที่ทำด้วยมือ
กลุ่มชำติพันธุ์ขมุ: กำรแต่งกำยของหญิงชำวขมุมีหลำยลักษณะ สิ่งที่มีควำมคล้ำยคลึงของชุดหญิง
ชำวขมุกับหญิงชำวล้ำนนำคือกำรสวมใส่เสื้อปั๊ด

ศูนย์ศิลปะและชนเผ่ำวิทยำ หรือ TAEC เป็นบ้ำนของนักสะสมเรื่องรำวชำติพันธุ์วิทยำในระดับ
นำนำชำติกว่ำ 400 วัตถุที่เป็นตัวแทนกว่ำ 30 กลุ่มชำติพันธุ์ที่แตกต่ำงกัน เป็นของสะสมที่ประกอบด้วย
เสื้อผ้ำและสิ่งทอแบบดั้งเดิมในประเทศเครื่องประดับรำยกำรครัวเรือนเครื่องมือหัตถกรรม, กระเช้ำวัตถุ
ทำงศำสนำและพิธีกรรม ของสะสมของ TAEC มีกำรจัดเก็บและกำรบำรุงรักษำตำมมำตรฐำนสำกลของ
กำรดำเนินงำนพิพิธภัณฑ์
************************************

บ้านช่างไหและล่องเรือสู่ถ้าติ่ง
หลังจำกเยี่ยมชมศูนย์ศิลปะและชนเผ่ำวิทยำแล้ว คณะศึกษำดูงำนก็โดยสำรรถตู้ของเอเจนซี่ ใช้
เวลำประมำณครึ่งชั่วโมงก็ไปถึงท่ำเรือบ้ำนช่ำงไหซึ่งอยู่ห่ำงจำกเมืองหลวงพระบำงประมำณ 27 กิโลเมตร
มัคคุเทศก์เล่ำให้ฟังว่ำ สมัยก่อนหมู่บ้ำนนีเ้ คยเป็นที่ปั้นหม้อ ปั้นไห แต่พอนำนเข้ำดินที่นี่ไม่เหมำะแก่กำร
ปั้นจึงย้ำยไปปั้นที่อื่น ปัจจุบันหมู่บ้ำนแห่งนี้ได้หันมำประกอบอำชีพต้มเหล้ำขำยจึงนำไหที่มีอยู่มำใส่เหล้ำ
รวมถึงกำรทำเหล้ำดองตะขำบ งู แมลงป่อง ซึ่งเชื่อว่ำเป็นยำสมุนไพรเพิ่มพลัง นอกจำกนี้ที่ท่ำเรือบ้ำนช่ำง
ไห ชำวบ้ำนยังมีอำชีพทอผ้ำ และขำยผ้ำทอมือเป็นของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

กำรนำไหมำใส่เหล้ำ และกำรจำหน่วยเหล้ำดองตะขำบ งู แมลงป่อง ผ้ำทอมือ และของที่ระลึก ณ บ้ำนช่ำงไห
หลังจำกขึ้นเรือที่บ้ำนช่ำงไหแล้ว ก็ล่องเรือทวนกระแสแม่น้ำโขงไปถ้ำติ่ง บรรยำกำศสองฝั่งแม่น้ำ
ยังอุดมสมบูรณ์เขียวขจีไปด้วยป่ำไม้

ท่ำเรือบ้ำนช่ำงไห

บรรยำกำศกำรล่องเรือ

กำรล่องเรือชมทิวทัศน์อยู่กลำงแม่น้ำโขง สภำพอำกำศวันนั้นค่อนข้ำงเย็นสบำย มีแดดรำไร มี
สำยฝนโปรยปรำยเบำๆ คณะศึกษำดูงำนใช้เวลำล่องเรือประมำณครึ่งชั่วโมงก็มำถึงถ้ำติ่ง มัคคุเทศก์ให้
ข้อมูลว่ำ ถ้ำติ่งเป็นสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อประมำณ 400 กว่ำปีที่แล้ว ชำวลำวแถบนี้นับถือผีสำงนำงไม้ ใน
รัชสมั ยพระเจ้ำไชยเชษฐำธิ ร ำชที่ พุ ท ธศำสนำเจริญ รุ่ ง เรื องมำกที่ สุด พระองค์ได้ นำพระพุ ท ธรู ป มำ
ประดิษฐำนที่ถ้ำติ่งเพื่อให้ประชำชนชำวลำวที่นับถือผีหนั มำกรำบไหว้บูชำพระแทน และพระองค์ทรงสร้ำง
พระเจดีย์จ ำลองพระบรมธำตุเ กตุแก้ ว จุฬำมณี บ รรจุพระบรมสำรี ริก ธำตุของพระสัม มำสัม พุท ธเจ้ ำ
ประดิษฐำนไว้ที่ถ้ำติ่งเพื่อให้พุทธศำสนิกชนได้กรำบไหว้ สมัยก่อนเจ้ำมหำชีวิตก็จะเสด็จมำที่ถ้ำติ่งเพื่อ
ประกอบพิธีทำงศำสนำในช่วงเทศกำลปีใหม่ และวันสงกรำนต์ ปัจจุบันถึงแม้ไม่มีเจ้ำมหำชีวิตแล้วชำวบ้ำน
ก็ยังถือเป็นประเพณีปฏิบัติกันอยู่ ภำยในถ้ำติ่งจะมีพระพุทธรูปจำนวนมำกที่ชำวหลวงนำมำประดิษฐำน มี
ทั้งพระพุทธรูปที่ทำมำจำกดิน ปูน สัมฤทธิ์ ไม้ ฯลฯ

บรรยำกำศภำยนอกและภำยในถ้ำติ่ง
กำรเดินทำงมำนมัสกำรพระที่ถ้ำติ่ง คณะศึกษำดูงำนได้เห็นถึงร่ องรอยควำมเจริญ รุ่งเรืองของ
พระพุทธศำสนำและควำมเลื่อมใสศรัทธำของพุทธศำสนิกชนชำวหลวงพระบำง ตลอดจนได้สัมผัสวิถีชีวิต
ที่เรียบง่ำยของชำวหลวงพระบำงสองฝั่งแม่น้ำโขง และได้สูดอำกำศบริสุทธิ์เพิ่มพลังชีวิต
******************************************

ศิลปหัตถกรรมการทอผ้าพื้นเมืองบ้านผานม
บ้ำนผำนมเป็นชุมชนไทลื้อดั้งเดิม อยู่ห่ำงจำกเมืองหลวงพระบำงประมำณ 4 กิโลเมตร ในอดีต
บ้ำนผำนมเคยเป็นแหล่งทอผ้ำถวำยให้กับเจ้ำมหำชีวิตและรำชสำนักของหลวงพระบำง ปัจจุบันผ้ำทอจำก
บ้ำนผำนมมี ชื่อ เสีย งมำก มี ก ำรรวมกลุ่ม กั นของชำวบ้ำ นตั้ง เป็น ศูนย์หั ตถกรรมทอผ้ ำ มี ก ำรสำธิ ต
กระบวนกำรทอผ้ำ รวมถึงผลิตเป็นสินค้ำให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อเป็นจำนวนมำก ตั้งแต่ผ้ำซิ่น เสื้อผ้ำ
ผ้ำเบี่ยง กระเป๋ำ ย่ำม ฯลฯ

คณะศึกษำดูงำนทั้งหลำยต่ำงก็ได้ชื่นชมควำมงดงำมของลวดลำยบนผืนผ้ำของชำวบ้ำนผำนม ซึ่ง
เป็นตัวอย่ำงของชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพำตนเองบนพื้นฐำนที่เป็นเอกลักษณ์และตัวตนของท้องถิ่น สร้ำงงำน
สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน นับเป็นภำพควำมประทับใจและน่ำชื่นชม
***************************************

ศูนย์ทอผ้าออกพบตก
มัคคุเทศก์ได้พำคณะศึกษำดูงำนไปเยี่ยมชมศูนย์ทอผ้าออกพบตก แค่ฟังชื่อก็ชวนให้สงสัยแล้วว่ำ
ทำไมจึงชื่อนี้ มัคคุเทศก์ให้ข้อมูลว่ำ เหตุที่ชื่อนี้ก็เพรำะเป็นศูนย์ทอผ้ำของนักธุรกิจชำวตะวันตกที่มีเพื่อน
ชำวตะวันออกมำทำธุรกิจร่วมกัน แล้วจัดตั้งศูนย์ทอผ้ำแห่งนี้ขึ้นมำ สิ่งที่ประทับใจกับศูนย์ทอผ้ำออกพบ
ตก คือ กำรมีระบบกำรจัดกำรรองรับกำรท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมที่ครอบคลุมกำรอนุรักษ์ และกำรสืบ
สำนภูมิ ปัญ ญำกำรทอผ้ำอย่ำงยั่ง ยืน คือ นอกจำกจะมี ก ำรทอผ้ำที่ มี ก ำรประดิษฐ์ล วดลำยและปรั บ
ประยุก ต์ให้ตรงตำมควำมต้อ งกำรของลูก ค้ำ ซึ่ง ลูก ค้ำส่วนใหญ่จ ะเป็นชำวตะวันตกแล้ว ยังมี ก ำรจัด
นิทรรศกำรสำธิตวิธีกำรขั้นตอนกำรเลี้ยงไหม วัตถุดิบกำรย้อมสีธรรมชำติ จัดคอร์สฝึกอบรมกำรทำเครื่อง
จักสำน กำรทอผ้ำ จัดนิทรรศกำรแสดงอุปกรณ์และวิถีชีวิตกำรทอผ้ำ เป็นต้น

นิทรรศกำรมีชีวิตแสดงวัสดุ อุปกรณ์ และภูมิปญ
ั ญำกำรทอผ้ำ

อบรมกำรทอผ้ำให้กบั ผู้ทสี่ นใจ และสร้ำงงำน กระจำยรำยได้สู่ท้องถิ่น
แนวคิ ด ที่ ไ ด้ จากศู นย์ ท อผ้า แห่ ง นี้ คื อ การจั ด การศู นย์ ท อผ้ า แบบเบ็ ด เสร็ จ เป็ นการนา
ทรัพยากรที่มีอยู่มาจัดการให้เป็นระบบ แต่มีความเรียบง่าย อนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ปรับประยุกต์ลวดลายและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของผู้ใช้
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า รวมทั้งจัดวางสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้าเอาไว้อย่างลงตัว
ผู้เขียนคิดว่า สานักศิลปะและวัฒนธรรมอาจใช้แนวคิดของศูนย์ทอผ้าออกพบตกมากระตุ้นการจัดการ
กับมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวราชบุรีโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เกิดการ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รวมถึงประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ชุมชนให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในเครือข่ายและนอกเครือข่าย อีกทั้งกระตุ้นการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้เข้มแข็งเพื่อนาไปสู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
*********************************************

น้าตกตาดกวางสี
น้ำตกตำดกวำงสีอยู่ห่ำงจำกหลวงพระบำงไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ 30 กิโลเมตร ค่ำเข้ำชมคน
ละ 10,000 กีบ (ประมำณ 40 บำท) เปิดให้เข้ำชม ตั้งแต่เวลำ 06.00 - 17.30 น. กำรเดินทำงไปน้ำตก
เส้นทำงค่อนข้ำงคดเคี้ยวและถนนค่อนข้ำงแคบทำให้หลำยคนใจระทึกตื่นเต้นตลอดเส้นทำงและก็เวียนหัว
ไปตำมๆ กัน แต่พอได้ชมควำมสวยงำมของน้ำตกและสัมผัสควำมฉ่ำเย็นของละอองไอน้ำที่กระเซนมำ
สัมผัส ทำให้สดชื่นขึ้นมำทั นที ประกอบกับได้เห็นบรรยำกำศที่นักท่องเที่ ยวเล่นน้ำกันอย่ำงสนุก สนำน
ตลอดจนได้สูดอำกำศที่บริสุทธิ์ท่ำมกลำงธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อมไปด้วยพืชพรรณนำนำชนิดที่
รำยล้อมอยู่ทั่วบริเวณ
น้ำตกกวำงสีเป็นน้ำตกหินปูน สูงรำว 70 เมตรมีทั้งหมด 7 ชั้น สภำพป่ำร่มรื่น มีสะพำนและ
เส้นทำงเดินชมรอบๆ น้ำตก และสำมำรถเดินเลำะข้ำงน้ำตกไปชมน้ำตกชั้นบนถัดขึ้นไปได้ นอกจำกจะชื่น
ชมควำมงำมของน้ำตกแล้ว ยังหำซื้อของที่ระลึกบริเวณทำงเข้ำน้ำตก ซึ่งเป็นสินค้ำพื้นเมืองที่ทำจำกไม่ไผ่
เป็นของใช้หลำยชนิด และมีร้ำนอำหำรตำมสั่งให้บริกำรอยู่หลำยร้ำน

ควำมสวยงำมของน้ำตกกวำงชี ชั้นที่ 5
************************************

