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งานศึกษาวิจัยฉบับนี้  มุ่ งเน้นการศึกษาลักษณะทางภูมิทัศน์  ในพ้ืนที่ภูมิทัศน์

ประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง  โดยท าการศึกษาในมิติวัฒนธรรม  สังคมและ
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คุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยผ่านการศึกษาข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และการลงส ารวจ
ภาคสนาม น ามาสู่การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมควบคู่กับการศึกษาเกณฑ์ของภูมิ
ทัศน์เมืองประวัติศาสตร ์
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ในรูปแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมผ่านคติความเชื่อ  ผ่านมิติทางวัฒนธรรม  สังคม และคุณค่า
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งการตั้งถิ่นฐานของชาวหลวงพระบางนั้นมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
มนุษย ์(คติความเชื่อ วิถีชีวิต) และสภาพแวดล้อม สรรค์สร้างเมืองหลวงพระบางให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ
และความโดดเด่นสวยงาม ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางส าคัญของชุมชนโดยมีแบบแผน และทิศทางการ
วางผังที่มีลักษณะพิเศษที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมชุมชน และความเชื่อ ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่
พิเศษนี้ท าให้หลวงพระบางมีข้อได้เปรียบในท่วงทีของการออกแบบ และการจัดวางองค์ประกอบทาง
ภูมิทัศน์ อันเป็นหลักฐานที่ส าคัญในการเชื่อมโยงกันระหว่างอดีตกับปัจจุบันเข้าด้วยกันผ่าน
กระบวนการทางความคิด ความเชื่อ ศิลปะ และการออกแบบอย่างประณีตสวยงาม อิทธิพลของ
อาณานิคมฝรั่งเศสได้ส่งผลให้เมืองหลวงพระบางมีการเปลี่ยนแปลงจากภาพซ้อนทับของโครงสร้างผัง
เมือง และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมสมัยใหม่แทรกตัวอยู่ร่วมกับชุมชนแบบดั้งเดิม  อย่างไรก็ตาม
ความท้าทายส าคัญของเมืองมรดกโลกหลวงพระบางต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์แปลกใหม่ ที่มาพร้อมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภายหลังจากการได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก 

  
 

 

 

  



  จ 

บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

58060209 : Major (Master of Landscape Architecture Program) 
Keyword : Development, Historic Urban Landscape, The World Heritage Town of 
Luang Prang 

MR. NITTHA BOUNPANY : HISTORIC URBAN LANDSCAPE OF THE WORLD 
HERITAGE TOWN OF LUANG PRABANG, LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC THESIS 
ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR CHAISIT DANKITIKUL, Ph.D. 

This research studies the landscape characteristics of the World Heritage 
town of Luang Prabang, Lao PDR. The study aims to provide a critical analysis on the 
socio-cultural environment of landscape in zones of protection: Zpp-Ua (core 
heritage area with a high concentration of historical monuments): streetscape, 
Historical buildings and cultural landscape. The study was conducted by collecting 
data from historical evidence and architectural surveys to identify the significant 
physical elements to include the criteria from recommendation of historical urban 
landscape by UNESCO 

          The results show that historical development of historic urban 
landscape of the World Heritage town of Luang Prabang belong to correlation 
between human Beliefs and environment. Especially religious places are the most 
important center of communities’ settlement and located on significant geography. 
Furthermore, the historic urban landscape of Luang Prabang is the evidence of the 
heritage during French colonial protectorate period. A building, streetscape, 
landscape belong to colonialism style and continue development to the modernism 
period. However, the historical urban landscape of Luang Prabang is undergoing 
tremendous change in a relatively short period of time. It encounters to mass 
tourism that become with popularity of world heritage site.   
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยเริ่มต้นร่างสร้างวิทยานิพนธ์นี้ขึ้นจากความสนใจใคร่รู้ส่วนตัว ความ
สนใจในประวัติศาสตร์ของเมืองหลวงพระบาง ประวัติศาสตร์ได้ฝากร่องรอยทางกายภาพเอาไว้กับเมือง 
ร่องรอยของความทรงจ า ร่องรอยที่ปรากฏอยู่กับสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ของเมือง ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเริ่ม
ท าการศึกษาวิจัยพ้ืนที่เมืองประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง แต่อย่างไรก็ตาม วิทยานิพนธ์ใน
ครั้งนี้จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงได้เลย หากปราศจากการสนับสนุนทั้งจากบุคคล และหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่
ท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ ด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศนิ ลิ้มทองสกุล 
ส าหรับค าแนะน าและข้อเสนอแนะ รวมไปถึงมุมมองทางความคิดการปฏิบัติวิทยานี้พนธ์ครั้งนี้  และ
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ 
วิทยานิพนธ์เล่มนี้จะส าเร็จลุล่วงลงไม่ได้เลยหากขาดการให้โอกาส  และการสนับสนุน การให้ค าแนะน า
และข้อเสนอแนะ รวมไปถึงมุมมองทางความคิดในการพัฒนาความรู้ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. 
เกรียงไกร เกิดศิริ ที่ให้การสนับสนุน ให้ความความเชื่อเหลือทุก ๆ ด้าน ความหวังดีและความเมตตาที่
อาจารย์มอบให้ รวมถึงวิถีปฏิบัติต่อการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน การวางแผน และความรอบด้าน
ของการพินิจ พิจารณาต่าง ๆ ขอขอบพระคุณท่าน อาจารย์ Vira Anolac ผู้ที่สอนให้มีความรู้ มีความ
อดทนพยายาม ผลักดัน ส่งเสริมตลอดมา ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณจากใจจริง ขอขอบคุณ คุณอิสรชัย บูรณะ
อรรจน์ พ่ีชายผู้คอยช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้วิจัยตลอดการท างานอย่างสม่ าเสมอ คุณอมฤต หมวดทอง 
และคุณปัทม์ วงค์ประดิษฐ์ พ่ีชาย/พ่ีสาวที่เคารพรัก คุณกุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา คุณธนิก หมื่นค าวัง 
คุณพัฒนพล สิทธิโชค คุณศิริชัย ร้อยเที่ยง พ่ีชายที่ร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ให้เสมอ 
คุณ Norkham Seeliphom และ คุณ Chal Yang ที่เป็นก าลังส่วนหนึ่งในการลงส ารวจพ้ืนที่ศึกษา และ
ขอขอบคุณไปยังห้องการมรดกโลกหลวงพระบางในการสนับสนุนข้อมูลส าคัญประกอบเข้ากับการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ด้วย 

ในท้ายที่สุด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ พ่อแม่ และครอบครัวที่คอยมอบก าลังใจ ให้ความ
ไว้วางใจ และสนับสนุนให้ผมได้ก้าวเดิน และเติบโตในเส้นทางของการท างานวิชาการ ตามความใฝ่ฝัน 
ในโอกาสนี้ผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบพระคุณต่อความเมตตาและแรงใจที่มอบให้กับผู้วิจัยอย่างเปี่ยมล้นตลอด
ช่วงเวลาที่ผ่านมา 
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บทที่ 1 

บทน า 

 ด้วย “ข้อแนะน าว่าด้วยภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์” ได้มีการผ่านการรับรองในการประชุม
สามัญคณะกรรมการของ “องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ” 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) เมื่อวันที่ 10 
พ.ย. 2011 ซึ่งมีประเด็นการพิจารณาเรื่อง “พ้ืนที่เมืองประวัติศาสตร์”เป็นพ้ืนที่ที่พรั่งพร้อมไปด้วย
ความหลากหลายของมรดกวัฒนธรรมที่มนุษยชาติมี ร่วมกัน ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้มี
พัฒนาการผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนมาในแต่ละยุคสมัย เมื่อพิจารณาลงในเนื้อเมืองแล้วจะ
ประจักษ์หลักฐานอันส าคัญที่บ่งชี้ให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ และความพยายามของมนุษย์ในการปรับตัว
เพ่ือการด ารงชีวิตในพื้นที่เมืองนั้นๆ ตลอดจนมีความสัมพันธ์กับกาลเวลา ทั้งนี้ยังส่งเสริมแนวคิดเรื่อง
การให้ความส าคัญต่อมรดกวัฒนธรรมของเมืองในฐานะที่เป็นพ้ืนที่ทางสังคม และการสั่งสมทาง
วัฒนธรรมของมนุษยชาติตลอดมา จนถึงในปัจจุบันได้เกิดมีมูลค่าในแง่ของสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ 
ทั้งนี้ การด ารงอยู่ผ่านมิติทางประวัติศาสตร์ยังได้สะท้อนถึงความส าเร็จขั้นสูงสุดของมนุษย์ในการ
ปรับตัวเพ่ือการด ารงอยู่ การสรรค์สร้างทางวัฒนธรรม ตลอดจนการสั่งสมของจารีตนิยม และ
ประสบการณ์ท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ โดยตระหนักถึงพลวัติ
ตามธรรมชาติของเมือง (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2559) 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 หลวงพระบาง สปป.ลาว ได้มียุคสมัย และช่วงเวลาของการเจริญเติบโตที่ส าคัญเช่น 
สมัยก่อนการสถาปนาอาณาจักรลาวล้านช้าง สมัยอาณาจักรลาวล้านช้าง สมัยอาณานิคม และหลัง
การเป็นเมืองมรดกโลกจนถึงปัจจุบัน ช่วงเวลาเหล่านี้ได้ท าให้หลวงพระบางได้มีการพัฒนา และสั่งสม
มรดกอันล้ าค่าของเมืองมาโดยตลอด ในฐานะการเป็นเมืองมรดกโลกของหลวงพระบางนั้นได้ประกาย
ให้โลกได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ และ อัตลักษณ์ของความเป็นหลวงพระบางที่โดดเด่น ในช่วงศตวรรษที่ 
19-20 หลวงพระบางได้ถูกฝรั่งเศสเข้ามามีบทบาททางด้านการเมือง การได้รับอิทธิอาณานิคมนั้นได้
ท าให้เมืองได้เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบตะวันตกเช่น ภูมิทัศน์ และผังเมือง ส่งผลต่อรูปแบบ
สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และเศรษฐกิจ-สังคมซึ่งก็ไม่ได้เลวร้าย แต่กลับกันได้กลายเป็นการ
พลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับหลวงพระบาง ถ้ามองในแง่มุมทางกายภาพเมือง ภูมิประเทศ และ
การเลือกการตั้งถิ่นฐานของหลวงพระบางมีความโดดเด่นอย่างมาก ในบริบททางกายภาพทั้งด้านงาน
ภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม และโครงสร้างเมืองของหลวงพระบางได้สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ 
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ทั้งในทางด้านพัฒนาการเมือง และการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสถาปัตยกรรมภายใต้อิทธิพล
ตะวันตกที่มีความโดดเด่นจากการผสมผสานของรูปแบบตะวันตกกับรูปแบบลาวดั้งเดิม ได้มีความ
กลมกลืนอย่างน่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น จนถูกจารึกเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์กร 
UNESCO ในเมื่อปีค.ศ.1995 (พ.ศ.2538) 

“เมืองประวัติศาสตร์หลวงพระบาง” เป็นมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ที่ส าคัญ 
เมืองประวัติศาสตร์เป็นที่ตั้งถิ่นฐาน และท ามาหากินที่มีผู้คนอาศัยอย่างต่อเนื่อง มีคุณค่าในทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปกรรม เป็นแหล่งสร้างสรรค์ และสั่งสมอารยธรรมของมนุษยชาติ 
ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่าของหลวงพระบาง เหตุผลที่ส าคัญที่ท าให้หลวงพระบางไ ด้
กลายเป็นเมืองมรดกโลกแหล่งแรกของ สปป.ลาว เนื่องมาจากความโดดเด่นทางด้านคุณค่า และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง ซึ่งรวมถึงสิ่งก่อสร้าง และองค์ประกอบเมืองต่างๆ 
นอกจากจะความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแล้วยังสะท้อนภาพความส าคัญทางประวัติศาสตร์ จนเป็น
เหตุจุดประกายให้เกิดมีการท่องเที่ยว การบริโภคประวัติศาสตร์  

การรับมือในบทบาทเมืองมรดกโลกหลวงพระบางก็ได้มีการออกกฎหมายควบคุมเพ่ือให้เกิด
สะดวกในการบริหารจัดการเมืองตามแนวทางของ UNESCO เพ่ือปกปักรักษาเมืองให้คงคุณค่าเอาไว้
ให้ดีที่สุด เพ่ือป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในเขตที่อยู่อาศัย 
บริเวณศาสนาสถานต่างๆ ป้องกันการแปรผันทางด้านงานสถาปัตยกรรม และลักษณะภูมิทัศน์เมือง  
ไม่บดบังความความส าคัญทางมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งตามกรอบความคิดของเมืองมรดกโลกแล้ว มี
การปฏิบัติด้วยกันสองข้อคือ มีการการอนุรักษ์ และการพัฒนาควบคู่กันไปให้มีความสอดคล้อง และ
เหมาะสมมากที่สุด เพ่ือเป็นหลักฐานส าคัญให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษา และสืบทอดมรดก ผ่าน
กระบวนการรักษา และพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์หลวงพระบาง มีพัฒนาการการเกิดเนื้อเมืองอย่างต่อเนื่องได้มี
การจ าแนกขอบเขตชัดเจน เพ่ือเป็นการสะดวกในการควบคุม และการจัดการเมืองตามมาตรฐานของ
กฎหมายควบคุม และปกปักรักษาเมืองมรดกโลกของหลวงพระบางไว้ให้เป็นไปตามนิยามขององค์การ 
UNESCO เพ่ือการรับรู้และเข้าใจในรายละเอียดของปัญหาต่างๆ แนวทาง และเครื่องมือการบริหาร
จัดการว่าด้วย “ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์” จึงได้มีเป้าหมายเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบูรณาการ
นโยบายประกอบเข้ากับการปฏิบัติเพ่ือการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง โดยมีเป้าหมายที่จะ
ผลักดันให้มีการพัฒนาเมือง เคารพในคุณค่าของมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่อยู่เคียงคู่กันของ
ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างการบูร
ณาการทางกฎหมาย และการวางแผนที่มีอยู่ให้เหมาะสมมากที่สุด ทั้งยังสร้างความมั่ นใจแก่การ
อนุรักษ์มรดกโลกของเมืองเก่าของหลวงพระบางให้ยั่งยืนอีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการของภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 
2. เพ่ือศึกษาลักษณะภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์เมือง

มรดกโลกหลวงพระบาง 

ค าถามของการวิจัย 
1. พัฒนาการของภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลกหลวงพระบางเป็นอย่างไร 
2. ลักษณะของภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลกหลวงพระบางในปัจจุบันเป็น

อย่างไร  
3. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์

เมืองมรดกโลกหลวงพระบางอย่างไร  

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตการศึกษาด้านเนื้อหา 
- ศึกษาเพ่ือค้นหากรอบแนวคิดทฤษฎีเพ่ือเสนอแนวทางการแก้ไข และการจัดการกับ

ปัญหาอันน ามาซึ่งการอนุรักษ์และพัฒนาในทางท่ีเหมาะสม 

- ศึกษาหลักการ แนวคิดและการอนุรักษ์ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ 
- ศึกษาข้อจ ากัดในระดับเมืองหรือท้องถิ่นท่ีมีความเกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์เมือง

ประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 
- ศึกษาความส าคัญทางด้านมรดกโลก 
- ศึกษาภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 
- ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบภูมิทัศน์ในระดับย่าน 

ขอบเขตการศึกษาด้านพื้นที่ 
  การศึกษาภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ มีการก าหนดพ้ืนที่ในการศึกษาโดยครอบคลุมพ้ืนที่
เขตอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า (Zpp-Ua) และเขตล้อมรอบพ้ืนที่เมืองเก่า (Zpp-Ub) ที่มีความสัมพันธ์กัน
ทั้งในระบบผังเมือง และการมีหลักความคิดบนพ้ืนฐานอันเดียวกันมาตั้งแต่อดีต ในความเป็นชุมชนที่
เก่าแก่แต่ในอดีตที่ทรงคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และภูมิทัศน์
เมืองประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยการศึกษาด้านพ้ืนที่นั้นจะอิงตามหลักฐานที่
ปรากฏในเอกสาร หนังสือ ภาพเขียน ภาพถ่ายต่างๆ และลักษณะทางภูมิทัศน์เมืองตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 
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ภาพที่ 1: แสดงที่ตั้งของพื้นที่ศึกษา (แขวงหลวงพระบาง) 

 

ภาพที่ 2: แสดงขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา (เขตการอนุรักษ์ของมรดกโลก: Zpp-Ua) 
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ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการวิจัย 
ขั้นตอนของการวิจัย 

 

ภาพที่ 3: วิธีการด าเนินงานวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลด้านเอกสาร (Document Research) เพ่ือค้นคว้า

ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ร่วมกับการวิจัยภาคสนาม (Field Research) และการส ังเกตการณ์ 

(Observation) เพ่ือศึกษาลักษณะทางภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์หลวงพระบาง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 



  6 

 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 
 ทบทวนเอกสารเก่า ภาพถ่ายเก่า ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ จากหน่วยงานราชการ ส่วน
ท้องถิ่น สถาบัน การศึกษา ต ารา หนังสือ เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าความ
เข้าใจถึงบริบททางด้านสังคม วัฒนธรรม การเมืองและภูมิประเทศของต าแหน่งที่ตั้งเมืองเก่าหลวง
พระบาง และทิศทางของการให้คุณค่าทางวิชาการ และการศึกษารูปแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม
ภายในพ้ืนที่เมืองประวัติศาสตร์หลวงพระบางได้แก่ 

- ส านักงานมรดกโลกหลวงพระบาง 
- หอสมุดแห่งชาติหลวงพระบาง 
- ห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 โดยข้อมูลประเภททุติยภูมิที่ได้จากการศึกษาเอกสารข้างต้นสามารถน ามาสรุปเป็นประเด็น
ดังนี้  

- ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ และล าดับเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ เพ่ือให้เห็น
ภาพรวม 

  และพัฒนาการด้านต่างๆ ของพ้ืนที่ศึกษา 
- ข้อมูลด้านสภาพภูมิศาสตร์ และการตั้งถิ่นฐาน 
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  
- ข้อมูลด้านสังคม และวัฒนธรรม  

 2. การส ารวจพื้นที่เบื้องต้น  
 การส ารวจภาคสนามเบื้องต้นนั้นจะใช้วิธีการคือ อิงตามองค์ประกอบระดับย่านของเมืองซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็นดังนี้ 

- พ้ืนที่ศาสนาสถาน (เขตวัด) 
- พ้ืนที่พักอาศัย 
- พ้ืนที่ส านักงาน ส่วนราชการต่างๆ 
- พ้ืนที่การประกอบธุรกิจ 
- พ้ืนที่วัฒนธรรม ประเพณี  
- พ้ืนที่สาธารณะประกอบกิจกรรมของเมืองต่างๆ  

 นอกจากนั้นเพ่ือสะดวกในการจัดการข้อมูลและการส ารวจพ้ืนที่ศึกษาจึ่งใช้วิธีการส ารวจตาม
แนวถนนและเส้นทางต่าง ซึ่งแบ่งออกเป็น ถนนหลัก ถนนรอง ทางฮ่อม (ซอย) ต่างๆ เพ่ือการเข้าถึง
พ้ืนที่ศึกษาอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามล าดับความส าคัญ ซึ่งถนนในเมืองหลวงพระบางนั้นมี
ลักษณะไม่ซับช้อนเป็นถนนแบบตารางในรูปแบบการวางผังของฝรั่งเศสและมีการจัดการเป็นอย่างดี 
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ส ารวจพ้ืนที่ภายในบริเวณเขตอนุรักษ์เมืองเก่าหลวงพระบางผ่านการใช้เครื่ องมือส ารวจ ด้วยการ
ถ่ายภาพ การสังเกตการณ์ การส ารวจเมืองผ่านการเดินส ารวจภูมิทัศน์ถนน (Streetscape) ซึ่ง
เชื่อมโยงกันกับฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: 
GIS), การเขียนทัศนียภาพเบื้องต้น เป็นต้น 

- ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน และสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ศึกษา 
- การคมนาคมขนส่ง และเส้นทางสัญจร ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
- การใช้พื้นท่ี 
- การจัดการ การควบคุม 
- ลักษณะทางภูมิทัศน์ และสภาพโดยรวมของพ้ืนที่ศึกษา 

 
 3. การเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์ 

- ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน 
- รูปแบบและลักษณะภูมิทัศน์ 
- รูปแบบและลักษณะสถาปัตยกรรม 
- ลักษณะการใช้พ้ืนที่ 
- องค์ประกอบทางภูมิทัศน์ 

 
 4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
  4.1. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้านพัฒนาการของภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์หลวงพระบางตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ด้วยการใช้ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมทุกด้านเป็นฐานในการวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ เพ่ือท าการสรุปผลการวิจัย 
  4.2. วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหา ในส่วนแรกคือ พัฒนาการของเมืองเก่าหลวงพระบาง 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ ภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ 
และสภาพแวดล้อมโดยรอบ ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์หลวงพระบาง ใน
ทิศทางการพัฒนาเมืองเก่าตามกรอบการนิยามของ UNESCO ส าหรับส่วนของเอกสาร หนังสือ และ
เอกสารทางวิชาการ เป็นไปด้วยการทบทวน ทิศทางของงานที่ท าการศึกษา และการให้คุณค่าต่อพ้ืนที่
เมืองประวัติศาสตร์หลวงพระบาง ต าแหน่งของข้อมูลด้านภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมในเมืองอยู่ ณ จุดใด
ของงานเชิงวิชาการ เพ่ือใช้ในการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ออกมาเป็นชุดความรู้ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์เชิงบูรณาการข้อมูลต่อไป 
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 4.3. วิเคราะห์รูปลักษณ์ทางภูมิสถาปัตยกรรม (Morphological Analysis) 
 การวิเคราะห์รูปลักษณ์ทางภูมิสถาปัตยกรรม จากการเก็บแบบส ารวจทางภูมิสถาปัตยกรรม 
ภายในเขตพ้ืนที่เมืองประวัติศาสตร์หลวงพระบาง จัดจ าแนกรูปแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม และระบุ
ต าแหน่งลงในระบบฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  เพ่ือน าไปสร้างชุดการวิเคราะห์
อิทธิพลที่ส่งผลต่อรูปแบบทางภูมิทัศน์ ปัจจัย และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการแสดงออก ตลอดจน
การปรับตัว และการตั้งถ่ินฐานที่มีความสัมพันธ์ต่อแหล่งโบราณสถานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
 5. สรุปผลการศึกษา 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 การศึกษาวิจัยในหัวข้อ  “ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์หลวงพระบาง” เป็นการศึกษา

พัฒนาการเนื้อเมืองเก่าหลวงพระบางเพ่ือการรับรู้ และเข้าใจในรายละเอียด ลักษณะ และรูปแบบ

ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมย่านประวัติศาสตร์ในเมืองเก่าหลวงพระอย่างเป็นระบบ เพ่ือน าชุดข้อมูลที่ได้

จากการวิเคราะห์ การเก็บข้อมูลภาคสนาม และการค้นคว้า ทบทวนเอกสารทางประวัติศาสตร์ 

ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น าไปประยุกต์ใช้กับการวางแผน การพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์มรดก

โลกหลวงพระบาง ทั้งในส่วนของการขยายองค์ความรู้ชุดข้อมูลทางวิชาการ และการท่องเที่ยวเชิง

มรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นแนวทางและข้อมูลส าคัญอันเป็นประโยชน์แก่ส านักงาน

มรดกโลก ซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่ให้การดูแล รักษา ควบคุม และผู้ที่มีความสนใจในเมืองหลวง

พระบางที่จะต้องน าเอาชุดข้อมูลเพ่ือประกอบการพัฒนาพ้ืนที่เมืองเก่า และปริมณฑลเมืองหลวงพระ

บางอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
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บทที่ 2 

ความหมาย ทฤษฏี แนวความคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 การศึกษาภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ย่านเมืองมรดกโลกหลวงพระบางนี้ได้แบ่งส่วนของการ
ท าการศึกษาตามประเด็นส าคัญจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสานงานศึกษา งานวิจัย และงาน
วิชาการที่เกี่ยวเนื่อง ในแต่ละประเด็นเพื่อตรวจสอบสถานภาพของการศึกษา เพื่อตอบประเด็นค าถาม
ของการศึกษาตามองค์ประกอบต่างๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 1. ข้อมูลพื้นฐาน และประวัติความเป็นมาของพ้ืนที่เมืองประวัติศาสตร์หลวงพระบาง 
  1.1 ลักษณะทางกายภาพของเมืองหลวงพระบาง 
  1.2 ลักษณะความสัมพันธ์ของผังเมืองหลวงพระบาง 

2. ประวัติความเป็นมา ความส าคัญ และขอบเขตของมรดกโลกหลวงพระบาง 
 2.1 ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ 
 2.2 ขอบเขตของมรดกโลกหลวงพระบาง 

  2.3 แนวทางกฎหมายการควบคุม และการปกปักรักษาในฐานะเมืองมรดกโลกของ
หลวงพระบาง 

3. หลักการ ทฤษฎี และนิยามความหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา “ภูมิทัศน์เมือง
ประวัติศาสตร์” (Historic Urban Landscape)  

3.1 ความหมายของภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์  
3.2 การตั้งถ่ินฐาน (Settlement) 
3.3 ความหมายของภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ 
3.4 ลักษณะของเมืองและย่านประวัติศาสตร์ 
3.5 ภูมิทัศน์เมือง (Urban Landscape) 
3.6 สิ่งแวดล้อม (Environment) 
3.7 มรดกเมือง (Urban Heritage)  
3.8 มรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติ (Cultural Heritage and 

Natural Heritage) 
4. การศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับภูมิทศัน์เมืองประวัติศาสตร์หลวงพระบาง 
5. พัฒนาการความคิดว่าด้วยภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ 
6. เป้าหมายส าคัญของการศึกษาย่านภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์  
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ข้อมูลพื้นฐาน และประวัติความเป็นมาของพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์หลวงพระบาง 
 ลักษณะทางกายภาพของเมืองหลวงพระบาง 

 เนื้อที่ 708.53 ไร่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 29 หมู่บ้าน มีอาคารที่จัดเข้าในการอนุรักษ์ 611 
แห่งและมีพ้ืนที่ชุ่มน้ า 183 แห่งที่มีการปกปักรักษา อาคารในการอนุรักษ์เป็นอาคารที่แสดงมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ส าคัญ สิ่งก่อสร้างเหล่านี้จัดอยู่ใน “Inventory PSMV” และ “Inventory UNESCO” 
ในขอบเขตการอนุรักษ์ ซึ่งแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 เขตได้แก่ เขตวัดเชียงทอง เขตวัดมโนรม 
เขตวัดวิชุน เขตวัดธาตุหลวง และอยู่นอกพ้ืนที่ของเขตเทศบาล 3 เขตคือ เขตวัดสังคะโลก เขตเมือง
จอมเพชร เขตบ้านผาโคม ตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 9 องศา 0 ลิปดา ถึง 21 องศา 5 ลิปดา และ
เส้นลองจิจูดที่ 101 องศา 48 ลิปดา ถึง103 องศา 30 ลิปดาตะวันออก และมีอาณาเขตที่ติดกับแขวง
อ่ืนๆ ได้แก่ ทิศเหนือติดกับแขวงอุดมไช แขวงผงสาลี ทิศใต้ติดกับแขวงเวียงจันทน์ ทิศตะวันออกติด
กับแขวงหัวพัน ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับแขวงเชียงขวาง ทิศตะวันตกติดกับแขวงไชยบูรี 
 

 
ภาพที่ 4: แสดงขอบเขตภูมิศาสตร์ ที่ตั้งหลวงพระบางที่สัมพันธ์กับแม่น้ าโขง และน้ าคาน ขอบเขต
การอนุรักษ์มรดกโลกหลวงพระบาง เมื่อปีค.ศ.2013 
ที่มา: UNESCO World Heritage Site  
(http://whc.unesco.org/en/list/479/multiple=1&unique_number=1954) 
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 หลวงพระบาง เป็นเมืองเอกของแขวงหลวงพระบาง และเป็นศูนย์กลางการปกครองทาง
ภาคเหนือของ ส ป ป.ลาว พ้ืนที่ราบขนาดเล็กที่ถูกก าหนดขอบเขตและรูปทรงของเมืองด้วยลักษณะ
ของกายภาพทางภูมิศาสตร์ ที่ล้อมรอบด้วยภูเขา สายน้ า ตั้งแต่อดีต ตัวเมืองมีการวางทอดยาวตาม
ลักษณะภูมิศาสตร์ของที่ตั้ง และอยู่ท่ามกลางภูเขาสายน้ าโขง (น้ าของ) และสายน้ าคานที่เป็นแม่น้ า
สายส าคัญได้ไหลมาบรรจบกันทางด้านบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเก่าหลวงพระบาง มี
ภูเขาตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่แรกว่าภูสีที่มีความส าคัญมากในอดีตถึงปัจจุบันไม่ว่ามิติทางความเชื่อ สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ และยังเป็นสถานที่โดดเด่นคู่เมือง ซึ่งภูเขาล้อมรอบเมืองนั้นมีความสูงเฉลี่ยจากระดับทะเล
ปานกลาง ประมาณ 1,300 เมตร หลวงพระบางนับได้ว่าเป็นพ้ืนที่มียุทธศาสตร์ของที่ตั้งเมืองเพ่ือ
รับมือและหลีกเลี่ยงภัยอันตรายจากสงคราม ทั้งนั้นยังเหมาะกับการเป็นศูนย์กลางของการค้าในระดับ
ภาคพ้ืน ซึ่งปรากฏให้เห็นในต านาน นิทานท้าวจันทพานิช ที่เป็นพ่อค้าที่ได้น าสินค้ามาเพ่ือการ
แลกเปลี่ ยนชื้ อขายต่างๆ จากการมองเห็นภาพส าคัญ ในอนาคตของหลวงพระบางด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ พ้ืนที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่ ใช้เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐานของชาว
หลวงพระบางในอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีการปรับตัวและพัฒนาเมืองมาอย่างต่อเนื่อง 
 
ประวัติความเป็นมา ความส าคัญและขอบเขตของมรดกโลกหลวงพระบาง 

ประวัติความเป็นมาและความส าคัญ 
สมบัติอันล้ าค่าของโลกไม่ว่าทางด้านธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ทั่วทุกมุมโลก

มากมายหลายแห่ง ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมหรืออารยธรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนที่
ต้องร่วมกันพิทักษ์รักษาและปกป้องและด้วยเหตุผลนี้ในการประชุมสมัยสามัญขององค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ครั้งที่ 17 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 1972 ได้มีมติรับรองอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติของโลก (The World Heritage Convention) โดยมีประเทศต่างๆ ให้สัตยาบันเพ่ือเข้า
เป็นประเทศภาคีด้วยความสมัครใจอนุสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 1975 ซึ่งการที่จะได้รับ
การประเมินคุณค่าให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน (World Heritage Cultural Criteria) ของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
มรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ค.ศ. 1972 ดังต่อไปนี้  

I. เป็นตัวแทนในการแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดหาขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดของ
มนุษย ์

II. ที่ตั้งของเมืองหลวงพระบางมีลักษณะโดดเด่นพิเศษ มีการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึง
กาลเวลา ตัวเมืองมีอิทธิพลต่อการผลักดันให้เกิดการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง มีความเด่นชัดในด้านการ
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ออกแบบทางสถาปัตยกรรม และ ภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรม สู่การพัฒนาการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์ และมีการสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง 

III. เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน
หรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว 

IV. รูปแบบของสถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์อันได้เป็นหลักฐาน มรดกที่ส าคัญ ยังแสดงถึง
ความมีนัยส าคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบของการพัฒนา วัฒนธรรม สังคม 
ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ 

V. เป็นสถานที่โดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ มีขนบธรรมเนียมประเพณี แห่งสถาปัตยกรรม 
วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้ งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งเสื่อมสลายได้ง่าย จากผลกระทบด้านการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม และตามกาลเวลา 

VI. มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งใน
ประวัติศาสตร์ 

หลวงพระบางเป็นพ้ืนที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่โบราณที่ได้สั่งสมมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ า
ค่าอย่างมากมาย การด ารงชีวิตได้มีพัฒนาการ มีวัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อ ที่สืบทอดกันมาอย่าง
ต่อเนื่อง ในวันที่ 2 ธันวา 1995 ตัวเมืองหลวงพระบางได้ถูกองค์การยูเนสโกเข้ามาส ารวจเมืองหลวง
พระบางตามข้อเสนอให้เมืองนี้ได้เป็นมรดกโลกซึ่งมีรายงานกล่าวถึงหลวงพระบางว่าเป็นเมืองที่ยัง
รักษาความเก่าแก่ดั้งเดิมเอาไว้ได้ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณเมืองเก่าหลวงพระบาง
ระหว่างแม่น้ าโขงและแม่น้ าคานบนพ้ืนที่ 2 ตร.กิโลเมตร ซึ่งรวมเอาวัดเชียงทอง หอพิพิธภัณฑ์ วัด
ใหม่สุวรรณภูมารามและพระธาตุภูสีก็ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก โดยจากตัดสินจากองค์การ 
“สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ” (International Council on Monuments and Sites: 
ICOMOS) ว่ามีความเป็นเลิศด้วยเหตุผลความมั่งคั่งของมรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ในวาระที่ 19 ของกองประชุมคณะกรรมาธิการมรดกโลกได้รับเอาเมืองหลวง
พระบางเข้าในบัญชีมรดกโลกขององค์การ UNESCO โดยเฉพาะความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมลาว 
และสถาปัตยกรรมร่วมสมัย อาณานิคม การอยู่ร่วมกันของเมืองกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน และ
พืชพันธุ์นานา ชนิด มีความเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ ฉะนั้น จึงเกิดมีแนวคิดโครงการที่ได้ตระหนักถึง
ความจ าเป็นของร่วมมือกับท้องถิ่นเพ่ือปกปักรักษาให้ทรงคุณค่า และยั่งยืนตลอดไป ซึ่งทิวทัศน์ทาง
วัฒนธรรมของตัวเมืองหลวงพระบางก็คือหมากผลแห่งการประกอบส่วนของหน่วยงานท้องถิ่น และ
ชาวหลวงพระบางผู้อยู่อาศัย โดยเมืองหลวงพระบางได้ถูกจัดเข้าในบัญชีของมรดกโลกด้วยเงื่อนไขที่
ส าคัญคือเงื่อนไขข้อที่ II, IV, V ดังนี้  
 II. ที่ตั้งของเมืองหลวงพระบางมีลักษณะโดดเด่นพิเศษ มีการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึง
กาลเวลา ตัวเมืองมีอิทธิพลต่อการผลักดันให้เกิดการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง มีความเด่นชัดในด้านการ
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ออกแบบทางสถาปัตยกรรม และ ภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรม สู่การพัฒนาการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์ และมีการสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง 
 IV. รูปแบบของสถาปัตยกรรม และ ภูมิทัศน์อันได้เป็นหลักฐานมรดกที่ส าคัญยังแสดงถึง
ความมีนัยส าคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบของการพัฒนา วัฒนธรรม สังคม 
ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ 
 V. เป็นสถานที่โดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ มีขนบธรรมเนียมประเพณี แห่งสถาปัตยกรรม 
วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ซึ่งเสื่อมสลายได้ง่าย จากผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมวัฒนธรรม และตามกาลเวลา (UNESCO, 1995) 
 

ขอบเขตของมรดกโลกหลวงพระบาง 

 ด้วยเหตุผล และคุณค่าความส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันของพ้ืนที่เมืองการจัดแบ่ง
ขอบเขตออกอย่างชัดเจนนั้นจะช่วยให้เกิดความเข้าใจง่ายต่อการท างานเช่น การป้องกัน และการ
ควบคุมของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ืออนุรักษ์ และพัฒนาเขตเมืองไม่ให้เมืองหยุดนิ่ง 

- Zpp-Ua เขตการอนุรักษ์ตัวเมืองเก่า: คือเขตเมืองเก่าที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ให้
ความส าคัญเป็นอันดับแรก ซึ่งประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย ศาสนาสถาน ส านักงานส าคัญ พ้ืนที่
สาธารณะ พื้นที่ทางพิธีกรรมต่างๆ นอกนี้ยังหมายรวมเอาพ้ืนที่ทางธรรมชาติ 

- Zpp-Ub เขตการอนุรักษ์ล้อมรอบใจกลางเมือง: คือพ้ืนที่ซึ่งอยู่ระหว่างพ้ืนที่อนุรักษ์ และ
พ้ืนที่ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่ เสี่ยงต่อเสถียรภาพของพ้ืนที่อนุรักษ์ สามารถเอ้ืออ านวย
ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อพ้ืนที่ข้างเคียง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งทางด้านชีววิทยาและทาง
สังคม สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ พื้นที่เขตกันชนภายในพ้ืนที่อนุรักษ์ เขตกันชนป่า
ไม ้เขตกันชนเศรษฐกิจ และเขตกันชนก่อสร้าง  

- Zpp-M เขตการอนุรักษ์เขตวัด: ถือเป็นเขตหนึ่งที่ส าคัญอย่างมากของเมืองโดยเฉพาะวัดใน
หลวงพระบาง โดยเป็น พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์  ชาวเมืองให้การเคารพบู ชามาแต่โบราณที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์มาก เขตวัดมีความจ าเป็นที่จะต้องแยกออกเป็นอีกพ้ืนที่หนึ่ง
เพ่ือแสดงถึงความโดดเด่นทางศาสนา 

- Zpp-N เขตการอนุรักษ์ธรรมชาติ พื้นที่สีเขียว: พ้ืนที่สีเขียวเป็นพ้ืนที่ที่ส าคัญมากต่อเมือง
มรดกโลก โดยเสริมสร้างลักษณะ และยังคงความอุดมสมบูรณ์ของเมือง นอกนี้ยังช่วยให้
เมืองมีความยั่งยืน พ้ืนที่สีเขียวหรือพืชพันธุ์จะแสดงถึงลักษณะของภูมิอากาศ และภูมิ
ประเทศ พืชพันธุ์พ้ืนถิ่นนั้นก็ยิ่งมีความส าคัญท่ีจะต้องอนุรักษ์เอาไว้ 
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แนวทางกฎหมายการควบคุมการปกปักรักษาในฐานะเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 

การจัดการเพ่ือควบคุมภูมิทัศน์ของเมืองนั้นทางส านักงานมรดกโลกหลวงพระบางได้ลงมือ
ปฏิบัติอย่างเข้มข้น อันเนื่องมาจากเมื่อครั้งในปีค.ศ.1994 หลวงพระบางได้มีการจัดตั้งโครงการ 
Inventory of the Historical Monument of Luang Prabang ซึ่ งได้ รับการร่วมมื อ  และทุ น
สนับสนุนจากฝรั่งเศส โดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือตระหนักเห็นถึงความส าคัญขงเมืองประวัติศาสตร์
หลวงพระบาง และผลักดันให้เมืองหลวงพระบางกลายเป็นเมืองมรดกโลก โดยใช้ชุดข้อมูลพ้ืนฐานที่
ส าคัญจากกฎระเบียบของเมือง และการส ารวจของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Development Programmme: UNDP) โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือป้องกันการท าลาย
สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ และคุณค่าทาง
วัฒนธรรมของเมือง 

หลวงพระบางได้สร้างเครื่องมือ เพ่ือจัดตั้งปฏิบัติการปกปักรักษามรดกของชาติ โดยมีความ
ต้องการในการใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของที่ตั้ง มีความจ าเป็นในการรับผิดชอบใน
การคุ้มครองมรดกของตัวเมือง และบุคคลส าคัญต่างๆ หลวงพระบางได้รวมเอาสถานที่ที่ส าคัญของ
เมือง รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ อันที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่า และความส าคัญทั้งหมดเพ่ือเข้า
ประกอบการวางแผนนโยบายเพ่ือปกปักรักษาหรือการควบคุมการพัฒนาในระดับตัวเมือง ในการ
จัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ของอ านาจการปกครองท้องถิ่น ประชาชนและนักอนุรักษ์มรดก ตัวเมืองหลวงพระ
บางมีเครื่องมือด้านกฎหมายที่ส าคัญ “ว่าด้วยแผนผังตัวเมือง” ซึ่งถูกก าหนด และรองรับใช้ในเมื่อปี
ค.ศ.1996 กฎหมายควบคุมตัวเมืองหลวงพระบางได้มีความส าเร็จในขอบเขตโครงการช่วยเหลือ
ทางด้านเทคนิคขององค์การสหประชาชาติ(United Nations; UN) หลวงพระบางเป็นเจ้าของมรดก
อันส าคัญทางวัฒนธรรมสถาปัตยกรรม และขอบเขตธรรมชาติหลายแห่งที่อยู่ภายในตัวเมือง ภูมิทัศน์ 
ธรรมชาติทั้งภายใน และบริเวณอ้อมรอบตัวเมือง ซึ่งตัวเมืองได้แบ่งออกเป็นหลายหลายเขตแต่ละเขต
ได้วางเป้าหมายและการก าหนดระเบียบกฎหมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านการน าใช้ที่ดิน ความสูงอาคาร 
รูปแบบ การจัดวาง องค์ประกอบ และวัสดุต่างๆ  

บนขอบเขตทางด้านระเบียบกฎหมายของแผนผังตัวเมืองหลวงพระบาง ที่ได้แสดงใน
ใบอนุญาตการปลูกสร้างนั้นได้ออกให้บนพ้ืนฐานการปฏิบัติอย่างมีผล เหมาะสม และถูกต้องไปตาม
กฎหมายการควบคุมไว้ การขึ้นบัญชีอาคารที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ดังได้มีการน าเสนอให้ต่อกับ
องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้มีเอกสารยืนยันเพ่ือรองรับเอาหลวงพระบางเข้าในบัญชีมรดกโลก ซึ่ง
ขึ้นบัญชีโดยกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมแห่ง สปป.ลาว  การเสนอในวันที่ 24 กันยายน ค.ศ.
1995 ที่ส านักงานของ UNESCO ด้วยเอกสารที่ประกอบขึ้นเพ่ือจัดน าเอาตัวเมืองที่รวมเอาทั้งอาคาร
พลเรือน อาคารศาสนา ส านักงานต่างๆ อ้างอิงตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกภายใต้เงื่อนไข
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กฎหมายในประเทศ และหน่วยงานรัฐบาลทุกระดับ พร้อมประชาชนเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ขณะเดียวกันการขึ้นบัญชีในระดับท้องถิ่นของหลวงพระบางนั้นได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดย
แผนกแถลงข่าว และวัฒนธรรมหลวงพระบางซึ่งเป็นหน่วยงานประจ าแขวงหลวงพระบาง โครงข่าย
ของตัวเมืองได้ประกอบเอา เขตวัดวาอาราม บรรดาอาคาร และส านักงานต่างๆ ที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ นอกนั้นยังมีเรือนห้องแถวหลายรูปแบบที่ถูกสร้างขึ้นในต้นศตวรรษที่ 20 ในความ
แตกต่าง และหลากหลายของตัวเมืองหลวงพระบางได้ท าให้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมือง
หลวงพระบางเป็นมรดกส าคัญของประเทศ (UNESCO, 1995) 

อนุสัญญาการคุ้มครองมรดกโลกได้เป็นเครื่องมือส าคัญในจัดการและอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก 
ซึ่งมีข้อปฏิบัติตามกฎหมาย 4 ขั้นตอนด้วยกันคือ 

1. ต้องระบุทรัพยากรทางวัฒนธรรมและเก็บข้อมูลเพ่ือการท าทะเบียนของทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ซึ่งอาจรวมถึงวัตถุสิ่งของเทคนิควิธีและผู้คน 

2. มีระบบการจัดการแหล่งมรดกโลก แหล่งมรดกโลกทุกแหล่งจ าเป็นต้องมีระบบการจัดการ 
ซึ่งในบางกรณีอาจอยู่ในรูปแบบของแผนแม่บทการจัดการกรอบความคิดที่ส าคัญในระบบการจัดการ 
คือ การแบ่งพ้ืนที่การดูแลและจัดการแหล่งมรดกโลกหนึ่งๆ จะเป็นไปได้ดีมากยิ่งขึ้นหากมีการใช้
กฎหมายก าหนดพ้ืนที่สองส่วน ได้แก่ เขตพ้ืนที่คุ้มครองโบราณสถาน (Core zone) และเขตพ้ืนที่กัน
ชน (Buffer zone) การก าหนดพ้ืนที่การจัดการภายในบริเวณของแหล่งมรดกโลกนั้นๆ เป็นโดยรวม
ถึงเขตพ้ืนที่กันชน (Buffer zone) 

3. ในพ้ืนที่คุ้มครองโบราณสถานจ าเป็นต้องมีการคุ้มครองอย่างเข้มงวด โดยห้ามไม่ให้มีที่อยู่
อาศัยของมนุษย์และควบคุมการก่อสร้างเพ่ิมเติมอย่างเข้มงวด ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
นอกเหนือไปจากงานด้านการอนุรักษ์เท่านั้น 

4. มีการจัดการการเข้าเยี่ยมชมที่เหมาะสม ที่มีแผนผังแม่บทเพ่ือการจัดการแหล่งมรดกใน 
ประเด็นดังนี ้

-   การจัดการทรัพยากรและการปกป้องรักษา 
-   การใช้ของมนุษย์ซึ่งรวมไปถึงการท่องเที่ยว 
-   การวิจัย และการเฝ้าระวัง 
-   การบริหารจัดการ 

ที่ตั้งของเมืองหลวงพระบางนั้นได้มาจากความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งทางมรดกที่โดดเด่น 
จากสิ่งก่อสร้างแบบพ้ืนเมืองไปสู่การก่อสร้างวัดที่ปราณีตนั้น ลักษณะที่ตั้งของตัวเมืองมีการพัวพัน
พิเศษระหว่างสิ่งปลูกสร้างกับสถานที่ พืชพันธุ์ที่ปรากฏขึ้นมีอย่างมากมายในใจกลางเมือง และเป็น
สัดส่วนที่เหมาะสม ในลักษณะที่โดดเด่น และการผสมผสานอันล้ าค่าเหล่านี้เป็นกกเค้าอันหนึ่งอัน
เดียวกันที่ปกคุมหลวงพระบางที่ควรแก่การปกปักรักษาให้ดีขึ้น และในปัจจุบันก็มีเป้าหมายเพ่ือให้
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ระเบียบกฎหมายมีผลบังคับใช้ และมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด ซึ่งด้วยลักษณะของหลวงพระบาง
นั้นมีแนวโน้มที่จะแพร่ราม และขยายตัวของเมืองออกไป ต้องด าเนินการไปตามกรอบการอนุรักษ์
ความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเมือง เพราะสาเหตุนี้การก าหนดขอบเขตการขึ้นบัญชีมรดกโลกจึงได้ติด
พันกับองค์ประกอบส าคัญทางมรดกโดยต้องเคร่งครัดการควบคุมขอบเขตขยายของตัวเมือง 

  
หลักการ ทฤษฎีและนิยามความหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา “ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์” 

(Historic Urban Landscape)  

ความหมายของภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์  

ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ คือการเสริมสร้างความเข้าใจต่อกับพ้ืนที่ของเมือง ที่ได้ก่อรูป
ขึ้นมาจากการสั่งสมผลลัพธ์ของประวัติศาสตร์ คุณลักษณะทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางธรรมชาติ 
ขยายขอบเขตของ “การเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์” ที่มีบริบทของเมืองและกระบวนการ
จัดการภูมิศาสตร์เป็นพ้ืนฐานได้แก่ สภาพแวดล้อมและลักษณะทางธรรมชาติที่โดดเด่นของพ้ืนที่ที่ถูก
สร้างขึ้นทั้งในยุคประวัติศาสตร์ และยุคร่วมสมัย ไม่ว่าโครงสร้างพ้ืนฐานที่อยู่เหนือและใต้พ้ืนดิน พ้ืนที่
โล่ง สวน รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการเชิงพ้ืนที่ การรับรู้ ความสัมพันธ์เชิงทัศน์ 
ตลอดจนองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่เป็นทั้งหมดของโครงสร้างเมือง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสังคมและการ
ปฏิบัติการทางวัฒนธรรมและคุณค่า กระบวนการทางเศรษฐกิจ และมิติของมรดกทางวัฒนธรรม 
นามธรรม ในฐานะของความสัมพันธ์กับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ซึ่งย่านภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์นั้นคือพ้ืนที่ที่รักษาไว้ซึ่งคุณภาพของสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม
มนุษย์ ยกระดับผลิตผล และการบริหารจัดการเมืองอย่างยั่งยืน  ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงการ
ส่งเสริมพลวัตรทางสังคมและอุดมซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในการบูรณาการดังกล่าว จึ่ง
เป็นปัจจัยที่ส าคัญของการอนุรักษ์ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาในมิติทาง
สังคมและมิติทางเศรษฐกิจที่มีรากฐานมาจากความสัมพันธ์อันที่สมดุลกันระหว่างการจัดการเมืองและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเชื่อมประสานระหว่างมรดกจากอดีต ปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกันได้อย่าง
มีความเหมาะสม และยั่งยืน  (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2559) 

การตั้งถิ่นฐาน (Settlement)  

ความเข้าใจในแบบแผนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีพ้ืนฐานมาจากการรับรู้ ทางประวัติศาสตร์
และภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ เสนอเค้าโครงความคิดเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในพ้ืนที่
ขณะที่ภูมิศาสตร์เสนอเค้าโครงความคิดเกี่ยวกับพ้ืนที่ของเหตุการณ์ ในความเปลี่ยนแปลงหรือก็คือ
ประวัติศาสตร์ให้กรอบการศึกษาแบบแผนการตั้งถิ่นฐานในมิติของเวลา ส่ วนภูมิศาสตร์ให้กรอบ
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การศึกษาแบบแผนการตั้งถิ่นฐานในมิติของพ้ืนที่ด้วยความสัมพันธ์ดังกล่าว ความรู้ทางประวัติศาสตร์
และภูมิศาสตร์จึ่งเป็นแหล่งอ้างอิงหลักให้กับแนวคิด ทฤษฎีหลักการระเบียบวิธีวิจัย นโยบายและ
ปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งเป็นผลผลิตของศาสตร์หรือแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกับสังคมชุมชนทางหลาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์ว่าด้วยการจัดการพ้ืนที่อย่างเช่น สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม การ
ออกแบบวางผังชุมชนเมือง และการวางแผนภาค เมื่อเป็นเช่นความรู้ที่ว่าด้วยการตั้งถิ่นฐาน รวมทั้ง
ศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องย่อมหนีไม่ต้องผันแปรไปตามลักษณะการรับรู้ทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ 
(ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์, 2012)  

 

ลักษณะของเมือง และย่านประวัติศาสตร์  

เมืองประวัติศาสตร์นั้นเป็นเมืองที่มีช่วงอายุในการใช้งาน (Life Span) อยู่ช่วงเวลาใดหนึ่ง 
หรือตั้งแต่ช่วงเวลาในอดีตต่อมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน เป็นเขตหรือพ้ืนที่ที่เป็นชุมนุมบริเวณหนึ่ง 
ประกอบด้วยอาคาร สิ่งก่อสร้างในการด าเนินชีวิต และสภาพแวดล้อม มีการปกครอง มีผู้ปกครองมี
การจัดการและการบริหารอย่างมีระบบ เมืองเหล่านั้นมีหลายลักษณะและมีความแตกต่างกันตาม
ขนาด รูปแบบ องค์ประกอบเมือง เนื้อหาทางวัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐาน และการใช้ประโยชน์ของเมือง
นั้น เมืองประวัติศาสตร์ได้มีการแบ่งตามลักษณะและช่วงอายุของเมือง สามารถแบ่งออกเป็น 4 
ประเภทด้วยกันคอื (ธาดา สุทธิธรรม, 2533)  

1. เมืองร้าง เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า อยู่ในช่วงเวลาหนึ่งหรือหลายช่วงเวลา 
ก่อนที่จะถูกทิ้งร้างจนถึงปัจจุบัน เมืองในลักษณะนี้สามารถคงอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆ ยกเว้น โครงสร้าง
โบราณสถานและวัสดุที่อาจจะเสื่อมโทรมได้ไปตามกาลเวลา และเนื่องจากไม่มีการใช้งานหรือรักษา
อ่ืนใด ลักษณะเมืองแบบนี้อาจมีเหตุอันเนื่องจากภัยสงคราม หรือภัยพิบัติต่างๆ จากธรรมชาติ 

2. เมืองโบราณท่ีถูกทิ้งร้างและน ากลับมาใช้ใหม่ในปัจจุบัน เนื่องจากพ้ืนที่ในการตั้งถิ่นฐานใน
ปัจจุบันถูกจ ากัดขึ้น จึงมีการกลับไปตั้งถิ่นฐานที่เดิม และการไปตั้งถิ่นฐานแบบนี้ มักจะไปท าลาย
หลักฐานของเมืองโบราณเดิมด้วยปรากฏการณ์ของการขยายตัวของประชากร เหตุการณ์การบุกรุก
เมือง และท าลายโบราณสถานซึ่งเป็นองค์ประกอบและเนื้อหาของเมืองเพ่ือการสร้างอาคารใหม่ๆ 
ประกอบกับความจ าเป็นในการเพ่ิมปริมาณของระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ซึ่งหากไม่
ค านึงถึงแผนผังเมืองโบราณจะมีผลท าให้ สัดส่วน ขนาด รูปแบบการใช้สอย และบรรยากาศของเมือง
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิง ฉะนั้นสิ่งส าคัญของมาตรการการอนุรักษ์ คือการพิจารณาปรับใช้
ให้เข้ากับกิจกรรมใหม่ๆของเมือง อย่างรอบคอบ โดยการท่องเที่ยวอาจมผลในการช่วยเหลือทาง
เศรษฐกิจ และจูงใจให้มีการอนุรักษ์ แต่อาจจะส่งผลในทางบวกและลบในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นหน้าที่
ของรัฐบาลและประชาชนที่ต้องด าเนินการเพ่ือความอยู่รอดของเมือง 
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3. เมืองที่มีการพัฒนามาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองโบราณหรือเมืองประวัติศาสตร์ทีมี
การใช้งานสืบเนื่องจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมือง ซึ่งมีพัฒนาการใน
ความเป็นเมืองมาตามกาลเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุผลความเสื่อมโทรม หรือถูกท าลายเนื้อเมืองในหลายๆ 
ลักษณะ รวมทั้งการขาดการจัดการทางเศรษฐกิจสังคมที่เหมาะสม การปรับใช้ประโยชน์ใหม่ๆ  หรือ
การเพ่ิมปริมาณของสาธารณูปการและสาธารณูปโภคที่เป็นมูลเหตุที่ส่งอิทธิพลให้รูปแบบ ลักษณะ 
และบรรยากาศของเมืองเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายไป 

4. เมืองที่ถูกทิ้งร้างไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และถูกน ากลับมาใช้ใหม่ในยุคประวัติศาสตร์ถึง
ปัจจุบัน เมืองลักษณะนี้ได้ทิ้งหลักฐานหรือร่องรอยการพัฒนาของเมืองในสมัยโบราณก่อนที่จะหยุด
การใช้งานไป ในช่วงเวลาต่อก็ได้มีการกลับเข้าไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในยุคประวัติศาสตร์และท าให้เมืองมี
พัฒนาการจากยุคประวัติศาสตร์มาถงึยุคปัจจุบัน 

ย่านประวัติศาสตร์หมายถึงพ้ืนที่ใดหนึ่งที่ถูกก าหนดขอบเขตที่มีความส าคัญหรือมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีเป็นพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่นทางสถาปัตยกรรม เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์การวางผังเมืองหรือสิ่งแวดล้อมมนุษย์สร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เมืองหรือชนบทที่มีการ
ก าหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ได้ ซึ่งเป็นแหล่งที่ส าคัญที่มีเชื่อมโยง หรือแสดงถึงความต่อเนื่องและ
สาระที่ส าคัญของอันหนึ่งอันเดียวกันในแง่ประวัติศาสตร์ หรือสุนทรียภาพ อันเนื่องมาจากการ
วางแผนหรือพัฒนาทางกายภาพท าให้มีคุณค่า มีลักษณะที่โดดเด่น โดยย่านประวัติศาสตร์จะต้องถูก
จัดอยู่ในหนึ่งของลักษณะดังต่อไปนี้ (กรรณิการ์ สุธิรัตนาภิรมย์, 2548) 

- ย่านประวัติศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม (Architectural or Historic District) 
- ย่านประวัติศาสตร์การพาณิชย์ (Commercial District) 
- ย่านประวัติศาสตร์การอุตสาหกรรม (Industrial District) 
- ย่านประวัติศาสตร์พื้นถิ่น (Rural District) 
- พ้ืนที่ทางโบราณคดี (Archaeological District) 

หลวงพระบางนับว่าเป็นเมืองที่มีพัฒนาการและอารยธรรมมาอย่างต่อมาจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่มีการใช้งานสืบเนื่องจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน 
แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมือง อย่างมีพัฒนาการในความเป็นเมืองตามกาลเวลามาอย่างต่อเนื่อง 
ถึงหลวงพระบางจะผ่านเหตุการณ์และช่วงเวลาความเสื่อมโทรม การถูกท าลายเนื้อเมืองของกลุ่มฮ่อ
ธงด าหรือยุคการเปลี่ยนแปลงสมัยอาณานิคมในอดีตหรือในลักษณะต่างๆ รวมทั้งการขาดการจัดการ
ทางเศรษฐกิจสังคมที่เหมาะสม จนถึงปัจจุบันก็มีการพัฒนา การปรับใช้ประโยชน์ ทั้งยังมีการ
เสริมสร้างคุณภาพทางด้านสาธารณูปการและสาธารณูปโภคของเมืองอีกด้วย เหล่านี้ได้เป็นมูลเหตุที่
ส่งอิทธิพลให้รูปแบบ ลักษณะ และบรรยากาศของเมืองเปลี่ยนแปลงไป 
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ภูมิทัศน์เมือง (Urban Landscape) 

ภูมิทัศน์เมือง มักจะพบเห็นในวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมโดยทั่วไปมักจะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่
อยู่รอบๆ ตัว แนวคิดเกี่ยวกับภูมิทัศน์เมือง นับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าของความงดงามของเมืองที่เกิด
จากการใช้ธรรมชาติ และการสรรสร้างของมนุษย์ เพ่ือสร้างให้เมืองเกิดความสวยงาม โดดเด่นหรือมี
ความแตกต่างกันในทางลักษณะ อัตลักษณ์ ภูมิทัศน์เมืองได้แสดงออกถึงลักษณะพ้ืนที่เมืองที่ถูก
ล้อมรอบด้วยขอบเขตหรือก าแพง อันเป็นพ้ืนที่ที่แยกตัวจากพ้ืนที่ชนบท และมีระเบียบแบบแผนของ
การจัดวางองค์ประกอบของภูมิทัศน์เมือง ซึ่งภูมิทัศน์เมืองมีหลักพิจารณา 2 ประเด็นคือ  

ทางด้านสัณฐานวิทยาของเมือง (Urban Morphology) ซึ่งมีหมายว่าเป็นรูปร่างทางกายภาพ
ของเมืองซึ่งประกอบด้วยรูปแบบถนน รูปร่างอาคาร สถาปัตยกรรม สัดส่วนและความหนาแน่น 

การแบ่งเขตหน้าที่ (Functional Zonation) หมายถึงรูปบการใช้ที่ดินภายในเมืองหรือ
บริเวณต่างๆ ของเมืองซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกันไปเช่น ที่อยู่อาศัย เขตการค้า การปกครอง นอกนั้นการ
แบ่งเขตยังเกี่ยวข้องกับรูปแบบทางสังคม คือพ้ืนที่การครอบครองของผู้ที่มีคนฐานะที่แตกต่างกัน ซึ่ง
สามารถชี้ให้เห็นความแตกต่างทางภูมิทัศน์เมือง  

เควิน ลินซ์ สถาปนิกและนักวางผังชาวอเมริกัน ได้ให้นิยาม ภูมิทัศน์เมือง ว่าเป็นการรวม
องค์ประกอบในการรับรู้ของเมืองจากผู้พบเห็น ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 อย่าง คือ  

- ทางสัญจร (Paths)  
- ขอบเขต (Edges)  
- ย่าน (Districts)  
- จุดศูนย์รวม (Nodes) 
- จุดหมายตา (Landmarks)  

โดยองค์ประกอบทั้ง 5 ประการ จะสร้างมโนทัศน์ในการรับรู้ เมืองของผู้สังเกต หาก
สภาพแวดล้อมของเมืองมีการจัดองค์ประกอบที่เหมาะสม ก็จะท าให้เกิดจินตภาพที่ชัดเจน และส่งผล
ให้เมืองนั้นๆ มีความน่าประทับใจต่อผู้พบเห็นได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเมืองได้มีองค์ประกอบคือ ระบบ
การวางผังเมือง เส้นทางคมนาคม พ้ืนที่เมืองและพ้ืนที่ว่าง สวนสาธารณะและย่านส าคัญของเมือง 
ปัจจัยในเชิงนามธรรมและรายละเอียดต่างๆ ที่มีความเก่ียวเนื่องกับเมือง (Kevin Lynch, 1977) 
 นอกจากองค์ประกอบพ้ืนฐานทั้ง 5 ที่ประกอบกันเข้าเป็นโครงสร้างของเมืองแล้ว ยังมีปัจจัย
และองค์ประกอบย่อยอ่ืนๆ อีกหลายประการซึ่งส่งผลให้เกิดลักษณะเฉพาะตัวของเมืองแต่ละเมือง
ออกไป ซึ่งปัจจัยหรือองค์ประกอบดังกล่าวได้แก่รูปทรงของที่ดินหรือสภาพภูมิประเทศพืชพันธุ์
ธรรมชาติ ภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังรวมถึง รูปร่าง ขนาดและความหนาแน่นของเมือง ลักษณะเนื้อ
เมือง พ้ืนที่เว้นว่างในเมืองและพ้ืนที่เปิดโล่ง มุมมองและเส้นขอบฟ้าของเมืองซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า 
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ภูมิทัศน์เมืองนั้นคือ “การรวมเข้าด้วยกันระหว่างสภาพทางธรรมชาติและงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
โดยการออกแบบหรือปรับปรุงคุณภาพทางทัศนียภาพในสภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนของเมือง เพ่ือให้
เกิดความร่มรื่น สวยงาม มีเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างกันในแต่ละเมือง 

สิ่งแวดล้อม (Environment) 

โดยธรรมชาติของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แล้วจะมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เข้ากับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ก่อให้เกิดความ
ท้าทายต่อการจัดการสภาพแวดล้อมของเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการใช้ทรัพยากรและ
พลังงาน เป็นวิธีการและรูปแบบใหม่ส าหรับการใช้ชีวิตในเมือง ที่ต้องยืนอยู่บนฐานของการค านึง
ความเปราะบางทางด้านนิเวศวิทยาและการปฏิบัติที่มุ่ งเสริมสร้างทางด้านความยั่งยืน และคุณภาพ
ชีวิตในสังคมเมืองตามแนวทางที่หลากหลาย เหตุใดก็ตามเราควรหมายรวมเอาทั้งมรดกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมไว้เป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงของเมืองประวัติศาสตร์
นั้นยังได้น ามาซึ่งผลกระทบและสร้างความขัดแย้งกับพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมเมืองอาจจะเกิดในเวลาที่สั้นๆ  แต่จะสร้างผลกระทบกับพ้ืนที่ไปอย่างยาวนาน ฉะนั้นการ
จัดการภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์จึ่งถูกจัดขึ้นมาเพ่ือช่วยในการจัดการ บรรเทาปัญหาผลกระทบนั้น
ให้น้อยลง (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2559) 

มรดกเมือง (Urban Heritage)  

มรดกเมืองหมายรวมทั้งองค์ประกอบที่เป็นรูปธรรม และนามธรรมต่างๆ ทั้งนี้ถือว่าเป็น
กุญแจของทรัพยากรในการเพ่ิมศักยภาพในพ้ืนที่เมืองให้น่าอยู่ ซึ่งประกอบด้วยทรัพยากรและสภาพ
ความเป็นอยู่ของคนในพ้ืนที่เมือง สนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจ และการอยู่ร่วมกันของคนใน
สังคมท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในระดับมหาภาค ซึ่งในอนาคตของ
มนุษยชาติจะถึงจุดเปลี่ยนที่จะต้องมีการวางแผนและจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพการ การ
วางผังเมืองและการบริหารจัดการทรัพยากร การอนุรักษ์จะกลายมาเป็นที่กลยุทธ์ในการสร้างความ
สมดุลระหว่างการเติบโตของเมืองและคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานของความยั่งยืน (เกรียงไกร เกิดศิริ , 
2559, D-30) 

มรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติ  

ในการประชุมสมัยสามัญขององค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNESCO) ได้ก าหนดไว้ว่า มรดกทางวัฒนธรรมนั้นได้ประกอบด้วยสิ่งที่สร้างสรรค์ ของมนุษย์ในอดีต
ที่เป็นทั้งรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้เช่น ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้างต่างๆ และนามธรรม
เช่น ศีลธรรม จริยธรรม ภาษา สุนทรียศาสตร์ อาหารการกิน การแต่งกาย ศาสนา ความเชื่อและอ่ืนๆ 
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ในครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ปี 1972 ณ.กรุงปารีส ที่ประชุมได้มติอนุมัติ ว่าด้วยการ
คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก ได้ให้ค าจ ากัดความในเรื่องของมรดกทาง
วัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติ ไว้ดังนี้ (UNESCO, 2515) 

มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) อนุสัญญาว่าด้วยมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

1. โบราณสถาน ผลงานทางสถาปัตยกรรม ผลงานประติมากรรมหรือจิตรกรรม 
ส่วนประกอบหรือโครงสร้างของโบราณคดีธรรมชาติ จารึก ถ้ า ที่อยู่อาศัย และร่องรอยที่
ผสมผสานกันของสิ่งต่างๆ ข้างต้น ซึ่ง มีคุณค่าโดดเด่นในมิติทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ หรือ
วิทยาการ 

2. กลุ่มอาคาร กลุ่มของอาคารที่แยกจากกันหรือเชื่อมต่อกันโดยลักษณะทาง
สถาปัตยกรรม หรือโดยความสอดคล้องกลมกลืน หรือโดยสถานที่จากสภาพภูมิทัศน์ ซึ่งมี
คุณค่าโดดเด่น ในมิติทางประวัติศาสตร์ ศิลปะหรือวิทยาการ 

3. แหล่ง ผลงานที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ และธรรมชาติ และบริเวณอันรวมถึงแหล่ง
โบราณคดี ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นในมิติทางประวัติศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ชาติวงศ์วิทยา หรือ
มานุษยวิทยา 

  มรดกทางธรรมชาติ (Natural Heritage) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมและมรดกโลกทางธรรมชาติ ให้นิยาม “มรดกทางธรรมชาติ” มีความหมายความหมาย
ครอบคลุมถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้ 
 ลักษณะทางกายภาพและทางชีวภาพ หรือกลุ่มของสภาพทางธรรมชาติซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นอัน
เป็นสากลในมิติทางสุนทรียศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ 
 สภาพองค์ประกอบทางธรณีวิทยา หรือธรณีสัณฐาน หรือบริเวณที่พิสูจน์ทราบได้อย่างชัด
แจ้งว่าเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งที่มีชีวิตและพืชที่ได้รับการคุกคามชึ่งมีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลใน
มิติทางวิทยาศาสตร์ หรือการอนุรักษ์ 
 สภาพทางธรรมชาติ หรือบริเวณที่พิสูจน์ทราบได้อย่างชัดเจนว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลใน
มิติทางวิทยาศาสตร์ หรือการอนุรักษ์ และความงดงามตามธรรมชาติ (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2561) 

 

การศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์หลวงพระบาง  

จากการศึกษาของ ชาร์ปองเตียร์ เคลมองท์ และ ปีแอร์ เคลมองท์ “เรือนลาว: ในเขตเวียง
จันทร์และหลวงพระบาง” เมื่อปีพ.ศ.2546 ซึ่งได้ศึกษารูปแบบการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม ลักษณะองค์ประกอบของเรือน การศึกษานี้ยังมีหลักการและทฤษฎีบางส่วนที่มี
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ความส าคัญและเกี่ยวข้องกับกายภาพของภูมิทัศน์หลวงพระบางเช่น รูปแบบการตั้งถิ่นฐานและทิศ
ทางการวางตัวเรือนต่างๆ ซึ่งเป็นการศึกษาบุกเบิกที่ส าคัญที่สร้างให้เกิดความเข้าใจในลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมและการวางผังของหมู่บ้าน ตลอดจนคติความเชื่อเรื่องการวางตัวเรือนให้หันสันหลังคา
ประธานขนานกับแม่น้ าซึ่งเป็นลักษณะการวางผังในระดับครัวเรือนที่ส่งอิทธิพลอย่างส าคัญต่อการวาง
ผังเมืองหลวงพระบาง ส่วนตัวเรือนหลวงพระบางนั้นพบว่าการสร้างบ้านของชาวลาว โดยเฉพาะใน
หลวงพระบาง ตัวเรือนมักจะก าหนดทิศในเนื้อที่ อิงตามสายน้ าไหลที่อยู่ใกล้บ้านที่ตนตั้งบ้านอยู่เป็น
หลัก สายน้ าเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญในการก าหนดทิศซึ่งโดยทั่วไปมักจะมีด้วยกัน 2 ทิศ คือ
ทิศที่ไหลมาจาก และทิศที่จะไหลไปหา นั้นคือทิศเหนือและทิศใต้ สองทิศนี้เป็นแกนชี้ทิศอันดับแรกที่
ส าคัญกว่า และเป็นตัวก าหนดตัวอ่ืนๆ ด้วย ซึ่งมีความเชื่อว่าคนที่นอนจะไม่นอนขนานกับสายน้ า
เพราะว่าจะไหลไปตามสายน้ า แต่จะนอนขวางกับสายน้ าหรือนอนตั้งฉากกับหลังคาเรือน ส่วนการ
นอนขนานกับหลังคานั้นมีความเชื่อว่าจะใช้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วเท่านั้น (ชาร์ปองเตียร์ เคลมองท์ & 
ปีแอร์ เคลมองท,์ 2546) 

การตั้งถิ่นฐาน Sophie Clement-Charpentier และ Pierre Clement ผู้ศึกษาลักษณะ
รูปแบบการตั้งชุมชนของชาวหลวงพระบางสมัยโบราณก่อนจะมีการตัดถนน จินตนาการตาม และ
วิธีการของเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศส Charpentier และ Clement ได้อธิบายการตั้งถิ่นฐานของคนหลวง
พระบางในอดีต ว่ามีความสัมพันธ์กับตามทิศทางการไหลของน้ าโขง และน้ าคาน โดยเฉพาะการวาง
ทิศทางของตัวเรือน 
 จากงานวิจัยดังกล่าวได้ท าให้ผู้ศึกษาสามารถให้ข้อสรุปว่า ชุดความคิด และความเชื่อเหล่านี้ก็
ได้เป็นผลที่ก าหนดลักษณะภูมิทัศน์เมือง เช่น การวางผังเมือง รูปแบบของชุมชน และรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม รวมถึงการเกิดมีพ้ืนที่ทางพิธีกรรม กิจกรรมทางศาสนาต่างๆ และนั้นก็คือผลการ
ถ่ายทอดจากนามธรรมสู่รูปธรรมอย่างชัดเจน 

 
ภาพที่ 6: ทิศทางการวางตัวเรือนในหลวงพระบาง 
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ภาพที่ 7: ทิศทางการนอนตั้งฉากกับหลังคาเรือนและทิศทางการนอนขนานกับหลังคาเรือน 
ที่มา: หนังสือ เรือนลาว: ในเขตเวียงจันทร์และหลวงพระบาง พ.ศ.2546 
 

ในปีพ.ศ.2537 สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ศึกษาเรื่อง “การอนุรักษ์เมืองโบราณ: ศึกษาเปรียบเทียบ
เมืองหลวงพระบาง และเมืองเชียงใหม่”  โดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเมืองทั้งสองในมิติต่างๆ อาทิ
เช่น ด้านสังคม ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และผังเมือง ซึ่งมีบางส่วนที่ได้อธิบายถึง
ประวัติศาสตร์ ลักษณะ และองค์ประกอบของวัดในหลวงพระบาง  ซึ่งกรอบความคิดในการศึกษาของ
สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ นั้นใช้ค าอธิบายถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมระหว่างล้านช้าง 
และล้านนาในอดีต อีกทั้งผู้คนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เมืองทั้งสองก็ต่างเป็นกลุ่มคนผู้พูดภาษาตระกูลไทที่มี
วัฒนธรรมและเชื่อถือในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันจึงท าให้แบบแผนทางวัฒนธรรมด้านต่ างๆ ของ
เมืองทั้งสองมีความคล้ายคลึงกัน (สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, 2537) 

เมื่อปีพ.ศ.2548 ได้มีการศึกษาของ วรัฐ ลาชโรจน์และเบญจวรรณ กองสาสนะ ซึ่งได้ท าการ
วิจัยเกี่ยวกับ “แบบแผนของผังวัดในเมืองหลวงพระบาง” โดยผู้วิจัยทั้งสองได้ก าหนดกรอบการศึกษา
วิเคราะห์แบบแผนการวางผังวัด โดยพิจารณาระบบความสัมพันธ์ของต าแหน่งอาคารต่างๆ ในผังรวม
ทั้งหมดของวัด ซึ่งมีประเด็นการศึกษาที่ส าคัญคือ การวางทิศทางของแผนผังวัดโดยรวมที่สัมพันธ์กับ
โครงสร้างกายภาพภายนอกคือ ระบบของเมือง และ สัมพันธ์กับโครงสร้างกายภาพภายใน คือ
ต าแหน่งต่างๆ ของอาคารทั้งในเขต พุทธวาท และเขตสังฆาวาส ได้วิเคราะห์หาความหมาย และ
ความสัมพันธ์กับประเภทอาคาร ตรวจสอบระบบการวางผังถึงการเปลี่ยนแปลง และคลี่คลายปัญหา
ส าคัญในประวัติพุทธศาสนาของหลวงพระบาง การวิจัยมีลักษณะมุ่งเน้นผังบริเวณวัดในเขตพุทธวาส 
โดยไม่ได้ศึกษาองค์ประกอบประเภทในเชิงวิวัฒนาการของรูปแบบ   (วรัฐ ลาชโรจน์ & เบญจวรรณ 
กองสาสนะ, 2005) 

ข้อสรุปของผู้ศึกษาเห็นว่า พุทธศาสนาเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญมากๆ ของเมืองหลวง
พระบาง ตามความเชื่อของชาวลาว โดยเฉพาะเมืองพระบางเองการตั้งหมู่บ้านมักจะยึดเอาศาสนา
สถานเป็นหลักส าคัญของต าแหน่งหมู่บ้านซึ่งลักษณะหมู่บ้านจะสร้างวัดไว้ทางเหนือหรือพ้ืนที่ที่สูงกว่า 
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ส่วนบ้านเรือนประชาชนจะเกาะกลุ่มกันอยู่ทางใต้ หรือพ้ืนที่ที่ต่ ากว่า เพราะมีความเชื่อว่าวัดนั้นคือ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ซึ่งต้องเคารพบูชากราบไหว้ในพุทธศาสนาได้แสดงให้เห็นว่า พุทธศาสนาก็เป็นส่วน
หนึ่งในการก าหนดลักษณะภูมิทัศน์เมือง ลักษณะของชุมชนเช่นเดียวกัน 

 เมื่อปีพ.ศ.2559 (ปีค.ศ.2016) อณล ชัยมณี ได้ท าการศึกษาในประเด็น “พัฒนาการของเมือง
และรูปแบบสถาปัตยกรรมในหลวงพระบาง ภายใต้อิทธิพลตะวันตกในยุคอาณานิคม” (Urban 
Development and Architectural Typologies in Luang Prabang under the Western 
Influences during the Period of Colonial State)  ซึ่ งมีวัตถุประสงค์ ในศึกษา และสรุปผล
กระทบจากอิทธิพลตะวันตกช่วงยุคอาณานิคมของฝรั่งเศส การศึกษาและรวบรวมข้อมูล (1) ข้อมูล
จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับความสามารถในการท างาน และประวัติศาสตร์ของหลวงพระบาง 
(2) ศึกษาการพัฒนาของเมืองและงานสถาปัตยกรรมในหลวงพระบางทั้งในยุคก่อนและยุคอาณานิคม 
(3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองหลวงอาณานิคม ในการศึกษาพบว่าอิทธิพลของฝรั่งเศสได้
ส่งผลให้เมืองหลวงพระบางมีลักษณะเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในรายละเอียดของบริบททางกายภาพ
ดังกล่าวยังมีความยึดโยงกับความความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาวิถีชีวิต และวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
คนในพ้ืนที่อยู่ท าให้เมืองหลวงพระบางมีการผสมผสานลักษณะทางโครงสร้างของเมือง  และงาน
สถาปัตยกรรม ในการศึกษาของอณล ชัยมณไีด้ผลสรุปดังนี้ 
 “ในยุคอาณานิคมฝรั่งเศสนั้นได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเมืองหลวงพระบางอย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้งการตัดถนน การสร้างชุมชนรวมถึงการสร้างงานสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ ปรากฏการณ์ดังกล่าว
ส่งผลให้เมืองหลวงพระบางมี ลักษณะทางกายภาพรวมถึงวิถีชีวิตบางส่วน เปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อน
อาณานิคม เช่น ทางเท้าตามลุ่มแม่น้้าที่เคยเป็นทางสัญจรหลักถูกแทนที่ด้วยถนน ท้าให้ผังเมืองมี
ลักษณะเป็นตาราง (Block, Grid) อย่างชัดเจน และส่งผล ให้พ้ืนที่ริมแม่น้้า ที่เคยเป็นพื้นที่รวมตัวของ
ผู้คนในการซื้อขายแลกเปลี่ยน ถูกลดความส้าคัญลง และถ่ายทอดสู่ถนนหลัก รวมถึงอาคารรูปแบบ
ทันสมัยหรืออาคารอาณานิคม ถูกก่อสร้างขึ้นบนถนนเส้นที่ตัดใหม่โดยมีการวางตัวของอาคารเป็น
ระเบียบ และมีแบบแผนมากขึ้นตามโครงสร้างใหม่ของเมือง ท้าให้เกิดเป็นชุมชนแบบอาณานิคม 
(Colonial City) และการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้มีอิทธิพลต่อความเชื่อ วิถีชีวิต และภูมิวัฒนธรรมเดิม
ของคนในพื้นที”่ 

ภูมิทัศน์ของหลวงพระบาง จึงเป็นส่วนผสมระหว่างแนวความคิดแบบตะวันตก และความเชื่อ
แบบดั้งเดิมของพ้ืนถิ่น ท าให้เมืองนี้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทางกายภาพที่น่าสนใจ ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน 
วิถีชีวิตของชาวเมือง หลวงพระบางเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย จากพ้ืนที่ของการค้าขายแลกเปลี่ยน
สินค้ามาสู่เมืองท่องเที่ยว ส่งผลอาคารบ้านเรือนต่างๆ ถูกปรับเปลี่ยนการใช้งาน จากบ้านพักอาศัย 
อาคารราชการ ไปสู่โรงแรมขนาดเล็ก ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงธุรกิจที่ตอบรับความต้องการ
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ของนักท่องเที่ยว น ามาซึ่งราคาที่ดินที่เพ่ิมขึ้นท าให้ชาวหลวงพระบางดั้งเดิมย้ายออกจากพ้ืนที่มากขึ้น
เป็นล าดับ (Grey, 2016) แต่ด้วยบริบททางกายภาพทั้งด้านโครงสร้างเมือง และงานสถาปัตยกรรมที่
ถูกอนุรักษ์ไว้ก็ยังสามารถแสดงออกถึงเอกลักษณ์ดั้ งเดิมในด้านสังคมและความเชื่อ รวมถึง
ประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจน (อณล ชัยมณี, 2559) 

ในการศึกษาวิจัยของศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ ในปีพ.ศ.2553 “หลวงพระบางในจักรวาลวิทยา

แบบรัฐจารีต: พ้ืนที่พิธีกรรม และขบวนการกายเป็นราชธานีของอาณาจักรลาวล้านช้าง ได้อธิบายถึง

พัฒนาการของเมืองหลวงพระบางในฐานะราชธานีแห่งราชอาณาลาวล้านช้างสมัยแห่งรัฐจารีตโดย

แบ่งเป็นยุคดังนี ้

- สมัยยักษ์นันทากับจันทพานิช: เรื่องเล่าเชิงนิทานของผู้เข้ามาปกครองเชียงทองครั้งปฐม 
- คนชะวากับเมืองชะวา: รอยต่อระหว่างนิทานกับเรื่องเล่าก่ึงประวัติศาสตร์ 
- อดีตของเมืองหลวงพระบางสมัยเริ่มต้นสถาปนาของอาณาจักรลาวล้านช้าง 
- รัฐจารีตช่วงระยะการสถาปนาพุทธศาสนาลงบนพ้ืนที่ของผีและนาคาคติ (สมัยพระเจ้า

ฟ้างุ่ม–พระเจ้าหล้าแสนไท) 
- เมืองหลวงพระบาง รัฐจารีตช่วงสุดท้าย (หลังการย้ายราชธานี-ก่อนตกอยู่ในการครอบครอง

ของอาณานิคมฝรั่งเศส) 

ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2554 กษม อมันตกุล ได้ท าการศึกษาการออกแบบสัญลักษณ์ในเมืองมรดก
โลก “หลวงพระบาง” และอัตลักษณ์ที่ยังคงอยู่ ซึ่งได้กล่าวว่าปัจจุบันภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย
ภาพ เป็นสื่อที่มีบทบาทอย่างมากในสังคมชีวิตประจ าวัน  ถ้าเรามองไปรอบๆ ตัวจะเห็นสื่อที่เป็น
เครื่องหมายภาพปรากฏอยู่ทั่วไปตามท้องถนนหรือแม้กระทั่งสถานที่ท่องเที่ยว  และตามเมืองต่างๆ 
การออกแบบสัญลักษณ์ให้บรรลุเป้าหมายมีความสวยงาม ไม่เป็นผลกระทบต่อภูมิทัศน์เมือง นัก
ออกแบบมีความจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 3 ประการคือ 

1. ความงามของสัญลักษณ์จะต้องเก่ียวโยงกับสุนทรียภาพ (Aesthetic Form) คือความ
งดงามของรูปแบบของสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็น Representation หรือ Abstract ก็ตาม  

2. ต้องเหมาะสมกับกาลเวลาทุกยุคทุกสมัยควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นความนิยมชั่วคราว  
3. ต้องน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการสามารถลอกเลียนด้วยวิธีต่างๆ เช่นการย่อหรือ

ขยาย 
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ในปัจจุบันมักพบเห็นสัญลักษณ์สื่อความหมายอยู่ไปทั่วเมือง สัญลักษณ์เหล่านั้นก็ถูก
ออกแบบมาใช้ หรือประยุกต์ เพ่ือสื่อความหมายต่างๆ  สัญลักษณ์ที่น ามาใช้อาจเป็นรูปภาพ 
ตัวหนังสือ ตัวเลข และเครื่องหมายต่างๆ การออกแบบสัญลักษณ์ที่อยู่ในเมืองที่มีบริบททางวัฒนธรรม 
การเป็นเมืองมรดกโลกนั้นยังต้องค านึงถึงข้อจ ากัดหลายๆ อย่าง ในการออกแบบต้องให้ความส าคัญ
ในการค านึงถึงความเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม หลวงพระบางถือเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม และ
เป็นแหล่งของศิลปะรวมทั้งสถาปัตยกรรมทีม่ีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบลาวดั้งเดิม 
หรือแบบตะวันตก ยังคงแสดงถึงภูมิปัญญาในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และสะท้อนวัฒนธรรมในการ
จัดสรรทรัพยากรซึ่งยังคงด ารงอยู่อย่างต่อเนื่องในฐานะความเป็นมรดกโลกของเมืองหลวงพระบาง
ปรากฏออกอย่างเป็นรูปธรรม ในผลงานการออกแบบเพ่ือสร้างสรรค์ต่างๆ นั้นต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์แม้แต่ทางใดก็ตามเพ่ือยังคงมรดกวัฒนธรรมอันล้ าค่านี้เอาไว้ (กษม อมันต
กุล, 2554) 

เมื่อปีพ.ศ.2560 อุ่นเฮือน เพชรสวรรค์ ได้ท าศึกษาการอนุรักษ์โบราณสถานในพ้ืนที่เมือง
มรดกโลกแขวงหลวงพระบาง ตามผลสรุปกระบวนการอนุรักษ์โบราณสถาน ภายในแขวงหลวงพระ
บาง มีการวางแผน ที่ตระหนักถึงคุณค่า และความส าคัญของแหล่งมรดกทางโบราณสถานต่างๆ โดย
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมด ทั้งการออกกฎหมาย ข้อก าหนด และ
ระเบียบการต่างๆ รวมถึงการวางแผนผังตัวเมือง และการออกระเบียบการเฉพาะเพ่ือคุ้มครอง และ
อนุรักษ์ ในการบังคับและส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันคุ้มครองอนุรักษ์โบราณสถานอันเป็นสมบัติ และ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาตินั้นเพ่ือสร้างความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม จารีตประเพณี 
และวัฒนธรรม มุ่งเน้นการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาในฐานะเมืองมรดกโลกให้ยั่งยืน เพ่ือการ
อนุรักษ์ บ ารุงที่เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม ส านักงานมรดกโลกหลวงพระบางประกาศบังคับใช้ 
พร้อมกับมอบอ านาจในการก ากับ ควบคุม ซ่อมแซม ดัดแปลง และผลิตสร้างสิ่งต่างๆ บนพ้ืนที่
กายภาพภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์หลวงพระบางให้เป็นไปตามแผน ส าหรับการสงวนรักษาหรือการ
คงคุณค่าโบราณสถานในเขตพ้ืนที่เมืองมรดกโลกแขวงหลวงพระบางนั้น ต้องมีความเข้มงวดในการ
ควบคุมในการบริโภคท้ังในมิติสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม  

การบริหารจัดการเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญ และได้ประสบความส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตาม 5 ขั้นตอน นับตั้งแต่การวางแผน การจัดการองค์กร การบังคับงาน การ
ประสานงาน และการควบคุม เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์โบราณสถานใน
พ้ืนที่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบางเป็นสถานที่ส าคัญที่ได้ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
อนุรักษ์มรดกที่ดีเด่นของโลกประจ าปีค.ศ.2015 และเป็นเมอืงน่าท่องเทียวที่สุดอันดับ 1 ของโลกในปี
พ.ศ.2560 (โดยนิตยสารด้านการท่องเที่ยวชั้นน าของโลก (Travel+Leisure) ในสหรัฐอเมริกา) ซึ่ง
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หลวงพระบางประสบความส าเร็จหลายครั้งจนถึงปัจจุบัน โดยการที่หลวงพระบางได้เป็นจุดหมาย
ปลายทางที่น่าเที่ยวที่สุดในโลก จึงส่งผลท าให้มีชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวชมมรดกอันล้ าค่าอย่าง
มากมาย การรับมือต่อประกฎการณ์ดังกล่าวนั้นยิ่งต้องเข็มแข็งขึ้น ของการท างานของรัฐบาลร่วมมือ
กับคนในท้องถิ่น เนื่องจากเมืองหลวงพระบางมีความโดดเด่น และเพ่ือการส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว รัฐบาลจึงยกให้เป็นเมืองน าร่องด้านการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ โดยมีกิจกรรมทางวัฒนธรรม
เช่น ปีใหม่ลาว การแข่งเรือ บุญไหลเรือไฟ งานประเพณีต่างๆ หลวงพระบางเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวของ สปป. ลาว และยังได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง และเศรษฐกิจ
ทางภาคเหนืออีกด้วย (อุ่นเฮือน เพชรสวรรค์, 2560) 

จากงานศึกษาวิจัยของหลายท่านข้างบนนี้มีความส าคัญอย่างมากต่อการใช้กระบวนทาง
ความคิดเพ่ือน ามาอธิบายลักษณะภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลกหลวงพระบางได้เป็น
อย่างดี โดยเฉพาะผลงานการศึกษาวิจัยของ ชาร์ปองเตียร์ เคลมองท์ และปีแอร์ เคลมองท์ ที่ได้
ท าการศึกษาประเด็นการตั้งถิ่นฐานของชาวลาวในอดีต ที่ยังปรากฏให้เห็นได้เป็นจ านวนมากในพ้ืนที่
ศึกษา งานศึกษานี้จะเป็นกระบวนการ และข้อเสนอแนะที่ดีในการอธิบายลักษณะกายภาพของเมือง
หลวงพระบาง ต่อมางานศึกษาวิจัยของ สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ศึกษาเรื่อง “การอนุรักษ์เมืองโบราณ: 
ศึกษาเปรียบเทียบเมืองหลวงพระบาง และเมืองเชียงใหม่” ยังให้ข้อคิดเชิงการเปรียบเทียบด้านสังคม 
ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และผังเมือง ในการศึกษาของ วรัฐ ลาชโรจน์ และเบญจวรรณ 
กองสาสนะ ซึ่งได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ “แบบแผนของผังวัดในเมืองหลวงพระบาง” ปีพ.ศ.2548 ใน
การศึกษานี้ยังไม่ได้อธิบายถึงท่ีมาความส าคัญในการเลือกต าแหน่งที่ตั้งของศาสนสถานได้อย่างชัดเจน 
ซึ่งจากความเชื่อและความเข้าใจของชาวลาวศาสนสถานนับได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน ใน
บทความนี้จะเป็นข้อคิดในการศึกษาศาสนสถานเพ่ือวิเคราะห์ถึงที่มาความส าคัญในการ เลือก
ต าแหน่งวัด และทิศทางในการวางผังวัด รวมถึงชุดข้อมูลทางประวัติศาสตร์  

การศึกษาวิจัยต่อมา อณล ชัยมณี ได้ท าการศึกษาในประเด็น “พัฒนาการของเมืองและ
รูปแบบสถาปัตยกรรมในหลวงพระบาง ภายใต้อิทธิพลตะวันตกในยุคอาณานิคม” ในปีพ.ศ.2559 ก็
เป็นชุดข้อมูลส าคัญในการอธิบาย เสริมขยายองค์ความรู้ทางด้านพัฒนาการของเมืองหลวงพระบาง
โดยเฉพาะรูปแบบทางสถาปัตยกรรม และการวางผังเมืองที่เป็นการได้รับอิทธิพลมาจากอาณานิคม
ฝรั่งเศส แต่อย่างไรก็ตามในมุมมองทางภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์หลวงพระบางแล้วบทความนี้ยัง
ไม่ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์กันของสิ่งปลูกสร้างกับสภาพแวดล้อม และความความพิเศษของภูมิ
ประเทศแห่งนี้ ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจ และส าคัญต่อการอธิบายภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์เมือง
มรดกโลกหลวงพระบางแห่งนี้ให้มีความสมบูรณ์และแม่นย ามากขึ้น 
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นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่ ให้ข้อคิดและการเปรียบเทียบข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพ่ือ
วิเคราะห์หากการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างทางภูมิทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ศึกษาและข้อมูลหลักฐานส าคัญอันได้แก่ภาพถ่ายเก่าหรือภาพเขียนต่างๆ 

พัฒนาการความคิดว่าด้วยภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ (Historic Urban Landscape-HUL) 

ในเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 (ค.ศ.2010) โดยองค์กรวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่ งสหประชาชาติ  (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: 
UNESCO) ได้มีการรับรองในการประชุมสามัญประจ าปี ซึ่งถือเป็น แนวทางและเครื่องมือการบริหาร
จัดการว่าด้วย “ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์” ในเอกสาร “ข้อแนะน าเกี่ยวกับภูมิทัศน์เมือง
ประวัติศาสตร์” “UNESCO Recommendation on the Historic Urban Landscape”  ซึ่ งมี
เป้าหมายเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบูรณาการนโยบายเข้ากับการปฏิบัติเพ่ือการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
สรรค์สร้างโดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้การพัฒนาเมืองเคารพในคุณค่าของมรดกธรรมชาติและ
วัฒนธรรมที่อยู่คู่กับภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์  

จากกรอบแนวคิดว่าด้วย “ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์” เห็นได้ว่ามีกระบวนการด้านชุด
ความคิดล าดับความเหมาะสมของพัฒนาการของภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นเครื่องมือเข้าใน
การบูรณาการ และการพัฒนาพ้ืนที่อันทรงคุณค่าและโดดเด่นที่ผ่านมาหลายช่วงเวลาจนถึงปัจจุบัน 
การอนุรักษ์เมือง (Urban Conservation) เป็นส่วนหนึ่งในชุดความคิด และนโยบายด้านมรดกทาง
วัฒนธรรมสมัยใหม่ เมืองประวัติศาสตร์ (Historic Towns) และพ้ืนที่เมืองประวัติศาสตร์ (Historic 
Urban Areas) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม (Culture Heritage) อันเป็นพ้ืนที่ที่
พรั่งพร้อมไปด้วยความหลากหลายของมรดกวัฒนธรรมที่มนุษยชาติมีร่วมกัน ซึ่งมีพัฒนาการผ่าน
กระบวนการปรับเปลี่ยนในแต่ละยุคสมัย เมื่อพิจารณาลงในเนื้อของเมืองจะพบหลักฐานส าคัญที่บ่งชี้
ถึงปฏิสัมพันธ์ และความพยายามของมนุษย์ในการปรับตัวเพ่ือด ารงชีวิตในสถานที่นั้นๆ ตลอดจนมี
ความสัมพันธ์กับกาลเวลา เนื่องจากมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถาปัตยกรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมอันที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ 
และรูปแบบของผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ทั้งนี้ยังส่งเสริมแนวคิดเรื่องการให้ความส าคัญต่อมรดกวัฒนธรรม
เมืองในฐานะที่เป็นพ้ืนที่ทางสังคม และสั่งสมของวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ตลอดจนในปัจจุบันก็มี
มูลค่าในแง่ของสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจทั้งนี้ การด ารงอยู่ผ่านมิติทางประวัติศาสตร์ได้สะท้อนถึง
ความส าเร็จในขั้นสูงของมนุษย์ต่อการปรับตัวเพ่ือการด ารงอยู่ การสรรค์สร้างทางวัฒนธรรม ตลอดจน
การสั่งสมของจารีตนิยม และประสบการณ์ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ โดยตระหนักถึงพลวัติตามธรรมชาติของเมือง ด้วยความพยายามจึ่งได้มีการก าหนด
หลักการ และการวางแนวทางในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศมีพัฒนาการจากการ
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บูรณะโบราณสถาน จนถึงการบูรณะแหล่งที่ตั้งรวมถึงมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม โดยได้มีกฎบัตร
และมาตรฐานที่ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ เมือง (Urban Conservation) ตามล าดับเวลาและวาระ
ความส าคัญดังนี ้

1. กฎบัตรระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์และการบูรณะโบราณสถานและแหล่งที่ตั้ง 
(International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites) 
หรือ กฎบัตรเวนิส (Venice Charter, 1964) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพัฒนาการของการร่าง
ข้อก าหนดเรื่องพ้ืนที่ย่านประวัติศาสตร์ เกิดขึ้นมาควบคู่กับการศึกษาอย่างเป็นระบบในแวดวง
วิ ช าก าร  ตั้ ง แ ต่  “ ก ฎ บั ต ร เว นิ ส ”  (The Venice Charter: International Charter for the 
Conservation and Restoration of Monuments and Sites) ที่ถูกประกาศขึ้นในปีค.ศ.1964 ซึ่ง
เป็นจุดเริ่มต้นแรกของแม่แบบการอนุรักษ์ที่ผ่านช่องทางขององค์การระดับนานาชาตินามาสู่การ
เกิดขึ้นของเวทีความร่วมมือในระดับชาติ และระดับนานาชาติที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น น ามาสู่การ
ก่อตั้งกลไกส าคัญอย่าง สภานานาชาติว่าด้วยการดูแลอนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี หรือ 
ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) ซึ่งมีหน้าที่เป็นองค์กรวิชาชีพทาง
มรดกวัฒนธรรมในระดับสากล ที่คอยสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ และภาคสังคม โดยมีเป้าหมายการ
ท างานเพ่ืออนุรักษ์ และปกป้องโบราณสถาน มีรูปแบบของหน่วยงานเป็น องค์กรอิสระ (NGO) และ
ยังมีหน้าที่ส าคัญคือเป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการขององค์กรวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) และคณะกรรมการมรดกโลก อย่างไรก็ดี ในภาพรวม “กฎบัตรเวนิส” เป็น
เพียงการให้ความส าคัญแก่สิ่งปลูกสร้าง และตัวโบราณสถานเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียว (ICOMOS, 
1998b) ซึ่งในช่วงเวลา 10 ปีให้หลัง ความก้าวหน้าในเรื่องการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมก็ได้
พัฒนาขึ้นอีกระดับ ผ่านเวทีสากลระดับภูมิภาคคือ “ปฏิญญาอัมสเตอร์ดัม” (The declaration of 
Amsterdam) และ “กฎบัตรยุ โรปว่าด้วยสถาปัตยกรรม” (The European Charter of the 
Architectural) ที่ลงนามโดย “สภายุโรป” (The Council of Europe) ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1975 
อันเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญของการตระหนักถึงส่วนประกอบอ่ืนนอกเหนือจากโบราณสถาน โดยมี
ใจความของปฏิญญาตอนหนึ่งว่า 

- มรดกทางสถาปัตยกรรมของยุโรปไม่ได้มีความส าคัญแต่เพียงโบราณสถาน แต่ยังหมาย
รวมไปถึงกลุ่มของอาคารสถาปัตยกรรม ในเขตพ้ืนที่ของเมืองเก่า ลักษณะเฉพาะของ
ชุมชน ในธรรมชาติและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างนั้นอีกด้วย 

- มรดกทางสถาปัตยกรรมได้เก็บรวบรวมเรื่องราวในอดีตเอาไว้ เป็นแหล่งที่ทรงคุณค่า 
และสร้างสมดุลให้แก่ชีวิตของชนรุ่นหลัง 

- มรดกทางสถาปัตยกรรมเป็นดั่งหัวใจที่มีคุณค่าทางจิตวิญญาณ วัฒนธรรม สังคม และ
เศรษฐกิจ 
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- โครงสร้างทางประวัติศาสตร์ที่เกิดข้ึนจากพ้ืนที่เอ้ือให้เกิดสมดุลทางสังคม 
- มรดกทางสถาปัตยกรรมมีความส าคัญในการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคน 
- มรดกเหล่านี้กาลังเผชิญกับอันตรายจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ 
- การบูรณาการการอนุรักษ์เพ่ือหลีกเลี่ยงจากอันตราย 
- การบูรณาการการอนุรักษ์นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของกฎหมาย การปกครอง สภาพ

เศรษฐกิจและการสนับสนุนทางเทคนิค 
2. มติจากการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ขนาดเล็ก 

(Resolutions of the International Symposium on the Conservation of Smaller Historic 
Towns) ในการประชุมสามัญครั้งที่ 4 ICOMOS ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม พ.ศ.2518 (ค.ศ. 
1975) ที่ประชุมได้ผ่าน “มติจากการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ เมือง
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ข น า ด เล็ ก   (Resolutions of the International Symposium on the 
Conservation of Smaller Historic Towns)” มติดังกล่าวเป็นการขยายหลักการอนุรักษ์เมือง
ประวัติศาสตร์ขนาดเล็ก (Smaller Historic Town) โดยระบุว่า เมืองประวัติศาสตร์ ขนาดเล็ก
จ าแนกออกได้หลายรูปแบบตามลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น และตามลักษณะเฉพาะซึ่งแตกต่างกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขนาด บริบททางสังคม และบทบาททางเศรษฐกิจ มาตรการในการฟ้ืนฟูและ
ปรับปรุงเมืองเหล่านี้จะต้องให้ความเคารพต่อสิทธิ ประเพณี และความต้องการของผู้อยู่อาศัย 
ตอบสนองเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของชุมชน มติดังกล่าวเรียกร้องให้บรรจุประเด็นปัญหาและ
ความจ าเป็นของเมืองประวัติศาสตร์ขนาดเล็กเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทานโยบายระดับภาค ให้มี
การประสานแผนของหน่วยงานสาธารณะที่ส่งผลกระทบต่อเมือง เช่น การก าหนดที่ตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม โครงข่ายการจราจรและสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆ ขณะที่ในการวางแผนระดับ
ท้องถิ่น ให้ค านึงถึงการรักษาคุณค่าของเมืองประวัติศาสตร์และดูแลขนาดของสิ่งก่อสร้างใหม่ให้
สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของเมือง อาคารส าคัญ และภูมิทัศน์ของเมืองที่มีอยู่เดิม รักษามุมมอง
ทางสายตาและความเชื่อมโยงของที่ว่าง ถนนและจุดต่างๆ หลีกเลี่ยงการรื้อถอนองค์ประกอบที่ส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ แนะนาให้เอาอาคารเก่ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่แทนการรื้อถอน และเสนอแนะให้
มีการพัฒนาวิธีการส ารวจ ประเมิน และอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ขนาดเล็ก รวมทั้งกระตุ้นให้
ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความภูมิใจ และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหันมาสนใจดูแลเอาใจใส่เมืองประวัติศาสตร์ให้
มากยิ่งขึ้น (ICOMOS and the Authors, 1993b) 

3. ข้อแนะน าของยูเนสโกเกี่ยวกับการปกป้องและบทบาทร่วมสมัยของพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ 
(UNESCO’s Recommendation Concerning the Safeguarding and Contemporary Role of 
Historic Areas) ได้รับการรับรองจากที่ประชุมสามัญของยูเนสโกที่เมือง ไนโรบี (Nairobi) เมื่อวันที่ 
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26 พฤศจิกายน ค.ศ.1976 โดยสาระส าคัญคือการให้ ค าจ ากัดความของ “พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ 
(Historic Area)” และอธิบายถึงหลักการและมาตรการทั่วไปในการปกป้องพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ 
มาตรการที่แนะน าประกอบไปด้วยมาตรการทางด้านกฎหมายและการบริหารจัดการ เช่น การ
ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนภาคและเมือง และนโยบายด้านการเคหะ การจัดหาระบบใน
การอนุรักษ์พ้ืนที่ประวัติศาสตร์ การจัดท ามาตรการสนับสนุนทางการเงินในการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเก่าในพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ มีการการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบประสานการจัดท าแผนการ
อนุรักษ์และเอกสาร การจัดทาทะเบียนพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ การส ารวจข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรม 
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และข้อมูลทางเทคนิค รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเมืองและภาคในระดับกว้าง 
การจัดท าแผนการด าเนินงาน การศึกษาวิจัย การให้การศึกษาในโรงเรียน และการสร้างความร่วมมือ
ในระดับนานาชาติ (ICOMOS and the Authors, 1993d) 

4. กฎบัตรระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์เมืองและชุมชนเมืองประวัติศาสตร์ (Charter for 
the Conservation of Historic Towns and Urban Areas) หรือกฎบัตรวอชิงตัน (Washington 
Charter) ในการประชุมสามัญครั้งที่ 6 ICOMOS ในปีพ.ศ.2524 (ค.ศ.1981) ที่กรุงโรม (Rome) 
ประเทศ อิตาลี ในที่ประชุมได้ผ่านมติให้มีการร่างกฎบัตรเพ่ือการอนุรักษ์สวนประวัติศาสตร์และเมือง
ประวัติศาสตร์เพ่ือเพ่ิมเติมให้กฎบัตรเวนิสมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจากนั้นมีการจัดเตรียมร่างกฎบัตรเพ่ือ
การอนุรักษ์เมืองและพ้ืนที่เมืองประวัติศาสตร์ หรือ “กฎบัตรวอชิงตัน” ซึ่งผ่านการรับรองจากที่
ประชุมสามัญ ICOMOS ที่กรุงวอชิงตันดีซี เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2530 (ค.ศ.1987) เป็นเอกสารที่
ก าหนดหลักการ วัตถุประสงค์ และวิธีการในการอนุรักษ์ชุมชนเมืองประวัติศาสตร์ในภาพกว้าง โดยให้
ความสนใจกับพ้ืนที่ เมืองประวัติศาสตร์ทั้งเมืองใหญ่ เมืองเล็ก และศูนย์กลางเมือง หรือย่าน
ประวัติศาสตร์ รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบทั้งสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์
สร้างขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์การอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์และชุมชนเมืองอ่ืนๆ กฎบัตรดังกล่าวยังได้
ระบุถึงความจ าเป็นในการบูรณาการการอนุรักษ์เมืองเข้ากับนโยบายการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การวางแผนภาคและเมืองในทุกระดับ รวมทั้งคุณลักษณะของเมืองที่จะต้องสงวนรักษาไว้ว่า
ประกอบด้วยลักษณะเฉพาะทางประวัติศาสตร์ของเมือง หรือพ้ืนที่เมือง (Historic Character of the 
Town or Urban Area) และองค์ประกอบทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจที่แสดงถึงลักษณะดังกล่าว 
ดังต่อไปนี้ (ICOMOS, 1998a) 

- รูปแบบแผนผังของเมืองที่เห็นได้จากการแบ่งพ้ืนที่ดินและโครงข่ายถนน 
- ความสัมพันธ์ระหว่างอาคารและพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่โล่ง 
- รูปลักษณ์ภายในและภายนอกของอาคารที่เห็นได้จากสัดส่วน ขนาด รูปแบบ การ

ก่อสร้างวัสดุ สี และการตกแต่ง  
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- ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองหรือชุมชนเมืองและแหล่งที่ตั้งที่แวดล้อมทั้งที่เป็นธรรมชาติ   
และ ที่มนุษย์สร้างข้ึน  

- การใช้สอยที่หลากหลายที่มีอยู่ในเมือง หรือชุมชนเมือง ตามกาลเวลา การกระท าใดๆ ก็
ตามต่อคุณลักษณะดังกล่าวมาแล้วนั้นจะต้องค านึงถึงความเป็นของดั้งเดิมของเมือง 
และชุมชนเมืองประวัติศาสตร์  

5. กฎบัตรเวนิส ได้มีการเพ่ิมเติมกฎบัตรและมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์เมืองเพ่ือเสริมกฎบัตรเวนิสอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
เมืองโดยตรงเช่น การมีมติเพ่ือการฟ้ืนฟูแหล่งที่ตั้งเมืองประวัติศาสตร์ (Resolutions on the 
Regeneration of Historic Urban Sites) เป็นผลมาจากการประชุม ICOMOS ที่ประเทศเชคโกสโล
วาเกีย ในระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน ค.ศ.1996 ซึ่งมติดังกล่าวนั้นยังได้ระบุว่า การอนุรักษ์เมือง
ประวัติศาสตร์เป็นหน้าที่ของทุกๆ ประเทศทั่วโลก การอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์เป็นหน้าที่ของนัก
ผังเมือง นักสถาปนิก นักวิศวกร และนักอนุรักษ์โบราณสถาน รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ ในพ้ืนที่ก็
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ มติยังได้ระบุถึงความส าคัญยิ่งของมรดกทางวัฒนธรรมในฐานะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมยังมีการเรียกร้องให้ทุกประเทศอนุรักษ์พ้ืนที่ทาง
ประวัติศาสตร์ไว้ (ICOMOS and the Authors, 1993c) 

มติแห่ งบรูกส์  หลั กการบู รณ ะเมื องประวัติ ศาสตร์  (The Resolutions of Bruges: 
Principles Governing the Rehabilitation of Historic Towns)  ห ลั ก ก า ร บู ร ณ ะ เ มื อ ง
ประวัติศาสตร์ซึ่งน าเสนอต่อที่ประชุมสัมมนาระหว่างประเทศเรื่อง “การอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์” 
ที่เมืองบรูกส์ (Bruges) ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 12-15 พฤษภาคม พ.ศ.2518 (ค.ศ.1975) ระบุถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์ โดยกล่าวว่าคุณค่าทางวัฒนธรรม
และความงามเป็นสิ่งส าคัญของเมืองประวัติศาสตร์ แต่สิ่งส าคัญยิ่งกว่านั้นคือบทบาทหน้าที่ทางสังคม 
ในฐานะเป็นสถานที่พบปะของสังคมเมือง และเป็นถิ่นที่อยู่ที่มีความหลากหลายการอนุรักษ์เมือง
ประวัติศาสตร์ การบูรณะและการปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการปัจจุบัน
จึงเป็นสิ่งส าคัญของนโยบายด้านที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวจะต้องให้ความเอาใจใส่
ต่อสิทธิของผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสจะต้องสามารถอยู่อาศัยในที่เดิมได้ต่อไปเมือง
ประวัติศาสตร์จะต้องได้รับการอนุรักษ์ภายใต้กรอบของการวางแผนภาคและเมือง โดยการอนุรักษ์
เมืองจะต้องสอดคล้องกับวัตถุ-ประสงค์ด้านสังคมและเศรษฐกิจของภาค ขณะเดียวกันความต้องการ
ต่างๆ ของภาคก็จะต้องได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการอนุรักษ์เมือง  ในการอนุรักษ์เมืองอาจ
จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเพ่ือตอบสนองต่อชีวิตในปัจจุบัน แต่จะต้องระมัดระวัง
ไม่ให้กระทบต่อโครงสร้าง และประวัติศาสตร์ของเมือง การวางผัง ความหนาแน่น และสัดส่วนของ
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เมืองจะต้องได้รับการเก็บรักษา ความเป็นของแท้ดั้งเดิมของโบราณสถานและกลุ่มอาคารจะต้องได้รับ
การอนุรักษ์ตามหลักการของกฎบัตรเวนิส (ICOMOS and the Authors, 1993a) 
 ประเทศสมาชิก และองค์กรระหว่างประเทศทั้งของภาครัฐและเอกชนควรสร้างความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชน รวมถึงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในแนวทางภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์โดยการเผยแพร่
องค์ความรู้จากกรณีศึกษาและการปฏิบัติให้เหมาะสมจากประเทศอ่ืนที่มีความแตกต่างทางภูมิทัศน์
จากทั่วโลกเพ่ือช่วยเพ่ิมความแข็งแกร่งให้แก่เครือข่ายและการแบ่งปันองค์ความรู้ และการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของพ้ืนที่ประเทศสมาชิกควรประสานความร่วมมือระหว่างองค์การระหว่างประเทศ 
และองค์กรหรือหน่วยงานท้องถิ่นให้ขยายขอบเขตความร่วมมือเพ่ิมมากขึ้นการพัฒนาระหว่าง
ประเทศและหน่วยงานตัวแทนความร่วมมือของประเทศสมาชิก รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน และมูลนิธิ
ควรกระตุ้นการพัฒนากระบวนการทางวิธีคิดที่จะช่วยในการพิจารณาการเข้าถึงภูมิทัศน์ชุมชนย่าน
ประวัติศาสตร์เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบที่จะเข้ามาช่วยเหลือและโครงการที่เหมาะสมกับพ้ืนที่
ชุมชนนั้นๆ 

ในส่วนหลวงพระบาง คณะกรรมการมรดกโลกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะอนุรักษ์ 
และปกปักรักษามรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติอันมีลักษณะโดดเด่นมีคุณค่าอย่างสูงในระดับ
สากลให้เป็นมรดกโลกของมนุษย์ชาติไว้ โดยมีหลักการที่ถือเป็นหัวใจหลักที่ส าคัญ ต่อการท างานโดย
อิงตามข้อตกลงร่วมของมวลสมาชิกองค์การ UNESCO ในปีพ.ศ.2515 (ปีค.ศ. 1972) ภายหลังจากที่
ได้รับการตกลงเห็นชอบแล้วก็ได้มีการการจัดตั้งคณะกรรมการมรดกโลก (World Heritage 
Committee) และกองทุนมรดกโลก (World Heritage Fund) ขึ้นเพ่ือด าเนินการในหลักหลักการที่
เหมาะสมดังกล่าวโดยองค์การทั้งสองนั้นเริ่มต้นด าเนินการมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1976 หน้าที่ส าคัญของ
คณะกรรมการมรดกโลกแบ่งออกเป็น 4 ข้อการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อแยกประเภทของมรดกตามข้อเสนอจากบรรดาประเทศสมาชิกเพ่ือน าเสนอมรดกทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีคุณค่าในระดับสากลของประเทศนั้นๆ ได้บรรจุไว้ในบัญชีมรดกโลกตาม
ข้อตกลงร่วมจากสมาชิกองค์การ UNESCO 

2. เพ่ือตรวจสอบการปกปักรักษามรดกที่มีการน าเสนอในบัญชีโดยมีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างบรรดาประเทศสมาชิก 

3. เพ่ือจัดการตัดสินใจในกรณีเร่งด่วนส าหรับมรดกโลกที่ตกอยู่ในอันตราย  เพ่ือให้ทันการณ์
ในการจัดการ การอนุรักษ์ไว้ 
 4. เพ่ือตัดสินใจในการสร้างทรัพยากรจากกองทุนมรดกโลกในการสนับสนุนการด าเนินงาน
อนุรักษ์ของรัฐต่างๆ ที่เป็นสมาชิกในทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดส าหรับมรดกอันมีคุณค่าทางสากล
ในหลักการที่เหมาะสมอันเดียวกัน 
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เป้าหมายส าคัญของการศึกษาย่านภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์  

ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์หลวงพระบางคือ พื้นที่เมืองอันเป็นที่รับรู้กันว่าเป็นผลจากการสั่ง
สมขึ้นจากประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า มีคุณลักษณะทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ซึ่งหลวงพระบางเองก็มี
การตั้งถิ่นฐานมีเรื่องเล่า มีต านาน มีวัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อและสังคมเมืองมาแต่ช้านาน  มีการ
พัฒนาแนวคิดของผู้คนสู่การขยายตัวไปตามศูนย์รวมทางเศรษฐกิจสังคม แนวคิดในการพัฒนาในอดีต
นั้นได้ท าเพ่ือแสดงถึงความรุ่งเรืองความยิ่งใหญ่จนเกิดมีเอกลักษณ์ทางศิลปะ วัฒนธรรม ที่ถ่ายทอด
จากรุ่นสู่รุ่น โดยอิงใส่บริบทของสังคมของการแลกเปลี่ยนด้านองค์ความรู้ความสามารถทางด้านฝีมือ 
การค้าขาย อันเป็นจุดเปลี่ยนเมืองในอดีต ตัวเมืองและสภาพแวดล้อมเมืองได้ถูกสร้างขึ้นในยุค
ประวัติศาสตร์และยุคร่วมสมัย การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองที่อยู่เหนือและใต้พ้ืนดิน พ้ืนที่
โล่งและสวน รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการเชิงพ้ืนที่  ตลอดจนการ รับรู้  และ
ความสัมพันธ์เชิงทัศน์ ตลอดจนองค์ประกอบอ่ืนๆ ทั้งหมดของโครงสร้างเมืองผ่านช่วงของการ
ปกครองแต่ละสมัย ซึ่งหลวงพระบางเองก็ได้รับการพัฒนาปรับปรุงมามากมายด้วยรูปแบบของการ
พัฒนาของเดิมผสมกับของใหม่ความโดดเด่นด้วยผังเมืองใหม่ของหลวงพระบางจากเจ้าอาณานิคม
ฝรั่งเศส อันเป็นจุดเปลี่ยนลักษณะภูมิทัศน์ ในฐานะเมืองมรดกโลกแล้วสมควรที่จะมีจุดมุ่งหมายการ
พัฒนาเมืองเพ่ือความยั่งยืน ตามค าแนะน าแนวทางภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์  นอกจากนี้ยังควร
ตอบสนองวัตถุประสงค์ท่ีจะอนุรักษ์คุณภาพของสภาพแวดล้อมของมนุษย์ เพ่ิมศักยภาพการปรับปรุง
การใช้งานของพ้ืนที่ในเมืองให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกทั้งการยอมรับลักษณะที่เปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ในเมืองและการส่งเสริมความหลากหลายทางด้านสังคมและการใช้งานของพ้ืนที่ รวมไปถึง
เป้าหมายของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของเมือง การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็น
รากฐานส าคัญ ในความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคตกับมรดกที่ตก
ทอดมาจากอดีต แนวทางภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์มีแนวคิดว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
และความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ส าคัญของมนุษย์ การพัฒนาสภาพสังคม และระบบ
เศรษฐกิจ และการหาเครื่องมือในการจัดการกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพ่ือท าให้มั่นใจ
ว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึนในลักษณะที่กลมกลืน และสร้างการบูรณาการให้เข้ากันได้กับมรดก
วัฒนธรรมในที่ตั้งทางประวัติศาสตร์และสอดคล้องกับบริบทของภูมิภาคด้วย แนวทางภูมิทัศน์เมือง
ประวัติศาสตร์ได้เรียนรู้จากประเพณีและแนวความคิดของชุมชนท้องถิ่น ใน ขณะเดียวกันก็ให้ความ
เคารพคุณค่าชุมชนในระดับชาติและนานาชาติ (UNESCO, 2011) 
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บทที่ 3 

พื้นที่ศึกษาพัฒนาการภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์หลวงพระบาง 

 เมืองหลวงพระบางในเขตเมืองเก่าเป็นพ้ืนที่ที่มีความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์ยิ่ง ด้าน
ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่สืบเนื่องกันมา มีความสัมพันธ์ทางด้านมิติ
ความเชื่อ และวัฒนธรรมสังคมในพ้ืนที่นี้มาอย่างช้านานเพ่ือท าความเข้าใจต่อรายละเอียดความ
เป็นมาของเมืองหลวงพระบาง ส่วนการศึกษาในเรื่องภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์หลวงพระบางนั้นจึง
มีการจัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นล าดับขั้นตามความส าคัญและช่วงเวลา เพ่ือการศึกษา และวิเคราะห์ใน
ส่วนถัดไป เนื้อหาของบทนี้จึงได้ท าการแบ่งประเด็นที่ส าคัญตามล าดับภาพรวมความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์ หลักฐาน และข้อมูลพื้นฐานส าคัญของเมืองหลวงพระบาง 

 ในการศึกษาด้านหลักฐาน และข้อมูลพ้ืนฐานของเมืองหลวงพระบางนั้นจะแบ่งประเด็น

การศึกษาตามพ้ืนที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์เพ่ือชี้ให้เห็นถึงเอกลักษณ์ ความสัมพันธ์และการ

เปลี่ยนแปลงของเมืองในทิศทางต่างๆ ดังนี้ 

ภาพรวมความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของเมืองหลวงพระบาง 

การศึกษาชุดข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของหลวงพระบาง โดยผ่านมิติทางความเชื่อ ความ
เป็นมาเมืองหรืออาณาจักรลาวล้านช้าง รูปแบบของเก่าและเมืองแบบใหม่ในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส
จนถึงปัจจุบันและข้อมูลเหล่านี้มีความส าคัญยิ่งต่อการศึกษาภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์หลวงพระบาง 
ซึ่งหลวงพระบางได้มีพัฒนาการในการเจริญเติบโตของเมืองที่ส าคัญตามช่วงเวลาดังนี้ 

สมัยก่อนการสถาปนาอาณาจักรลาวล้านช้าง  

 ในสมัยก่อนการเกิดมีอาณาจักรลาวล้านช้าง โดยความเป็นมาจากพงศาวดารนิทานพ้ืนบ้าน

ของชาวหลวงพระบางกล่าวว่า ในอดีตหลวงพระบางเป็นพ้ืนที่ที่แฝงไปด้วยอ านาจแห่งอิทธิฤทธิ์อันได้

ก็ให้เกิดความเชื่อต่อๆ กันมาเป็นเวลานานทั้งเป็นการเล่าปากต่อปากจากคนเก่าแก่ในท้องถิ่น และ

บางส่วนก็ถูกท าเป็นหนังสือเอาไว้ หลวงพระบางนอนอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่ม ภูเขา และโบราณสถาน

มากมายที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในอดีตผู้คนที่ได้อาศัยอยู่พ้ืนที่นี้ซึ่ง

เป็นชนเผ่าแรกคือชนเผ่า “ขมุ” กาลเวลาผ่านไปก็ท าให้ชนเผ่านี้ได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวมากขึ้นจน

เกิดมีชุมชน โดยเริ่มแรกในการสร้างเมืองของเมื่อก่อนที่ชื่อว่า เมืองเชียงดงเชียงทองนั้น โดยฤษีสองพ่ี

น้องได้มาส ารวจเห็นว่าพ้ืนที่ตรงเมืองเก่าหลวงพระในปัจจุบันนี้มีความอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง มีทรัพยากร

มากมาย มีลักษณะทางภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการเลือกเป็นถิ่นฐานเพ่ืออาศัย
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อยู่จึงได้ตัดสินใจเอาเป็นที่ตั้งเมืองในเมื่อก่อน ในการหมายเขตเมืองในเมื่อก่อนได้มีความเชื่อว่าจะยึด

เอาตามภูมิประเทศนั้นก็คือสายน้ า ภูเขา และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ  โดยการมีการตั้งเสาหลักเมือง 

ซึ่งหลวงพระบางเองได้มีเสาหลักเมืองตั้งอยู่ด้านบนของภูสี ที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง และมีหลัก

หมั้นก้อนกายฟ้า และท้ายขัน ส่วนที่ตั้งอยู่นอกเมืองคือมีภูเขาธรรมชาติที่อยู่ล้อมรอบ อันเป็น

เครื่องหมายเขตเมือง และยังเป็นก าแพงใหญ่ให้แก่เมืองที่มีชื่อว่าภูล้านภูช้างอันเป็นนิมิตหมายจน

กลายเป็นชื่อของ “อาณาจักรแห่งล้านช้าง” ในเวลาต่อมาจนกระทั่งได้รับอิทธิพลจากภาษาบาลี และ

สันสกฤต จึงถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น “นครศรีสัตนาคนหุต” ที่แปลว่า “ล้านช้าง” นั้นเอง 

 นอกจากนั้นยังมีเรื่องขุนบรมราชาธิราชที่เป็นเทวดาฟ้าแถนที่ถูกส่งมายังเมืองมนุษย์โดยให้

เป็นกษัตริย์ปกครองครองเมืองแถน การก าหนดเขตแดนของเมืองโดยมีนิยามพ้ืนที่ให้เป็นพ้ืนที่

ศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏให้พบเห็น อันมีบทบาทส าคัญต่อรูปแบบการปกครอง ขนบธรรมเนียม ประเพณี

และวัฒนธรรมของผู้คนในพ้ืนที่  อยู่ในพงศาวดารล้านช้างที่มีการกล่าวถึงต านานการสร้างเมืองหลวง

พระบางที่มีนัยที่ส าคัญในการให้ความหมายแก่พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็นพ้ืนที่ของผีบรรพบุรุษ หรือผี

อารักษ์ในต านานของ ขุนบรมที่ถือได้ว่าเป็นต้นก าเนิดของต านานผีบรรพบุรุษ ผีอารักษ์ และยังแสดง

เห็นถึงระบบความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษผีอารักษ์แฝงอยู่ในเนื้อเรื่องของขุนบรมที่ลงมาสร้างบ้านแปลง

เมืองโดยเป็นผู้บุกเบิกพ้ืนที่นี้ และต่อมาเป็นเรื่องของผู้ที่คอยรับใช้ใกล้ชิดขุนรมคือผู้ใหญ่ หรือ “ปู่เยอ 

ย่าเยอ” คอยให้ความช่วยเหลือท าให้ได้รับความเคารพนับถือหรือเป็นผีบรรพบุรุษ ผีอารักษ์ของ

ผู้ปกครองเมือง และชุมชนในยุคขุนบรม หรือยุคประวัติศาสตร์ของชนชาติลาวซึ่งในปัจจุบันก็ยังถูกยก

มาเป็นอัตลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อที่ยังเคารพนับถือ  โดย “ขุนลอ” โอรสที่ส าคัญได้ถูกขุน

บรมส่งมาสถาปนาเมืองศรีสัตนาคนหุตอุตมราชธานีเมืองชวา หรือเชียงดงเชียงทอง ซึ่งก็คือเมืองหลวง 

พระบางในปัจจุบันขึ้นเป็นปฐมอาณาจักรลาว และทรงครองราชย์มาตั้งแต่ พ .ศ.1241 หรือ ปี 

ค.ศ.698 ส่วนโอรสคนอ่ืนๆ ทั้ง 6 นั้นขุนบรมโปรดให้ไปสร้างบ้านแปลงเมืองจนเกิดเป็นอาณาจักร

ต่างๆ ที่ในภาคพ้ืนสุวรรณภูมิ (วรัฐ ลาชโรจน์ & เบญจวรรณ กองสาสนะ, 2005) 

 หลวงพระบางนับว่าเป็นราชธานีที่เก่าแก่ตั้งอยู่ท่ามกลางสรรพสิ่งทั้งหลายที่น่าตื่นเต้นร้อยอัน 

พันอย่าง มีปูชนียสถานยุคก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียงเหล็ก 3500 ปีก่อน ค.ศ. และทิวทัศน์

ธรรมชาติอันสวยงามของน้ าโขงที่เต็มไปด้วยปริศนา และเรื่องราวกล่าวขานที่ไม่อาจลืมเลือนได้ ทุกสิ่ง

เหล่านี้ ได้ประดับ และเพ่ิมความงามความมีเสน่ห์ให้แก่สีสันแห่งวัฒนธรรมด้านต่ างๆ ของลาว ยังมี

ความเชื่อในเรื่องของพระยานาคในหลวงพระบางซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญ และสัมพันธ์กับเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมของในหลวงพระบางซึ่งมักจะเห็นทั้งในภาพวาด และรูปปั้นพระยานาคปรากฏอยู่ในวัด

จ านวนมาก หลวงพระบางเองก็ได้รับการขนานนามว่าเป็น “นครแห่งพระยานาค” โดยพระยานาคถือ

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองปกปักรักษาบ้านเมือง และชาวลาวโดยเฉพาะเมืองหลวงพระบางที่ชื่อ
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ว่า ศรีสัตนาคนหุตหรือแปลว่าเมืองนาคเจ็ดหัว ที่ตั้งชื่อตามต านานการสร้างเมืองที่มีฤษีมาสอนให้ผู้คน

ในท้องถิ่นรู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และในนั้นมีทั้งยักษ์ พญานาคเจ็ดหัว มนุษย์และได้น า

ลักษณะมงคลของพญานาคนั้นมาตั้งเป็นชื่อเมืองต่อไป ในวัฒนธรรมของชาวหลวงพระบาง การนับถือ

นาคเป็นสัญลักษณ์แห่งต้นก าเนิดของชนชาติที่มาของความเชื่อเรื่องนาค อาจมาจากต านานในความ

เชื่อของบรรพบุรุษชนชาติลาว จากต านานกล่าวว่านาคที่อยู่อาศัยอยู่ตามสถานที่ต่างๆ เหล่านี้เป็น

สัญลักษณ์แทนหัวหน้ากลุ่มชนหรือผู้ปกครองชุมชนในพ้ืนที่ต่างๆ  

 สมัยอาณาจักรลาวล้านช้าง หรือยุคก่อนอาณานิคมฝรั่งเศส 

 สมัยอาณาจักรลาวล้านช้าง ได้เริ่มปรากฏความเป็นเมือง และชุมชนได้อย่างเป็นรูปร่าง 

ในช่วงรัชสมัยของเจ้าฟ้างุ่ม ที่ทรงรวบรวมอาณาจักรลาวให้เป็นปึกแผ่น และ ก่อตั้งเมืองเชียงดงเชียง

ทองขึ้นให้เป็นราชธานี ซึ่งกล่าวว่าเป็นอาณาจักรลาวล้านช้าง ส่วนค าว่า “หลวงพระบาง” นั้นได้มี

ที่มาจากกษัตริย์ของขอมได้พระราชทานองค์พระบางให้แก่เจ้าฟ้างุ่ม ในปี ค .ศ.1358 และได้น าไป

ประดิษฐานไว้ที่เมืองเชียงดงเชียงทอง อันเป็นพระพุทธรูปศิลปะสิงหลคู่บ้านคู่เมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์  

อันเป็นที่มาของค าว่า “หลวงพระบาง” หลวงพระบางนั้นมีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาอย่างต่อเนื่อง

มายาวนาน เป็นเมืองศูนย์กลางที่ยังคงรากเหง้าของอาณาจักรล้านช้างที่รุ่งเรื่องในอดีต มีความโดด

เด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะที่ โดดเด่น จากบันทึกจาก

ประวัติศาสตร์ลาวได้เขียนไว้ว่าในสมัยของเจ้าฟ้างุ่มปกครองนั้นได้ปรากฏมีพุทธศาสนาในขณะ

เดียวกับการน าเอาองค์พระบางจากอาณาจักรขอมสู่ล้านช้างและปฏิบัติกันมาอย่างเป็นระบบอย่ าง

ต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เป็นเมืองแห่งอารยธรรมล้านช้างที่ถูกโอบอ้อมด้วยธรรมชาติ ป่าไม้

และขุนเขา มีความสวยสดงดงามด้วยภูมิทัศน์ท่งนา ผู้คน บ้านเรือน วัดวาอาราม และพระราชวังเดิม 

จนได้กลายเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในระดับสากลที่มีฐานะพร้อมถูกยกย่องให้เป็นเมืองแห่งการ

ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมประเพณี และธรรมชาติ  รวมทั้งสถาปัตยกรรมอันสวยงามในปัจจุบัน   

 ความเป็นสังคมเมืองขยายตัวมากขึ้น มีภาษาท้องถิ่นท าให้พ้ืนที่มีความหนาแน่น และมี
ศูนย์กลางของชุมชน ในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ.2044) โดยพระองค์ได้ทรงเริ่มวางรากฐานของ
เมืองเชียงทอง ให้เป็นพ้ืนที่ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา โดยมีการสร้างวัดวิชุนราช
บนพ้ืนที่หลังพูสี และอัญเชิญ “พระบาง” มาประดิษฐานในอารามวัด ในปีพ.ศ.2046 ซึ่งวัดดัง
กล่าวคือ พุทธศาสนสถานแห่งแรกภายในก าแพงเมืองเชียงทอง หรือหลวงพระบาง โดยวัดเชียงทอง 
สร้างในปีค.ศ.1560 (พ.ศ.2103) ก่อนย้ายราชธานีมาเวียงจันทน์ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่แหลมบริเวณจุดบรรจบ
กันของแม่น้ าโขง และแม่น้ าคาน ซึ่งกลายมาเป็นศูนย์กลางของต าแหน่ง “หัวเมือง” และเป็นสัญญา
ลักษณ์ทางพุทธศาสนาจึงถูกสร้างขึ้นโดยชื่อว่า วัดเชียงทอง และช่วงเวลาต่อมาในสมัยของพระเจ้า
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ไชยเชษฐาธิราช ราชธานีของอาณาจักรลาวล้านช้างถูกย้ายไปนครเวียงจันทน์ และเมืองเชียงทองถูก
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นหลวงพระบางเพ่ือสถาปนาเป็น “ราชธานีของพระพุทธศาสนา” ช่วงเวลานั้นมีการ
สร้างวัด และอุโบสถมากมาย โดยมีด าเนินการจากหลายภาคส่วนทั้งราษฎร ข้าราชการ และคหบดี 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นไปตามพระราชด าริของเจ้ามหาชีวิตที่ต้องการท าลายคติความเชื่อเรื่องผีโดยยึดถือพุทธ
ศาสนาเป็นหลักศูนย์รวมทางด้านความคิดความเชื่อของหลวงพระบางตลอดมา (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์, 
2553a) เมื่อสิ้นแผ่นดินในสมัยของสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชอาณาจักรล้านช้าง ก็ได้มีกษัตริย์
ปกครองสืบต่อกันมาหลายรัชกาล ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในช่วงรัชกาลของพระเจ้าสุริยวงสา
ธรรมิกราช ในปีค.ศ.1638-1695 ถือว่าเป็นยุคทองแห่งอาณาจักรล้านช้าง พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่
มีความตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม (คุณธรรมประจ าตนของผู้ปกครองบ้านเมือง ให้มีความเป็นไปโดย
ชอบธรรม และยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนจนเกิดความชื่นชมยินดี ) และเป็นที่นับถือของ
ประชาชน 

 
ภาพที่ 8: องค์พระบางปีค.ศ.1920 
 ในพิธีสรงน้ าวันที่สามของปีใหม่ของทุกๆ ปีซึ่งเป็นวันที่สังขารขึ้นพระบาง จะถูกแห่ไป
ประดิษฐานที่หอสรงของวัดใหม่และประชาชนชาวลาวทั้งปวงมารดสรงน้ าองค์พระบาง   
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ภาพที่ 9: องค์พระบางปีค.ศ.1930 ประดิษฐานในวิหารของวัดใหม่ ในปัจจุบันถูกรักษาไว้ที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหลวงพระบาง  
ที่มา: จากหนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง, 90. 

ยุคอาณานิคมฝรั่งเศส ช่วงศตวรรษที่ 19-20 

 ในช่วงเวลานี้หลวงพระบางถูกอาณานิคมฝรั่งเศสก าหนดให้เป็นเขตในอารักษ์ขาทางตอน

เหนือซึ่งหมายถึงเขตปกครองโดยทางอ้อมขณะที่ตอนกลาง และตอนใต้ผู้ปกครองในฐานะอาณานิคม

โดยตรงตั้งแต่ในปีค.ศ.1946 หลวงพระบางก็ได้ถูกปกครองเป็นหน่วยการปกครองเดียวกันกับอาณา

นิคมส่วนอ่ืนของฝรั่งเศส ฉะนั้นฝรั่งเศสก็ยังด ารงความเป็นราชนคร หรือเป็นเมืองที่มีกษัตริย์ประทับ

อยู่ซึ่งถูกยกระดับให้เป็นกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรล้านช้างของลาวทั้งประเทศ หลวงพระบางเป็น

พ้ืนที่ของกษัตริย์ในบริบทของการสู้รบเมืองหลวงพระบางจึงเป็นเขตที่ได้รับการคุ้มกันการพิเศษ และ

เป็นพ้ืนที่ที่มีความปลอดภัยได้ท าให้มีผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ ที่หนีภัยพิบัติจากการทิ้งระเบิดเข้ามาอยู่ใน

เมืองที่ปลอดภัย ในขณะเดียวกันบรรดานักธุรกิจในเมืองหลวงพระบางจ านวนมากโดยเฉพาะสาวจีน 

และเวียดนามกับทยอยออกจากราชธานีไปอยู่เวียงจันทน์ และต่างประเทศ ความรุนแรงในการสู้รบที่

ยังด าเนินอยู่รายรอบปริมณฑลแต่ในความคิดของหลวงพระบางก็ยังคงด ารงชีวิตแบบดั้งเดิมอย่าง

ต่อเนื่อง  
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 หลวงพระบาง เป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากตะวันตกจากการตกเป็นรัฐอาณา

นิคมของฝรั่งเศสเป็นเวลา 82 ปี (พ.ศ.2463-2518) ส่งผลให้ลักษณะทางกายภาพโดยรวมมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนจากยุคก่อนการเข้าครอบครองสู่ยุคอาณานิคม จากโครงสร้างของเมืองและ

งานสถาปัตยกรรมที่ยึดโยงกับสายน้ า และความเชื่อรวมถึงลักษณะเด่นทางภูมิศาสตร์ในยุคก่อนอาณา

นิคม มาสู่ความหมายใหม่ของพ้ืนที่ทางสังคมเมืองรวมถึ งสิ่งปลูกสร้างแบบทันสมัยภายใต้

แนวความคิดแบบตะวันตกจากการเป็น “รัฐชาติสมัยใหม่” (Modern Nation State) มีการสร้าง

ถนน และทางสัญจรตามแผนผังแบบตะวันตก งานสถาปัตยกรรมแบบพ้ืนถิ่นที่เคยถูกก่อสร้างอย่าง

เรียบง่ายจากวัสดุธรรมชาติ และวางตัวตามแนวสายน้ าตามความเชื่อ และวิถีชีวิตได้ถูกเปลี่ยนถ่ายสู่

งานสถาปัตยกรรมแบบ “อาคารอาณานิคม” ที่มีความซับซ้อนเรื่องรูปแบบ โครงสร้าง และวัสดุ

ก่อสร้าง รวมถึงทิศทางการวางตัวของอาคารก็ถูกเปลี่ยนให้หันเข้าสู่ถนนหลักตามวิถีชีวิตที่

เปลี่ยนแปลงไปภายใต้แนวความคิดของฝรั่งเศส (Somsanouk Mixay, 2004) 

 อย่างไรก็ตามโลกทัศน์แบบตะวันตกก็ไม่สามารถลบเลือนวิถีชีวิต ศรัทธา ของชาวเมืองไปได้

ทั้งหมด ดังนั้นบริบททางกายภาพทั้งด้านงานสถาปัตยกรรม และโครงสร้างเมืองของหลวงพระบาง จึง

มีความโดดเด่นในการผสมผสานวิถีชีวิต และลักษณะทางกายภาพระหว่างตะวันตกและตะวันออกได้

อย่างน่าสนใจและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ จากผลกระทบของการท่องเที่ยวรวมถึงวิถีชีวิตของคนที่

เปลี่ยนแปลงไป แต่งานสถาปัตยกรรม และโครงสร้างของเมืองก็ยังสามารถสะท้อนให้ เห็น

ประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ ในด้านพัฒนาการเมือง และการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสถาปัตยกรรม

ภายใต้อิทธิพลตะวันตก รวมถึงของความเชื่อ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยนั้นได้อย่าง

ชัดเจน 

ยุคหลังการสถาปนาประเทศชาติ เม่ือปีค.ศ.1975 

ในช่วงภายหลังการยุตติการสู้รบหรือช่วงเวลาที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวสามารถควบคุม
อ านาจการปกครองได้ทั้งประเทศซึ่งหมายความว่า ส ป ป .ลาว ได้เป็นประเทศเอกราช ในเมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม ปีพ.ศ.2518 (ปีค.ศ.1975) อันถือเป็นวันชาติและวันถือก าเนิด ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สปป. ลาวได้ประกาศเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นสังคมนิยมและด าเนิน
นโยบายเปิดประเทศเพ่ือการพัฒนาในหมู่ประเทศสังคมนิยม โดยรัฐบาล สปป .ลาว ได้ประกาศ
นโยบายจินตนาการใหม่เมื่อปีพ.ศ.2532 (ปีค.ศ.1989) เพ่ือเปิดประเทศรับความสัมพันธ์ และการ
พัฒนาด้วยแนวคิดใหม่มากยิ่งขึ้น ด้วยทรัพยากรอันล้ าค่าได้ท าให้การท่องเที่ยวก็เป็นหนึ่งในกลไกที่
ส าคัญของลาว ส าหรับการพัฒนาของประเทศชาติ หลวงพระบางซึ่งเป็นเมืองส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรมของประเทศเมืองนี้ได้รับการยกเว้นจากการโจมตีของฝ่ายทหารคอมมิวนิสต์เป็นกรณี
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พิเศษในขณะที่ทั่วทุกแขวงทางภาคเหนือ ถือเป็นเขตสู้รบส าคัญในการโจมตีด้วยอาวุธลักษณะต่างๆ 
อย่างรุนแรงเรื่องเล่าและข่าวลือเกี่ยวกับพ้ืนที่เมืองหลวงพระบาง ในการปฏิวัติทั้งหมดเป็นไปด้วย
ข้อตกลงร่วมบางประการของทางการทหาร และการรับรู้ของชาวลาวต่อกับหลวงพระบางนั้นถือว่า
หลวงพระบางเป็นเมืองแห่งวัดวาอาราม เป็นเมืองวัฒนธรรมและเป็นเมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์  
 ทิศทางการพัฒนาประเทศนั้น รัฐบาลลาวยังคงมุ่งเป้าหมายการน าประเทศให้หลุดพ้นจาก

สถานะประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดภายในปี 2563 ขณะเดียวกันลาวด าเนินนโยบายต่างประเทศแบบ

เปิดกว้าง เพ่ือสร้างดุลยภาพในการพัฒนาสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เตรียมความพร้อมต่อการ

เป็นประธานอาเซียนในปี 2559 หลวงพระบางเองก็เป็นศูนย์กลางที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศที่มี

ความสัมพันธ์กันด้วยความร่วมมือระดับสากล นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในเรื่องทางประวัติศาสตร์ 

และวัฒนธรรม เมืองหลวงพระบางมีบทบาทส าคัญอย่างต่อเนื่อง เมื่อโลกพัฒนาก้าวไปข้างหน้า การ

เปลี่ยนแปลงความหมายจากยุคการปกครองเก่า หรือการปกครองแบบกษัตริย์เพ่ือก้ าวสู่วิธีคิดหรือ

รูปการใหม่ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงความหมายของหลวงพระบาง โดยเงื่อนไขของอาณานิคมปรากฏ

อย่างเป็นรูปธรรมคือการจัดท าโครงสร้างผังเมือง ด้วยเหตุผลส าคัญหลายประการคณะกรรมการ

มรดกโลกแห่งองค์การ UNESCO ได้ให้หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกแห่งแรก และแห่งเดียว ก่อน

จะประกาศเมืองมรดกโลกแหล่งที่ 2 ของประเทศ คือ ปราสาทวัดภูจ าปาสัก เมื่อปีค.ศ.2001 ด้วย

สถานภาพของมรดกโลกหลวงพระบางคณะกรรมการมรดกโลกได้ชี้แจงประเด็นเหตุผลหลักส าคัญเพ่ือ

การพักดันให้เกิดเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติขึ้น (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์, 

2553b) 

โครงสร้างผังเมืองหลวงพระบางในยุคก่อน และยุคอาณานิคมฝรั่งเศส 

ยุคก่อนอาณานิคม  

 ในยุคแรก หลวงพระบางมีชื่อเดิมว่า “เมืองเชียงดงเชียงทอง” ซึ่งตัวเมืองเกิดขึ้นจากความ
เชื่อดั้งเดิม และลักษณะทางภูมิศาสตร์ มีพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวโยงกับนาคาคติ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเกิดขึ้น
ตามลุ่มน้ าส าคัญต่างๆ เช่น น้ าคาน น้ าโขง และน้ าดง โดยแบ่งพ้ืนที่ทั้งหมดเป็น 10 เขต คือ เชียงทอง 
เชียงดง ล้านช้าง และเขตศรีสัตนาคนหุตทั้ง 7 ที่เรียงตัวเลียบแม่น้ าคานและแม่น้ า โขง โดยเอานาค
ทัง้เจ็ดเป็นนิมิต ซึ่ง พ้ืนทีของนาคตนต่างๆ ถูกจัดวางตาม บทป่าวบูชาเทพยาดา หรือที่เรียกว่า “ก้าน
ถวายเทพ” ในยุคนั้นหลวงพระบางได้ถูกตั้งเป็นราชธานีโดยมีชื่อเรียกว่า “ศรีสัตนาคนหุต ราชธานี
เชียงดงเชียงทอง” โดยแต่ละจุดได้มีการพัฒนา และเชื่อมต่อเข้าหากันเป็นศูนย์กลางที่แสดงขอบเขต
ของเมืองอย่างชัดเจน (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์, 2553c) 
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 ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ ยังได้อธิบายถึงการแบ่งเขตของเมืองไว้ว่ามีเขต เขตหัวเมือง เขตท้องเมือง 
เขตท้ายเมือง และเขตฟากภู การอธิบายเมืองแบบนี้ได้แสดงให้เห็นว่าเมืองหลวงพระบางนี้เป็นเมืองที่
มีชีวิตชีวา อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ลักษณะการขยายตัวเมืองนั้นได้เริ่มจากเขตหัวเมืองลง
ไปตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ และขนานไปกับแม่น้ า เขตหัวเมือง กลางเมือง หางเมือง ฟากภู พ้ืนที่
ทางสังคม และพ้ืนที่พิธีกรรมที่มีสายน้ า และภูสีเป็นสิ่งก าหนด เป็นผลมาจากลักษณะทางกายภาพ
ของพ้ืนที่เมืองหลวงพระบางที่มีโครงสร้างเป็นแหลมยื่นยาวตามแนวการไหลของสายน้ า และมีการบีบ
รัดของสายน้ า มีภูเขาตั้งอยู่ใจกลางเมือง ส่งผลต่อรูปร่างของผังเมืองที่ยาวแหลมไปตามรูปร่างของ
พ้ืนที่กายภาพ จึงส่งผลต่อการอยู่อาศัยมีการแบ่งกลุ่มชุมชนในตัวเมืองเป็นเขตหัวเมือง ท้ายเมือง ฟาก
ภู แต่โดยทั่วไปแล้วชาวหลวงพระบางรุ่นเก่านั้นจ าแนกพ้ืนที่ตามความสัมพันธ์พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือการ
จ าแนกจากองค์ประกอบที่ส าคัญของเมือง ในการตั้งชุมชนในหลวงพระบางนั้นได้ยึดถือเอาวัดเป็น
ศูนย์กลางของชุมชน และวัดนั้นจะถูกเลือกตามเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ และ
ลักษณะที่พิเศษของพ้ืนที่อีกด้วย โดยเขตหัวเมืองมีวัดเชียงทองเป็นศูนย์กลาง และเขตท้องเมืองมีวัด
ใหม่สุวรรณภูมารามเป็นศูนย์กลาง เขตท้ายเมืองมีวัดมหาธาตุเป็นศูนย์กลาง และฟากภูมีวัดวิชุนราช
เป็นศูนย์กลางของชุมชน แต่ความเคยชินของชาวหลวงพระบางในปัจจุบันมักจะเรียกตามชื่อของ
สถานที่ส าคัญ หรือสถานที่ที่สามารถเข้าใจกันได้ในบริเวณนั้นๆ การก าหนดเขตวัดที่สัมพันธ์กับการ
แบ่งเขตเมืองมีความหมายเชิงปฏิบัติ การในทางพิธีกรรม เช่น ประเพณีงานบุญปีใหม่ที่มีมามาตั้งแต่
อดีต เพราะได้มีประเพณีการแห่วอ ในอดีตมีจุดเริ่มขบวนการแห่จากบริเวณเขตวัดใหม่สุวรรณภูมารา
มหาวัดเชียงทองแต่เนื่องด้วยความเข็มแข็งทางวัฒนธรรมประเพณี และมีขบวนการแห่จ านวนมาก
จากภาคส่วนต่างๆ จึงได้ย้ายขบวนการแห่เริ่มต้นจากเขตท้ายเมืองหาเขตหัวเมือง ก็คือเริ่ มจากวัด
มหาธาตุหาวัดเชียงทองที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ก่อนสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสที่เชื่อมโยงกับโลกทัศน์การ
แบ่งชุมชนตามลักษณะกายภาพ และเขตวัดมาเกี่ยวข้องซึ่งในปัจจุบันชาวหลวงพระบาง ยังคงมีการ
จ าแนกเขตวัด และชุมชนตามโลกทัศน์เดิมสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์, 2553d) 
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ภาพที่ 10: ภาพแสดงการแบ่งขอบเขตเมืองหลวงพระบาง ตามลักษณะทางกายภาพในยุคก่อนอาณา
นิคมฝรั่งเศส 
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก: (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์, 2553e) 
  

ยุคอาณานิคมฝรั่งเศส  

 ภูมิสัณฐาน และที่ตั้งของเมืองหลวงพระบางที่เป็นที่ราบระหว่างแม่น้ าภูเขาคือที่ตั้งอยู่บริเวณ

ที่ปากแม่น้ าคานที่ไหลมารวมกับไม่น้ าโขง มีถนนสายส าคัญที่ตัดผ่านตัวเมืองมีความยาวไปตามแนว

ของแม่น้ าโดยพฤติกรรมในการด ารงชีวิตจึงเกิดมีทางฮ่อม (ทางซอย) เชื่อมระหว่างริมฝั่งแม่น้ าทั้งสอง 

บริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของพลเมือง จากการศึกษาบริบทเมืองหลวงพระบางเพราะว่าตัวเมืองเก่าเป็น

เมืองที่มีขนาดเล็กโดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ตรงพ้ืนที่ปากน้ าคาน และวางตัวยาวตามล าน้ าโขงลงไปทางทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะประมาณ 1 กิโลเมตรโดยมีความกว้างเพียง 250 เมตร ตรงบริเวณใจกลาง

เมืองมีภูเขาที่ส าคัญคือภูสีโดยมีบางส่วนที่อยู่ใกล้กับล าน้ าหรืออยู่บนที่ลาดชันท าให้มีผลต่อการวางตัว

อาคารประเภทต่างๆ ลงในแผนผังของเมือง  

 ชุมชนเมืองหลวงพระบางได้มีการก่อร่าง และการขยายตัวในช่วงยุคก่อนฝรั่งเศสเข้ามา

ปกครอง ได้รับอิทธิพลจาก 2 ปัจจัยหลักที่ส าคัญ คือ ปัจจัยแรก ด้วยลักษณะทางกายภาพภูมิศาสตร์ 

ที่ตั้งได้มีการแบ่งเขตแดนเป็นไปตามลักษณะแม่น้ าสายส าคัญ เช่น น้ าโขงและน้ าคาน เป็นตัวก าหนด

ลักษณะขอบเขตของเมือง ปัจจัยสอง ด้วยคติความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษ พญานาค ท าให้เกิดเป็น

พ้ืนที่ทางพิธีกรรมซึ่งเป็นศูนย์กลาง และพ้ืนที่ทางสังคมของคนในชุมชน ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิ
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ราช หรือในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 11 พ้ืนที่เหล่านี้ได้ถูกแทนที่ โดยพ้ืนที่ทางพุทธศาสนา ท าให้วัด

กลายมาเป็นศูนย์กลางของชุมชน ซึ่งการอนุรักษ์มรดกโลกหลวงพระบางนั้นได้มีขอบเขตที่ควบคุมเอา

พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ พื้นที่อันมีความคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม พ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติ ส าหรับ

เมืองหลวงพระบางในปัจจุบันจากการปกครองของฝรั่งเศสในฐานะเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเป็น

ช่วงเวลา 61 ปีช่วงฝรั่งเศสยึดครองได้มีการวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองใหม่ เช่นการตัดถนน

ลักษณะเป็นระบบตารางภายใต้แนวคิดแบบตะวันตก โดยมีการตัดถนนสายส าคัญที่ปัจจุบันได้รับการ

ประกาศให้เป็นถนนสายวัฒนธรรมคือถนนศรีสว่างวงศ์ (ถนนปาวี) มีการขยายถนนให้กว้างกว่าเดิม 

ซึ่งท าให้พ้ืนที่วัดถูกลดลง ตัดถนนสายลอง ทางฮ่อม ตามส่วนต่างๆ ถนนที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันจึง

มีลักษณะที่เชื่อมต่อกันเหมือนตาข่ายง่ายแก่การจดจ ามีการเข้าถึงเมืองได้อย่างสะดวก ฝรั่งเศสยังได้

สร้าง สะพานข้ามน้ าคาน ท่าเรือ และอาคารพระราชวัง ส านักงาน บ้านเรือนสมัยใหม่ในรูปแบบ และ

เทคนิคสมัยใหม่ที่สร้างด้วยปูนผสมกับวัสดุธรรมทางชาติในรูปทรงของอาคารรูปแบบหลวงพระบาง

ผสมกับรูปแบบอาณานิคมกลายเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัย นอกนั้นยังมีการสร้างก าแพงรั้วพร้อม

ทาสีอาคาร บ้านเรือนของประชาชน และวัด กายภาพของเมืองหลวงพระบางมีความเป็นระบบ

ระเบียบมากยิ่งขึ้น 

 
ภาพที่ 11: ผังเมืองหลวงพระบางปีค.ศ.1821 
ที่มา: ส านักงานมรดกโลกหลวงพระบาง 
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 ภาพที่ 11 แสดงให้เห็นถึงการวางผังเมืองหลวงพระบางใหม่ของฝรั่งเศส 1. วัดเชียงทอง 2. 

ต าแหน่งพระราชวังเดิม 3. พระราชวังใหม่ 4. วัดใหม่สุวรรณนาราม 5. ภูสี 6. วัดถ้ าภูสี 7. ที่ท าการ

ฝรั่งเศส 8. ที่ท าการสยาม 9. วัดอาฮาม 10. วัดวิชุนราช 11. พระธาตุมากโม 12. วัดมหาธาตุ 13. วัด

มโนรม 14. วัดธาตุหลวง 15. ลานหลวง 16. วัดแก้ว 17. วัดพระบาทใต ้

  

 
ภาพที่ 12: ผังเมืองหลวงพระบางปีค.ศ.1887 
ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 142 

 

 ภาพที่ 12 แสดงให้เห็นถึงการวางผังเมืองหลวงพระบางใหม่ของฝรั่งเศส โดยมีการปรับแก้

ล าดับต าแหน่งอาคารใหม่ 1. วัดปากคาน 2. วัดเชียงทอง 3. วัดสีบุนเฮือง 4. วัดธาตุน้อย 5. วัดสบ

สิกขาราม 6. วัดแสน 7. วัดป่าฝาง 8. ภูสี 9. วัดใหม่สุวรรณนาราม 10. เรือนพักชั่วคราวฝรั่งเศส 11. 

วัดอาฮาม 12. วัดวิชุนราช 13. ค่ายทหาร 14. วัดมหาธาตุ 15. วัดโพนชัย 16. พระราชวัง 17. คุ้ม

ปากคาน 18. คุ้มเชียงแมน 
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 จากผังเมืองทังสองระยะมีข้อสังเกตเห็นว่าตัวเมืองมีการขยายตัวไปทั่วทั้ง 4 เขตของเมือง

แล้วเช่น เขตหัวเมือง เขตท้องเมือง เขตท้ายเมือง และเขตฟากภู โดยผังเมืองในภาพที่ 11 นั้นจะ

ปรากฏพระราชวังอยู่สองต าแหน่ง ซึ่งต าแหน่งหมายเลข 2 คือพระวังเดิมที่อยู่ทางด้านบนถัดจาก

พระราชวังหลังใหม่หมายเลข 3 ซึ่งตรงกับต าแหน่งพระราชวังหลังปัจจุบัน ส่วนโครงสร้างผังเมือง

ในช่วงปีค.ศ.1821 นั้นยังไม่ปรากฎชัดเจน ยังมีการอาศัยอยู่ร่วมกันแบบเป็นกลุ่ม พอมาถึงช่วงเวลา

หนึ่งจากแผนที่เมืองเมื่อปีค.ศ.1887 มีการขยายตัวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นขนาด และจ านวนของอาคาร

ในเมือง เมืองมีรูปร่างที่ชัดเจนขึ้น มีการท าถนนเพ่ิมขึ้น ส่วนพระราชวังนั้นผู้วิจัยสันนิฐานว่าเดิม

พระราชวังตั้งอยู่บริเวณวัดเชียงม่วนคาดได้ว่าเป็นอาคารรูปทรงแบบลาวดั้งเดิม  ก่อนที่จะถูกย้าย

ต าแหน่งที่ตั้งเป็นพระราชวังที่พบเห็นในปัจจุบันที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสด้วยรูปทรง

ของอาคารได้รับอิทธิพลแบบตะวันตกผสมกับรูปแบบลาวดั้งเดิมซึ่งประเด็นนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจใน

การท าส ารวจวิจัย 

ภาพรวมพัฒนาการระดับผังเมืองหลวงพระบาง 

 จากภาพรวมทางประวัติศาสตร์อันได้ส่งผลต่อกับการพัฒนาเมืองจากชุมชนเล็กๆ ขยายตัว
เป็นสังคมรัฐจารีต ผ่านยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงของอาณานิคมฝรั่งเศส ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนา
ป ระ เท ศ แ ห่ งสั งค ม นิ ย ม  โด ย ใน ห นั งสื อ  “Luang Prabang: an Architectural Journey” 
(Somsanouk Mixay, 2004) ในเมื่อปีค.ศ.2004 ได้แบ่งพัฒนาการผังเมืองหลวงพระบางเอาได้ 7 
ช่วงระยะดังนี้  
 ระยะที่ 1: ตัวเมืองมีการป้องกันโดยธรรมชาติที่เป็นคูเมืองด้วยแม่น้ าสองสายคือแม่น้ าโขง 
และแม่น้ าคาน ด้วยลักษณะทางภูมิประเทศอันพิเศษนี้จึงเกิดมีการตั้งถิ่นฐานเพ่ือด ารงอาศัยอยู่ โดย
ชุมชนดั้งเดิมนั้นได้เริ่มจากบริเวณเขตหัวเมือง (ดูภาพที่ 13) 
 ระยะที่ 2: เมื่อมีการเพ่ิมขึ้นของประชากรตัวเมือง แต่ละชุมชนก็ได้มีการขยายตัวไปตาม
ลักษณะของเมืองมีถนนผ่ากลางเมืองโดยมีชุมชนตั้งอยู่ตามสองฝั่งถนน ขยายตัวสู่เขตท้องเมืองไปตาม
ริมแม่น้ าคาน และแม่น้ าโขง โดยยึดอาชีพในการหาปลา การเกษตรกรรมตามริมแม่น้ าทังสอง ใจกลาง 
และพ้ืนที่สูงของตัวเมืองมักจะเป็นต าแหน่งที่ตั้งของวัดวาอาราม และชุมชนก็จะเกาะกลุ่มกันอยู่รอบๆ 
วัดนั้นๆ (ดูภาพที ่14) 
 ระยะที่ 3: โดยพ้ืนฐานแล้วการตั้งถิ่นฐานของคนลาวมักจะเลือกตั้งชุมชนอยู่บริเวณที่ใกล้กับ
แม่น้ าอันเนื่องมาจากความเชื่อ และความจ าเป็นในการใช้น้ า ทั้งยังเป็นแหล่งที่สามารถท ามาหากินได้ 
ชุมชนเมืองในอดีตจึงมีการพัฒนา โดยมีการสร้างทางเดินที่ชัดเจนยิ่งขึ้นระหว่างชุมชน และทางเดินลง
สู่แม่น้ าหรือพ้ืนที่เกษตรกรรม อันเนื่องมาจากพฤติกรรม และความเคยชินในการด ารงชีวิต ลักษณะ
ของเมืองที่ตั้งอยู่บนผืนดินลูกฟูกมีแม่น้ าทั้งสองข้างของตัวเมืองความสูงจากหน้าน้ าโดยประมาน 10-
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15 เมตร ฉะนั้นเพ่ือความสะดวกในการสัญจรจึงเกิดมีการท าบันไดลงสู่แม่น้ า และพ้ืนที่การเกษตร 
ส่วนวัดแต่ละวัดก็มีทางเดินลงสู่แม่น้ าเช่นเดียวกันแต่จะแยกกันกับทางเดินของชาวบ้าน และคนที่
สามารถมาใช้น้ าจุดเดียวกันกับพระสงฆ์สามเณร ได้มีเพียงชาวบ้านที่เป็นผู้ชายเท่านั้น (ดูภาพที ่15) 
 ระยะที่ 4: ในเมื่อปีค.ศ.1909 ได้มีการวางผังเมืองครั้งแรกโดยมีการตัดถนนสองสายเป็นแกน
ส าคัญ ถนนแรกคือ ถนนปาวี หรือถนนศรีสว่างวงศ์ (Sisavangvong Road) ผ่านกลางเมืองนับตั้งแต่
หัวเมืองจนถึงท้ายเมือง และถนนสายที่สองคือ ถนนกิทสาราช (Kitsarat Road) โดยถูกสร้างขึ้นที่หลัง 
จากถนนริมน้ าโขงตัดผ่านถนนศรีสว่างวงศ์ออกสู่ทางเลขที่ 13 เหนือขึ้นสู่อุดมไชและลงทางใต้สู่เวียง
จันทร์ ถนนสองสายนี้เป็นตัวชี้บอกถึงทิศทางการขยายตัวของเมืองในอนาคต (ดูภาพที่ 16) 
 ระยะที่ 5: ในช่วงระหว่างปีค.ศ.1915-1925 ตัวเมืองมีการขยายตัวหนาแน่น และมีการ
พัฒนาสู่การเป็นสังคมเมืองมากขึ้น เกิดมีการกั้นขอบเขตเรือนแต่ละหลัง แต่อย่างไรก็ตามการกั้นรั้ว
ไม่ได้ถูกตัดขาดกันกับสังคมภายนอก การกั้นรั้วในอดีตนอกจากจะแสดงถึงการเป็นเจ้าของเรือน หรือ
ที่ดินเรือนแล้ว ยังกั้นเพ่ือการเลี้ยงสัตว์ และการท าสวนครัวภายในรั้วเรือน โดยได้มีวัดเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน และวัดจะมีทางเข้าออกด้วยกันสองทางคือ ทางหลักออกสู่พ้ืนที่ว่าง หรือถนนสาธารณะ 
และทางรองลงสู่ท่าน้ าซึ่งเหล่านี้เป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวหลวงพระบาง (ดูภาพที่ 17) 
 ระยะที่ 6: ภายหลังการการปกครองของเจ้าอาณานิคมในช่วง ในปีค.ศ.1946 ภูมิทัศน์เมือง
แบบดั้งเดิมก็หายไป โดยมีการน าเอารูปแบบและวิธีคิดแบบตะวันตกเข้ามาเช่น การวางผังเมืองแบบ
ตาราง มีการสร้างส านักงาน ที่อยู่อาศัยในรูปแบบตะวันตก หรือเรียกว่า รูปแบบโคโลเนียล (Colonial 
Style) เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกที่ผสมผสานกับรูปทรงลาวดั้งเดิม (Lao 
Tradition Style) ทั้งในเรื่องเทคนิคการก่อสร้างอีกด้วย โดยกระจายอยู่ตามริมถนนสายต่างๆ ของ
เมือง ได้ปรากฏภูมิทัศน์รูแบบใหม่ เกิดมีองค์ประกอบทัศน์เช่น อาคาร ถนนลาดยาง (Paved Road) 
ก าแพงรั้ว ทางซอย (ทางฮ่อม) ทางเดินริมถนน บันไดที่ปูด้วยอิฐแดงขึ้นมาที่สวยงาม และโดดเด่น 
การที่ได้รับอิทธิพลแบบตะวันตกได้ท าให้รูปแบบอาคารในช่วงนี้เริ่มมีอาคารตึกแถวแบบอาคาร
พาณิชย์ (Commercial Building) วางตัวยาวตามถนนเพ่ือการอยู่อาศัย และการค้าขายแลกเปลี่ยน
สินค้า ทั้งขายเครื่องย่อยต่างๆ แก่ชาวต่างชาติ พ่อค้าชาวขายผู้มาเยือน รวมทั้งคนในชุมชนด้วยกัน (ดู
ภาพที ่18)  
 ระยะที่ 7: เมื่อตัวเมืองขยายตัวหนาแน่นมากขึ้นสังคมเมืองยิ่งเข้มข้นขึ้นมากเท่านั้น จ านวน
อาคารตึกแถวก็ได้เพ่ิมขึ้นในรูปแบบที่คล้ายๆ กัน แต่ไม่มีความช้ ากัน อาคาร หรือเรือนดั้งเดิมของลาว
ที่ประกอบด้วยเรือนพ้ืนถิ่นได้กระจายทั่วเมืองอย่างไม่เป็นระเบียบอยู่รวมตัวกันตามพ้ืนที่ลุ่ม และ
พ้ืนที่บริเวณล้อมรอบพุทธศาสนสถานภายใต้ความคิด และความเชื่อ การแทรกตัวของอาคารอยู่
ภายในผังสี่เหลี่ยมนั้นได้ถูกล้อมกรอบด้วยอาคารอาณานิคม โดยชุมชนเหล่านี้จะไม่ปรากฏด้านหน้า
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บนแนวถนนเส้นหลักด้วยรูปแบบผังเมืองแบบตารางอาคารที่อยู่ใจกลางจะถูกบัดบังด้วยอาคารอ่ืนที่
อยู่บริเวณด้านหน้า จะมีเพียงทางเล็กๆ เท่านั้นที่สามารถเข้าหาอาคารนั้นได้ (ดูภาพที่ 19) 

 
ภาพที่ 13: พัฒนาการผังเมืองหลวงพระบาง ระยะท่ี 1 
ที่มา: หนังสือ Luang Prabang: An Architectural journey, โดย Ateliers de la Peninsule: 
2004, 38 
 

 
ภาพที่ 14: พัฒนาการผังเมืองหลวงพระบาง ระยะท่ี 2 
ที่มา: หนังสือ Luang Prabang: An Architectural journey, โดย Ateliers de la Peninsule: 
2004, 38 
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ภาพที่ 15: พัฒนาการผังเมืองหลวงพระบาง ระยะท่ี 3 
ที่มา: หนังสือ Luang Prabang: An Architectural journey, โดย Ateliers de la Peninsule: 
2004, 38 

 
ภาพที่ 16: พัฒนาการผังเมืองหลวงพระบาง ระยะท่ี 4 
ที่มา: หนังสือ Luang Prabang: An Architectural journey, โดย Ateliers de la Peninsule: 
2004, 39 
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ภาพที ่17: พัฒนาการผังเมืองหลวงพระบาง ระยะท่ี 5 
ที่มา: หนังสือ Luang Prabang: An Architectural journey, โดย Ateliers de la Peninsule: 
2004, 39 
 
  

 
ภาพที่ 18: พัฒนาการผังเมืองหลวงพระบาง ระยะท่ี 6 
ที่มา: หนังสือ Luang Prabang: An Architectural journey, โดย Ateliers de la Peninsule: 
2004, 39 
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ภาพที่ 19: พัฒนาการผังเมืองหลวงพระบาง ระยะท่ี 7 
ที่มา: หนังสือ Luang Prabang: An Architectural journey, โดย Ateliers de la Peninsule: 
2004, 39 

จากภาพทั้งหมดนี้สามารถกล่าวสรุปได้ว่าตั้งแต่แรกเริ่มของการตั้งถิ่นฐานนั้นได้ตั้งอยู่บริเวณ
เขตหัวเมืองเป็นจุดแรก เมื่อชุมชนมีการขยายตัวมีจ านวนเรือน และประชากรในชุมชนมากข้ึนก็มีการ
ขยายตัวไปตามทิศทางของเมืองโดยขยายไปตามแนวแม่น้ าโขง และแม่น้ าคาน จากข้อเสนอของโชฟี 
เคลมองท์-ชาร์ ปองติเอร์ และปีแอร์ เคลมองท์ ว่าในการการตั้งถิ่นฐาน และลักษณะรูปแบบการตั้ง
ชุมชนของชาวหลวงพระบางสมัยโบราณ มีความสัมพันธ์กับสายน้ า มีการก าหนดการวางผังชุมชน
สัมพันธ์กับภูมิประเทศ และทิศทางการไหลของน้ าโขง โดยเฉพาะการวางทิศทางของตัวเรือนนั้นยังมี
ความเชื่อของผู้อยู่อาศัย นอกจากนี้ ยังได้ปรากฏถนนตามจินตนาการและความเคยชินจากการใช้งาน 
การเข้ามาของอิทธิพลตะวันตกได้สร้างความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากได้แก่ การสร้างถนนตาม
รูปแบบตะวันตก การเกิดขึ้นใหม่ของอาคารสมัยใหม่จ านวนมาก สิ่งเหล่านี้ถูกวางแทรกลงพ้ืนที่ชุมชน
ดั้งเดิม ปรากฏมีสังคมเมืองและกิจกรรมที่หลากหลายอันเป็นผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ ด้วย
ความโดดเด่น และเป็นที่ประจักษ์คุณค่าความส าคัญในภายหลังศาสนาสถานส่วนใหญ่จึงถูกอนุรักษ์ไว้
เป็นอย่างดีโดยมีขอบเขตพ้ืนที่ที่ชัดเจน การสร้างถนนในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสนั้ นยังคงรุกล้ าพ้ืนที่
ส าคัญต่างๆ มากมายโดยเฉพาะการสร้างถนนทับลงพ้ืนที่ทางศาสนสถานท าให้สิ่งปลูกสร้างส าคัญสูญ
หายไปหลายแห่ง แต่อย่างไรก็ตามวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับความเชื่อและการนับถือในพระพุทธศาสนานั้น
ยังถูกรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งถนนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ จะตัดผ่านบริเวณด้านหน้าวัดเดิมที่เป็นจุด
ศูนย์กลางของชุมชน ซึ่งมีความส าคัญในพ้ืนที่ พร้อมกับเชื่อมต่อพ้ืนที่ดังกล่าวกับอาคารทางราชการ
หรืออาคารที่มีความส าคัญในยุคอาณานิคมท าให้ชุมชนเดิมที่วางตัวอยู่ล้อมรอบวัดยังคงอยู่บริเวณเดิม 
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เพียงแค่ถูกล้อมรอบโดยถนนตัดใหม่และชุ มชนแบบอาณานิคมที่ เพ่ิมเติมเข้ามา ส่วนงาน
สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก จะปรากฏในส่วนของวัสดุการก่อสร้าง แต่รูปแบบ
งาน สถาปัตยกรรมยังใกล้เคียงรูปแบบเดิมอยู่มาก รวมถึงอาคารอาณานิคมที่ด าเนินการก่อสร้างโดย
ชาวต่างชาติ ยังมีลักษณะการผสมผสานกับอาคารแบบดั้งเดิม ทั้งในเรื่องวัสดุพ้ืนถิ่น ทรงหลังคา และ
ผังอาคาร  

 

 
ภาพที่ 20: ภาพเมืองหลวงพระบางปีค.ศ.1950 
ที่มา: https://saigoneer.com/old-saigon/old-saigon-categories/9102-photos-a-glimpse-
into-1950s-cambodia-and-laos 

https://saigoneer.com/old-saigon/old-saigon-categories/9102-photos-a-glimpse-into-1950s-cambodia-and-laos
https://saigoneer.com/old-saigon/old-saigon-categories/9102-photos-a-glimpse-into-1950s-cambodia-and-laos
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 ภาพที่ 20 แสดงถึงลักษณะของเมือง และความหนาแน่นของการอยู่อาศัยของชาวหลวงพระ

บาง ภายหลังการตัดถนนสีสะหว่างวงศ์ และการเกิดมีอาคารรูปแบบตะวันตกวางตัวตามถนน 

(Colonial Style) ในขณะเดียวกันภาพนี้ยังแสดงลักษณะทางภูมิประบางส่วนของหลวงพระบางอีก

ด้วย ที่ได้กล่าวว่า นครหลวงพระบางนั้นได้ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาเป็นก าแพงเมืองทางธรรมชาติ 

  

 
ภาพที่ 21: ภาพเมืองหลวงพระบางปีค.ศ.1950 
ที่มา: https://saigoneer.com/old-saigon/old-saigon-categories/9102-photos-a-glimpse-
into-1950s-cambodia-and-laos 

 ภาพที่ 21 แสดงถึงลักษณะการตั้งอยู่ของอาคารเรือนแถววางตัวอาคารไปตามถนนสีสะหว่า

งวงศ์ ในขณะเดียวกันภาพนี้ยังแสดงลักษณะทางภูมิประบางส่วนของหลวงพระบางอีกด้วย ที่ได้กล่าว

ว่า นครหลวงพระบางนั้นได้ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาเป็นก าแพงเมืองทางธรรมชาติ 

 

https://saigoneer.com/old-saigon/old-saigon-categories/9102-photos-a-glimpse-into-1950s-cambodia-and-laos
https://saigoneer.com/old-saigon/old-saigon-categories/9102-photos-a-glimpse-into-1950s-cambodia-and-laos
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 จากข้อมูลภาพเขียนของ LOUIS DELAPORTE ชาวฝรั่งได้เขียนบันทึกภาพตัวเมืองหลวงพระ
บาง เมื่อปีค.ศ.1867 ย้อนหลังเมื่อ 149 ปีที่แล้วจากอีกฝั่งของแม่น้ าโขงไว้นั้นได้เป็นหลักฐานส าคัญที่
ชี้ให้ถึงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของหลวงพระบางในอดีตที่โดดเด่นด้วยพระธาตุภูสีที่ตั้งอยู่ด้านบนจอมภู
ใจกลางเมือง โดยมีชุมชนเช่น วัดวาอาราม พระราชวัง และบ้านเรือนของประชาชนอยู่รอบๆ จาก
ภาพเขียนสามารถสังเกตเห็นรูปแบบและทิศทางของการวางอาคารประเภทต่างๆ ที่แทรกช้อนกันอยู่
กับต้นมะพร้าวและพรรณไม้อ่ืนๆ ในท้องถิ่น มีภูเขาสูงชันวางอยู่ล้อมรอบเมือง การปลูกสร้างอาคาร
ต่างๆ อันได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะกายภาพทางภูมิทัศน์ของหลวงพระบาง ด้วยความเชื่อและ
ลักษณะของภูมิประเทศจึงเห็นได้ว่าการปลูกสร้างและการวางทิศทางของอาคาร สันหลังคาบ้านและ
วัดทุกหลังได้มีแบบแผนในการสร้างหลังคามีลักษณะที่ขนานไปกับแม่น้ า (Louis Delaporte, 1867) 

 โดยภาพเขียนทิวทัศน์เมืองหลวงพระบางได้มองจากฝั่งแม่น้ าโขงซึ่งชาวหลวงพระบางมักจะ
เรียกว่าฝั่งเชียงแมน หรือเมืองจอมเพชรในบริเวณของวัดจอมเพชรนั้นเองมี่ตั้งสง่าอยู่อีกฟากฝั่งน้ า ซึ่ง
ภาพเขียนภาพนี้ยังได้แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตในเมื่อก่อนเช่น การเดินเรือเพ่ือค้าขาย หาปลาและใช้เป็น
พาหนะในการข้ามมาฝั่งเชียงแมน ส่วนรีมฝั่งน้ าก็มีการท าการเกษตรกรรมเช่นสวนผักต่างๆ เพ่ือเป็น
อาหารในครอบครัว หรือเอามาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ซึ่งมีตลาดเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
ค้าขาย บางคนก็น ามาขายในตัวเมืองหลวงพระบาง หรือมาน าเอาของสิ่งของค้าขายไปขายที่ฝั่งเมือง
จอกเพชร (ดูภาพที่ 22) 

 
ภาพที่ 22: ภาพเขียนเมืองหลวงพระบาง โดย Louis Delaporte ปี 1867 
ที่มา: หนังสือ A Pictorial Journey on the Old Mekong Cambodia, Laos, Yunnan,  
1866-1868, 182 
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ภาพที่ 23: ภาพเขียนภูมิทัศน์วัดใหม่ หลวงพระบาง โดย Louis Delaporte ปี 1867 
ที่มา: หนังสือ A Pictorial Journey on the Old Mekong Cambodia, Laos, Yunnan, 1866-
1868, 184 
 ภาพที่23 ภาพเขียนวัดใหม่สุวรรณภูมารามในปีค.ศ.1867 นั้นเป็นภาพเก่าก่อนมีการตัดถนน
ของการวางผังเมืองของฝรั่งเศส ซึ่งแสดงให้เห็นความเป็นเมืองแต่ช้านานมาแล้วแสดงออกผ่าน
ลักษณะพืชพันธุ์ และวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบางในเมื่อก่อนในยุคความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม 
และเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ในอดีต ในส่วนลักษะทางสถาปัตยกรรมของวัดเองก็มีความโดดเด่น 
และสวยงามด้วยรูปทรงลาวหลวงพระบาง 

ย่านการค้าหรือตลาดในหลวงพระบางในอดีต เป็นเขตหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งของเมือง 
ชาวเมืองต้องอาศัยบทบาทด้านอาหารและผลิตผล ซึ่งจะชื้อขายกันบริเวณตลาด ตลาดสมัยนี้ยังเป็น
ศูนย์กลางการค้าระยะไกลอีกด้วย ตลาดเป็นแหล่งรวมกลุ่มช่างฝีมือช านาญเฉพาะอย่างและเป็นที่อยู่
ของพ่อค้าอีกมากมายที่แตกต่างกันทั้งเชื้อชาติ และชนเผ่า ตลาดเป็นเสมือนพ้ืนที่สาธารณะที่มีการ
รวมตัวของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายที่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่นั้นได้โดยมีกิจกรรม วัตถุประสงค์ต่างๆ 
การใช้พื้นท่ีที่มีปฏิสัมพันธ์กันในสังคมที่สะท้อนถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชนนั้นๆ  
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งานเปิดตลาดหลวงพระบางเมื่อปี ค.ศ.1867 แสดงให้เห็นถึงความหลายหลายทางวัฒนธรรม 
ไม่ว่าจะเป็นภาษา การแต่งกาย รูปร่างหน้าตา ในการมาค้าขายคนต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมนั้นรวมมี
พ่อค้าชาวลาว ชาวภูดอย ชาวจีน พม่าและชาวเวียดนาม บ้างก็มาเพ่ือค้าขายบ้างก็มาอาศัยอยู่ ตลาด
นี้มีความยาวถึง 2 กิโลเมตร ในเมื่อก่อนถือได้ว่าเป็นตลาดที่ใหญ่และหลวงพระบางเองก็เป็นศูนย์รวม
การแลกเปลี่ยนชื้อขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันได้แสดงให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของหลวงพระ
บางในอดีต เมื่อกาลเวลาผ่านไปเศรษฐกิจสังคม และการปกครองมีการเปลี่ยนแปลง พ่อค้าชาวขาย
ต่างๆ ก็ ทะย่อยกลับคืนสู่ถิ่นฐานเดิมของตน บางจ านวนก็ยังอาศัยอยู่หลวงพระบางต่อไป ซึ่งยัง
ปรากฏให้เห็นในว่ายังมีคนเชื้อชาติ จีนและเวียดนามที่แต่งงานและอาศัยอยู่ในหลวงพระบางรวมทั้ง
ประเพณีความเชื่อก็ยังคงหลงเหลือให้เห็นมาจนถึงปัจจุบัน 

 

ภาพที่ 24: ภาพเขียนภูมิทัศน์งานเปิดตลาดหลวงพระบาง โดย Louis Delaporte ปี 1867 
ที่มา: หนังสือ A Pictorial Journey on the Old Mekong Cambodia, Laos, Yunnan, 1866-
1868, 183 
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ภาพที่ 25: ภาพถ่ายตลาดเมืองหลวงพระบางปีค.ศ.1888 
ที่มา: หนังสือมรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 122 

 
ภาพที่ 26: ภาพถ่ายตลาดเมืองหลวงพระบางปีค.ศ.1953 
ที่มา: หนังสือมรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 136 



  59 

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมในเมืองหลวงพระบาง 

 หลวงพระบางเป็นเมืองที่มีมรดกทางสถาปัตยกรรมพิเศษเฉพาะที่สะท้อนการผสมผสานกัน
ได้อย่างลงตัวของสถาปัตยกรรมเมืองของลาวดั้งเดิมกับสถาปัตยกรรมยุโรปในยุค (colonial era) ใน
ศตวรรษท่ี18-20 รูปแบบและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารต่างๆ บ้านแบบลาวดั้งเดิมที่ยังคงมีอยู่นั้น
ส่วนมากเป็นบ้านไม้ มีเพียงวัดเท่านั้นที่เป็นหิน และปูนซึ่งประดับประดาอย่างสวยงามด้วยรูปปั้น 
ภาพ แกะสลัก ภาพวาด การปิดทอง และเครื่องเรือนต่างๆ และวัสดุที่น าเข้ามาในลาวในช่วงอาณา
นิคม ซึ่งสิ่งปลูกสร้างแบบอาณานิคมที่เป็นอิฐและมักมีระเบียง และใช้ไม้เป็นลวดลายตกแต่งนั้น มีให้
เห็นตามถนนสายหลัก และริมแม่น้ าโขง โบราณสถานในเมืองหลวงพระบางที่ประกอบไปด้วยสิ่งปลูก
สร้างหลักๆ อย่างเช่น ศาสนสถาน อาคารสาธารณะ และบ้านเรือนแบบเก่าท่ีมีลักษณะสถาปัตยกรรม
เฉพาะแบบอันเกิดจากการผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่างศิลปะการก่อสร้างแบบลาวดั้งเดิมกับ
แบบตะวันตก ภูมิทัศน์ของเมืองหลวงพระบางที่ได้รับการรักษาไว้อย่างดียิ่ง อีกทั้งประชาชนลาวใน
หลวงพระบางยังคงมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติและปฏิบัติรักษาจารีตประเพณีดั้งเดิมของตนไว้ได้
เป็นอย่างดี อาทิ การท าบุญ ตักบาตร ประเพณีสงกรานต์ อีกท้ังยังมีไมตรีต่อผู้มาเยือนเป็นประจ า 

อาคารทางศาสนสถาน 

ความส าคัญของหลวงพระบาง ในฐานะมรดกอันล้ าค่าของประเทศนั้นได้ปรากฏอยู่อย่าง
เด่นชัดโดยอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีต านานเรื่องเล่ากล่าวขานถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และส าคัญทางศาสนา
ตามต านานการเกิดชนชาติ การเกิดเมือง ในการปกครองเขตเมืองในเมื่อก่อนผู้ปกครองของทุกสมัย
ต่างก็ให้ความส าคัญต่อการสร้างถาวรวัตถุเป็นวัฒนธรรมหลวงเพ่ือเป็นอนุสรณ์ก่อให้เกิดการปลูก
จิตส านึก และการรับรู้ของวัฒนธรรมที่สร้างโดยผู้ปกครองเมืองในเวลาต่อมาแสดงออกผ่านความ
ศักดิ์สิทธิ์ของสถาปัตยกรรม และปูชนียสถานทางศาสนาอันเป็นเครื่องมือส าคัญ ก่อให้เกิดมี
โบราณสถาน โบราณวัตถุที่ส าคัญต่างๆ มากมายอันถือเป็นหลักฐานยืนยันถึงรากฐานความเชื่อต่อกับ
การน าเอาพระพุทธศาสนาเข้ามาในสังคมแล้วมีการสร้างสัญลักษณ์ และภาพแทนเพ่ือเป็นความหมาย
แก่ทางสังคมได้รับรู้ และเข้าใจเช่น พระธาตุ รอยพระบาท และวัดต่างๆ โดยผู้ที่ปกครองได้ใช้ในการ
สร้างความชอบธรรมส าหรับสถานภาพที่สูงกว่าการใช้ศาสนาเพ่ืออธิบายสถานะของคนต่างๆ ในสังคม
ลักษณะนี้พบเห็นอดีต และเกิดมีประเพณีงานบุญ และพิธีกรรมต่างๆ ที่จะต้องจัดขึ้นในทุกๆ ปีเพ่ือ
ตอกย้ าความส าคัญ และปฏิบัติอย่างเป็นประเพณีของพ้ืนที่ต่างๆ และได้รับการปฏิบัติสืบทอดกันมา
จนถึงปัจจุบัน 

วัด ในพุทธศาสนานั้นเป็นสถานที่ส าคัญ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน และเป็นศูนย์รวมของชาวหลวงพระบางนับตั้งแต่การน ามาซึ่งพุทธศาสนาด้วยสมเด็จเจ้าฟ้างุ่ม
เข้ามาอาณาจักรล้านช้าง การสร้างวัดได้บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ความเป็นเชื้อชาติและความเป็นมาของ
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ชาวหลวงพระบาง ด้วยการยึดมั่นในความเชื่อและเคารพในหลักทางพุทธศาสนาจึงท าให้มีการปกปัก
รักษาศาสนาสถานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในอดีตเมื่อศตวรรษที่ 18 ในหลวงพระบางมีวัดถึง 
65 แห่ง จนมีนามว่า “นครแห่ง 65 วิหาร” หรือ “อัญมณีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ในปัจจุบัน
เหลือเพียง 29 วัด ในนั้นมีจ านวน 3 วัดที่ยังคงรักษารูปแบบโครงสร้าง และลวดลายแบบดั้งเดิมเอาไว้ 
เช่น วัดเชียงทอง วัดปากคาน และวัดคีลี  ซึ่งมีหลายมูลเหตุที่ท าให้สูญหายของศาสนาสถานในหลวง
พระบางเช่น สภาพภูมิอากาศและพายุฝนที่ท าลายโครงสร้างเหล่านี้ อีกสาเหตุหนึ่งคือถูกอัคคีไฟเผา
ตัวเมืองหลายครั้งโดยเฉพาะในปี 1774 การก่อสร้าง และการบูรณะฟ้ืนฟูตัวเมืองคืนในช่วงสมัยเป็น
หัวเมืองขึ้นของเจ้าอาณานิคมได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง และท าลายวัดวาอารามเป็นจ านวน
มาก 

จาการศึกษาฐานข้อมูลเอกสารเห็นว่าวัดสบสิกขารามมีอายุการก่อสร้างมากว่าวัดอ่ืนๆ ซึ่ง
สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2028(1485) ถูกสร้างขึ้นก่อนจะมีวัดเชียงทอง วัดแสนสุขาราม วัดปากคาน วัดสี
บุญเฮือง ต่างๆ ตามมา โดยอิงตามวัดที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน และอันดับที่สองคือวัดวิชุนราช โดย
บริเวณเขตฟากภูนั้นก็มีวัดอาไพ วัดหมื่นนา ตั้งอยู่ใกล้กัน และส่วนที่สามคือวัดมหาธาตุที่ตั้งอยู่เขต
ท้ายเมือง โดยมีวัตถุประสงค์สร้างเพ่ือการเคารพบูชา และพิธีกรรมทาศาสนาต่างๆ ซ่ึงถ้าดูในภาพรวม
แล้วเห็นว่าวัดทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ต าแหน่งที่ต่างกันโดยวัดสบสิกขารามตั้งอยู่ในเขตหัวเมืองซึ่งได้มีการสันนิ
ฐานว่าบริเวณนี้คือเขตชุมชนเดิมตั้งแต่แรกเริ่มสร้างเมือง ส่วนวัดวิชุนราชนั้นตั้งอยู่ในเขตฟากภู และ
วัดมหาธาตุตั้งอยู่เขตท้ายเมืองนั้นหมายความว่าเมืองได้มีการขยายตัวออกไปตามวัด หรือการใช้พ้ืนที่
บริเวณนั้นๆ ส่วนเขตท้องเมืองตามที่ ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ ได้กล่าวแบ่งไว้นั้นก็มีวัดหนองศรีคูนเมืองที่
ถูกสร้างขึ้นใน ปีพ.ศ.2272  และเกิดมีวัดใหม่สุวรรณภูมาราม วัดจูมค้องสุรินทราราม วัดเชียงม่วน -
วชิรมังคลารามตามมา ซึ่งในบริเวณนี้สันนิฐานว่าเป็นเขตการปกครอง และการค้าขายจนน ามาซึ่ง
ความเจริญของเขตท้องเมือง วัดในหลวงพระบางนั้นถึงแม้จะถูกสร้างเพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจมวล
มนุษย์ เคารพในพุทธศาสนาแล้วยังมีบางวัตถุประสงค์ในการสร้างที่แตกต่างกันเช่น สร้างด้วยแรง
ความศรัทธาในพุทธศาสนา สร้างเพ่ือเป็นอนุสรณ์สถาน สร้างเพ่ือการประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์
ส าคัญ สร้างเพ่ือเป็นพื้นที่ปฏิบัติ และเผยแพร่ธรรมต่างๆ  
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ภาพที่ 27: แผนผังแสดงต าแหน่งวัดในขอบเขตมรดกโลกหลวงพระบาง 

 วัดเชียงทอง เป็นวัดที่ตั้งอยู่จุดพบกันระหว่างน้ าโขงและน้ าคานเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งใน

บรรดาวัดวาอารามในหลวงพระบาง ประวัติของวัดเชียงทองได้มีความพัวพันกับพงศาวดารของการ

ก่อสร้างตัวเมืองแรกแห่งนี้ วัดเชียงทองสร้างขึ้นในปีค.ศ.1560 หรือในระหว่างพ.ศ.2102-2103 โดย

พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรล้านช้างและล้านนา สร้างขึ้นก่อนที่พระองค์จะ

ย้ายเมืองหลวงมายังนครหลวงเวียงจันทน์ วัดเชียงทองได้ถูกบูรณะซ่อมแปลงด้วยกัน 2 ครั้งในปีค.ศ.

1928 และช่วงระหว่างปีค.ศ.1952-1960 ในสมัยพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ วัดถือเป็นประตูเมืองทางด้าน

ทิศเหนือ และก็ยังเป็นท่าเทียบเรือด้านเหนือของเมืองอีกด้วย ส าหรับการเสด็จประพาสทางชลมารค

ของกษัตริย์หลวงพระบาง วัดเชียงทองจึงได้รับการอุปถัมภ์มาโดยตลอดโดยเฉพาะ ในสมัยเจ้ามหา

ชีวิตศรีสว่างวงศ์และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาวด้วยสิ่งที่โดดเด่น

และสะดุดตาเมื่อเข้ามาในเขตพุทธาวาส ก็คือลวดลายประดับตามฝาผนังสิม (วิหาร) สิมวัดเชียงทอง

นับเป็นสิมล้านช้างที่สมบูรณ์ที่สุด และมีความงามเป็นเอกลักษณ์ บนสันหลังคาของหลังคามีเครื่อง

ยอดที่ชาวลาวเรียกว่า “ช่อฟ้า” ลวดลายประณีตสีทองอร่ามตาโดดเด่นอยู่กลางสันหลัง รูปทรงของ

สิมที่อ่อนช้อยโค้งงามนี้นั้น มีหลังคาซ้อน 3 ชั้นลดหลั่นคลุมต่ า ถือเป็นแบบฉบับของสิมแบบล้านช้าง 

(คณะกรรมการแห่งชาติลาว, 2002) 
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ภาพที่ 28: วัดเชียงทอง เมื่อปีค.ศ.1919  
ที่มา: จากหนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 29 

ภาพที่ 28 ในช่วงสมัยที่วัดเชียงทองได้เคยเป็นทั้งประตูเมือง และเป็นท่าเรือ ทางด้านเหนือ 
หรือหัวเมือง ละเป็นสถานที่ การเสด็จประพาสของพระมหากษัตริย์  

 
ภาพที่ 29: เจดีย์ และหอไหว้ทางด้านหลังของวัดเชียงทองปีค.ศ.1920  

ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 31 
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 วัดวิชุนราช เป็นหนึ่งในบรรดาวัดที่งามสง่างามที่สุดของเมืองหลวงพระบางในอดีตราชธานี

สร้างขึ้นระหว่างปี 1512-1515 ในรัชกาลของพระเจ้าวิชุนราช แต่เดิมวิหารสร้างด้วยไม้แกะสลัก

ทั้งหมดแต่หลังปัจจุบันนี้ได้ปฏิสังขรณ์ข้ึนมาใหม่ด้วยอิฐแถบทั้งหมดโดยท าตามรูปร่าง และการจัดวาง

ตามวิหารเดิมทั้งหมดโดยเฉพาะคือการจัดวางบรรดาช่องเปิดหน้าต่าง ด้านในของวิหารเป็นที่

ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของหลวงพระบางท าด้วยอิฐ  ลงรัก (ทาน้ าเกลี้ยง) 

และปิดทอง (ฟอกด้วยทองค า) อาคารเป็นรูปแบบสิบสองปันนา หลังคาลาดคลุมทั้งสี่ด้าน จุดเด่นอยู่ที่

คอสองจะยกระดับสูงขึ้นไปสวนบนหลังคาประดับด้วยโหง่ รูปพญานาคสามเศียร และตรงกลางสัน

หลังคามีช่อฟ้าเป็นรูปปราสาทยอดฉัตรเล็กลดหลั่นหลายชั้นประดับอยู่ บริเวณหน้าต่างประดับด้วยลูก

มะหวดขนาดใหญ่ บานประตูด้านหน้าทั้งสามช่องแกะสลักลงปิดทองรูปพระศิวะ พระวิษณุ พระ

พรหม พระอินทร์ อย่างสวยงามตามแบบศิลปะเชียงขวาง นอกจากนี้แล้วภายในพระอุโบสถนั้นก็ยัง

เป็นที่ประดิษฐานพระประธานขนาดใหญ่ที่สุดในหลวงพระบางและโบราณวัตถุ ที่เก็บรวบรวมมาจาก

วัดที่สร้างต่างๆ ภายในหลวงพระบาง วัดวิชุนราชนี้ได้ถูกสร้างข้ึนเพ่ือประดิษฐานพระบางซึ่งอาราธนา

มาจากเมืองเวียงค า ภายในวัดวิชุนราชมีปทุมเจดีย์หรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ ซึ่งพระนางพันตีนเชียง

พระอัครมเหสีของพระเจ้าวิชุนราชโปรดฯ ให้สร้างขึ้นในพ.ศ.2057 (ปีค.ศ.1514) ด้วยรูปทรงของ

เจดีย์ที่มีลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทั้งยังเป็นที่มาอันได้ท าให้ชาวเมืองหลวงพระบางเรียกว่า “พระ

ธาตุหมากโม” ยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย 

บริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดีย์ทิศทรงบัวตูมทั้งสี่มุม พระธาตุหมากโมนี้มีสีด าเก่าๆ ในช่วง

ระหว่างเมื่อปีค.ศ.1942-1975 วัดวิชุนได้กลายมาเป็นหอพิพิธภัณฑ์ของพุทธะศิลปะ ยังเคยเป็น

สถานที่รวบรวมบรรดาศิลาจารึกที่งดงามชุดต่างๆ บรรดาพระพุทธรูปและสิ่งของเก่าแก่ที่มีคุณค่า

ทางด้านวัฒนธรรมแบบศิลปะขอมในศตวรรษที่ 11 และ ศตวรรษท่ี 12 

 ภายในบริเวณวัดวิชุนในได้ถูกอ้อมด้วยก าแพงทั้งสีด้านมีประตูโขงสี่ต าแหน่งด้วยกัน ใน

รูปทรงหอปราสาทแบบสามสันประดับยอดด้วยรูปขันธ์ดอกบัว อยู่ด้านหน้าของวิหารมีปูชนียสถาน 

รูปจัตุรัสลูกหนึ่งซึ่งส่วนบนเป็นรูปทรงกลมตัดครึ่งที่ชื่อว่าพระธาตุปทุมหรือถ้าดอกบัวใหญ่ แต่มักจะ

รู้จักกันดีในชื่อว่า “พระธาตุหมากโม” ธาตุนี้สร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ.1514-1515 ซึ่งลูกทรงตัดครึ่งนี้

เป็นลักษณะพิเศษอันหนึ่งอันเดียว ที่ไม่พบเห็นในที่ใดของประเทศลาว ที่มีรูปทรงที่แตกต่างและ

ประดับยอดด้วยลูกพระรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปลาวซุ้มประตูวัดวิชุ น ที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศ

เหนือติดกับวัดอาราม เมื่อปีค.ศ.1930 ก่อนถูกท าลายบางส่วนในเวลาเมืองหลวงพระบางถูกจุดเผาใน

ปีค.ศ.1887 และก่อนการบูรณะ ซ่อมแปลงโดยพระเจ้าศักรินทร์ในปีค.ศ.1898 วัดวิชุนได้รับการ

บูรณปฏิสังขรณ์ในช่วงรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินทร์ จ านวน 2 ครั้ง ผู้ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้า

มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ในปีค.ศ.1914 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์มีการปฏิสังขรณ์อีกครั้ง 
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ซึ่งการบูรณะในครั้งนี้ได้พบโบราณวัตถุมากมาย เช่น เจดีย์ทองค า พระพุทธรูปหล่อส าริด พระพุทธรูป

ทองค า พระพุทธรูปเงิน โดยเฉพาะพระพุทธรูปที่แกะสลักจากแก้วซึ่งมีความคล้ายครึ่งกับพระแก้ว

มรกต โบราณวัตถุเหล่านี้ได้น าถวายเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเก็บรักษาไว้ในพระราชวังหลวงพระ

บางในปัจจุบัน (วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, 2548) 

 
ภาพที่ 30: ภาพเขียนภูมิทัศน์วัดวิชุน ภาพเขียนโดย Louis Delaporte ปี 1867 
ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 57 

 
ภาพที่ 31: ซุ้มประตูวัดวิชุน ที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือติดกับวัดอาราม เมื่อปี 1930 
ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 58 
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ภาพที่ 32: ซุ้มประตูวัดวิชุน ที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ติดกับพระธาตุหมากโม เมื่อปี 1932 
ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 59 

 

วัดใหม่สุวรรณภูมาราม วัดใหม่ เป็นหนึ่งในบรรดาวัดที่มีความเก่าแก่และสวยงามที่สุดใน
หลวงพระบาง วัดใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1796 โดยพระเจ้าอนุรุด ส่วนชื่อวัดใหม่นั้นอาจจะเป็น
ชื่อที่ถูกตั้งขึ้นใหม่หลังมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่เม่ือปีค.ศ.1821 โดยพระเจ้ามังทาตุลาด พระราชโอรส
ของพระเจ้าอนุรุด พระองค์ยังได้สร้างระเบียงสองห้องที่มีเสาอยู่ทางด้านหน้า และด้านหลังของวิหาร 
ในปี ค.ศ.1891 ในราชการของพระเจ้าอุ่นค า พระราชโอรสของพระเจ้าสักกะริน ได้ทรงสร้างระเบียง
ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก สิ่งที่น่าสนใจของวัดใหม่คือความโดดเด่นของหลังคาช้อนชั้นและ
การประดับตกแต่งแบบลาวดั้งเดิม ในปีค.ศ.1943 และ ปีค.ศ.1962 ได้มีการบูรณะวัดใหม่อีกครั้ง 
ส่วนใหญ่เป็นการประดับเอ้ด้วยรูปนูนต่ าท าจากซีเมนต์ ทาด้วยน้ าเกลี้ยงหนึ่งเปลือกจากนั้นฟอกด้วย
ค าทองเปลว เป็นเรื่องเล่านิทานพระเวสสันดร รวมทั้งแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบาง วัดใหม่
ได้รับการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากรูปเดิมมาก แต่ในปัจจุบันองค์ประกอบ
ของวัดบางส่วนได้หายไปเช่น หอไตร ที่ตั้งอยู่แนวรั้ววัดหรือริมถนนได้ถูกย้ายไปไว้ทางด้านหลังของวัด
อาจเป็นเพราะอยู่ใกล้กับถนนเกินไป ต่อมาก็ได้หายไปด้วยเหตุผลพังทลายตามกาลเวลาและดินฟ้า
อากาศ (วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, 2548) 
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ภาพที่ 33: ภาพถ่ายภูมิทัศน์วัดใหม่ก่อนการบูรณะปีค.ศ.1894 
ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 47 

 

ภาพที่ 34: ภาพถ่ายภูมิทัศน์วัดใหม่หลังการบูรณะปีค.ศ.1920 
ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 48 
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พระธาตุภูสี สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอนุรุจ ประมาณพุทธศักราช 2347 (ปีค.ศ.1804) พระ
ธาตุนี้ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดของภูสี บนความสูง 150 เมตร พระธาตุนี้มองเห็นได้แต่ไกลแทบจะทุกมุม
เมืองของหลวงพระบาง ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอด
ประดับด้วยฉัตรทองส าริดเจ็ดชั้น สูงประมาณ 21 เมตร ส่วนด้านทิศตะวันตกจะมองเห็น แม่น้ าโขง 
ช่วงที่คดเคี้ยวเข้าหากันในกลีบเขาและจากยอดภูสียังมองเห็นพระราชวังเดิมที่ ตั้งอยู่ ริมแม่น้ าโขง 
พระธาตุจอมสี ไม่ได้เป็นสิ่งก่อสร้างแห่งเดียวบนยอดภูสี ยังมีสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาอีกหลาย
แห่งเช่น วัดถ้ าภูสี วัดป่าแค วัดศรีพุทธบาท วัดป่ารวกอีกด้วย (วรัฐ ลาชโรจน์ & เบญจวรรณ กองสา
สนะ, 2005) 

 
ภาพที่ 35: ภาพถ่ายวัดภูสีปีค.ศ.1920 
ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 77 
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ภาพที่ 36: ภาพถ่ายวัดภูสีปีค.ศ.1920 
ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 76 

 

วัดมหาธาตุ หรือ วัดธาตุ ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1548 ในราชการของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช 
โดยวิหารหลังเก่าของวัดถูกลมพายพัดจนเพพัง ในปีค.ศ.1900 และได้สร้างขึ้นใหม่ในระหว่างปีค.ศ.
1907-1910 โดยพระเจ้ามหาอุปราชบุญคง วิหารหลังเก่าเป็นอาคารที่มีระเบียงล้อมรอบๆ มีหลังคา
แบบสองช้อนประดับด้วยแขนนางรูปนาคหัวเดียว วัดนี้ได้รับการซ่อมแปลงคืนหมดทั้งหลังนับตั้งแต่ปี
ค.ศ.1963 เป็นต้นมา วิหารของวัดในสภาพปัจจุบันนี้เป็นวัดที่มีหลังคาแบบเดียว ด้านหลังของวิหารมี
พระธาตุใหญ่องค์หนึ่งตั้งอยู่ พระธาตุนี้สร้างขึ้นในกลางคริสศตวรรษที่ 16 วัดธาตุเป็นหนึ่งสถานที่
ส าคัญของการจัดตั้งเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาว เมื่อวันที่สามของปีใหม่จะมีขบวนแห่ที่ส าคัญและยิ่งใหญ่
ประจ าปีมาวัดนี้ขบวนพระสงฆ์ที่มาจากวัดเชียงทองวัดอาราม วัดวิชุน เพ่ือเข้าร่วมพิธีฟ้อนร าฉลอง
ของผีอารักษ์เมือง “ปูเยอ ย่าเยอ” (วรัฐ ลาชโรจน์ & เบญจวรรณ กองสาสนะ, 2005) 
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ภาพที่ 37: วัดธาตุปีค.ศ.1920  
ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 66 

 

นอกจากนี้ยังมีวัดที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์หลวงพระบางจ านวน 2 วัดได้แก่ วัดธาตุหลวง
และวัดมโนรม โดยสองวัดนี้ตั้ งอยู่ ในเขตล้อมรอบใจกลางเมืองเก่า (Zpp-Ub) ซึ่ งมีที่มาและ
ความส าคัญต่อเมืองประวัติศาสตร์หลวงพระบางดังนี้ 

วัดธาตุหลวง สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2361 ในสมัยการปกครองขอพระเจ้ามาหาชีวิตมังธาตุราช 
ซึ่งเป็นสมัยฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในหลวงพระบาง วัดนี้ตั้งอยู่ส่วนท้ายเมืองอยู่ติดกับลานประหาร 
หรือพ้ืนที่ทางพิธีกรรมก่อนจะถูกเปลี่ยนมาเป็นสนามกีฬา ตั้งอยู่ในเขตป้องล้อมรอบเมืองเก่า หรือที่
เรียกว่าเป็นพ้ืนที่กันชน (Zpp-Ub) ในปัจจุบันถูกสัมปทานด้วยกลุ่มนายทุนเพ่ือปรับปรุงเป็นพ้ืนที่
สาธารณะของเมืองขนาดใหญ่เพ่ือรองรับกิจกรรมของเมือง สิ่งที่สนใจ คือสิ่งก่อสร้างที่เป็นหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์เช่น พุทธสีมา พระธาตุหลวง ธาตุบรรจุอัฐิของพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ พุทธ
สีมามีลักษณะแบบไทลื้อเช่น แผนผังของสิมเป็นอาคารทรงโรงขนาดใหญ่มีฐานชุกชีลอยตัวสามารถ
เดินประทักษิณได้ มีหลังคาสองส่วนยกสูงด้วยปูนคอสอง มี 3 ห้องลอย 9 ห้องขวาง นอกนี้วัดถูกสร้าง
ให้มีความสัมพันธ์กันกับลานหลวงที่เป็นพ้ืนที่ทางพิธีกรรมต่าง ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าวัดนี้มี
ความส าคัญเป็นอย่างมากกับการปฏิบัติประเพณี (วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, 2548) 
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ภาพที่ 38: วัดธาตุหลวงปีค.ศ.1894 
ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 20 

 

 
ภาพที่ 39: วัดธาตุหลวงปีค.ศ.1930 
ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 66 
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วัดมโนรม สร้างขึ้นโดยพระเจ้าสามแสนไทไตรภูวนาท ราชโอรสของพระเจ้าฟ้างุ่ม ผู้ก่อตั้ง
ราชอาณาจักรล้านช้างราวๆกลางศตวรรษที่14 เป็นวัดเก่าเป็นที่ประดิษฐ์ถานพระพุทธรูปทองส าริด
องค์ใหญ่ที่สูญหายจากการท าลายไป พระเจ้าสามแสนไทไตรภูวนาท อาณาจักรล้านช้างในระยะนี้ คง
มีความสัมพันธ์กับอาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรน่านและอาณาจักรล้านนาพอสมควร จึงท าให้
พระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูปในศิลปะสุโขทัย และศิลปะอ่ืนๆ จึง ได้หล่อ
พระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้ไว้ในระหว่างปีค.ศ.1378-1379 วัดมะโนรม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณนอกก าแพงเมืองได้
ถูกปล้นสะดม โจมตีด้วยพวกฮ่อธงด า ก็ได้ท าลายพระพุทธรูปด้วยการเจาะท้องพระพุทธรูป ในปี
ค.ศ.1887 และได้รับการบูรณะคืนมาใหม่ ในปีค.ศ.1971 โดยพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่รู้จักกัน และเป็น
ที่เคารพของชาวเมืองหลวงพระบาง  

 
ภาพที่ 40: พระพุทธรูปใหญ่ที่หล่อด้วยทองส าริดที่วัดมโนรม 
 ภาพที่ 40 พระพุทธรูปใหญ่ที่หล่อด้วยทองส าริดที่วัดมโนรม จากการพบเห็นจากศิลาจารึกได้

เขียนไว้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีน้ าหนักถึง 9,700,000 กิโลกรัม หรือราวๆ 12 ตัน สูง 6 เมตร พระเศียร 

1.9 และ 4 เมตรเฉพาะพระวรกาย  

ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 61 



  72 

 
ภาพที่ 41: พระพุทธรูปใหญ่ทองส าริดที่วัดมโนรมหลังการปล้นสะดมของฮ่อธงด า 

ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 62 

อาคารพักอาศัย (Residential Building) 

  สมัยก่อนอาณานิคมฝรั่งเศส 

 บนพ้ืนฐานการด ารงชีวิตของมนุษย์นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน 
ด้วยลักษณะที่ตั้ง การพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรม และวัสดุในการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมในหลวง
พระบางเรือนในอดีตนั้นได้ถูกสร้างด้วยไม้ หิน หญ้าคา ผนังที่สร้างจากกาวหนังสัตว์ ไม้ไผ่ และดิน
เหนียว  ส่ วนรูปแบบของเรือนยั งมีความแตกต่ างกัน อัน เนื่ องด้ วยการจ าแนกชนชั้น เช่น 
พระมหากษัตริย์ เจ้าขุนมูนนาย จนถึงประชาชน สะนั้นรูปแบบ และขนาดอาคารจึงได้มีความแตกต่าง
กันทั้งในรูปแบบทรง วัสดุก่อสร้าง พื้นที่ใช้งานภายในเรือน รวมไปถึงองค์ประกอบตกแต่งภายในเรือน
ต่างๆ การตั้งถิ่นฐานของชาวลาวมักจะเลือกสร้างขึ้นในบริเวณที่ใกล้กับแม่น้ า และล าธารเป็นเหตุผล
ต้นๆ แต่ด้วยลักษณะทางภูมิอากาศเรือนจึงต้องถูกสร้างให้มีความเหมาะสม ซึ่งในช่วงฤดูฝนมักเกิดน้ า
ท่วม การยกพ้ืนเรือนให้สูงขึ้นนั้น (House on stilt) จะช่วยป้องกันโคลน และน้ าท่วม นอกจากนี้ยัง
เข้ากับภูมิอากาศ เรือนมีชานด้านหน้า และพ้ืนที่ภายในที่ชัดเจนมีทั้งพ้ืนที่กลางแจ้งและในร่ม เปิด
พ้ืนที่ด้านหน้าออกสู่ถนน  



  73 

 
ภาพที่ 42: รูปแบบเรือนลาวแบบดั้งเดิม ปี 1887  
ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 147 

 
ภาพที่ 43: รูปแบบเรือนลาวแบบดั้งเดิม ปี 1890  
ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 147 
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ภาพที่ 44: ภาพถ่ายตลาดเมืองหลวงพระบางปีค.ศ.1888 
ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 135 
 ภาพที่ 44 ภาพถ่ายบริเวณตลาดที่ชาวบ้านได้น าเอาผลผลิตมาขายเช่น หม้อ ไห ซึ่งในอดีต
นั้นได้มีชุมชนผลิตอยู่ทางอีกฟากหนึ่งของน้ าคาน คือ ชุมชนบ้านพันหลวง ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ปั้น
หม้อ ปั้นไหเป็นอาชีพหลัก ขณะเดียวกันในภาพนี้ยังได้แสดงถึงลักษณะของสถาปัตยกรรมประเภท
เรือนอยู่อาศัยของชาวหลวงพระบางในยุคนั้นอีกด้วย 
 

 
ภาพที่ 45: รูปแบบเรือนลาวแบบดั้งเดิม ปี 1894  
ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 145 
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  สมัยอาณานิคมฝรั่งเศส  

อาคารการปกครองส่วนใหญ่สร้างขึ้นในช่วงปีค.ศ.1910-1925 รูปทรงภายนอกมีลักษณะ
เฉพาะตัว เป็นการผสมกันระหว่างรูปแบบตะวันตก และรูปแบบลาวเดิม โดยมีการออกแบบ 
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพดินฟ้า อากาศ อาคารรูปแบบใหม่นั้นยังคงรักษารูปแบบการใช้งานเดิม
เอาไว้ และมีการสร้างหลังคาบ้าน ระเบียง ระบบระบายอากาศ สิ่งที่เพ่ิมเติมเข้ามาใหม่คือวัสดุในการ
ก่อสร้างที่ทันสมัย และคงทนต่อสภาพอากาศมากขึ้น จากการสร้างบ้านด้วยไม้ไผ่ก็ได้รับการพัฒนามา
ใช้ไม้เนื้อแข็งผสมกับปูน แต่อย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี้การเกิดรูปแบบอาคารตะวันตกจะพบเห็นได้คือ
ประเภทอาคารที่เป็นอาคารราชการ (พระราชวัง ส านักงาน โรงเรียน) อาคารพาณิชยกรรม และ
อาคารพักอาศัยเท่านั้น โดยยกเว้นอาคารทางศาสนา และเรือนดั้งเดิมที่อนุรักษ์ไว้ 

 อาคารพักอาศัย สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
- อาคารไม้ (Wooden House)  
- อาคารกึ่งไม้ และก่ออิฐ (Brick and Half-timber House)  
- อาคารอาณานิคมลาว (Lao Colonial House)  

 โดยประเภทที่หนึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบจากอาคารแบบดั้งเดิมเพียงแต่ปรับเปลี่ยนวัสดุการ
ก่อสร้างเช่นเปลี่ยนจากไม้ไผ่เป็นไม้เนื้อแข็ง ส่วนประเภทที่สองก็ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบจากอาคาร
แบบดั้งเดิม โดยมีการใช้วัสดุผสมผสานกันระหว่างไม้ และการก่ออิฐในการก่อสร้าง และปรับเปลี่ยน
การใช้พ้ืนที่บางส่วนของบ้าน โดยมีข้อสังเกต เช่น วัสดุมุงหลังคาได้ใช้กระเบื้องดินเผา และมีลวดลาย
ปูนปั้นบริเวณครอบสันและปั้นลม สีหน้า (หน้าบัน) ฐานเสาใช้วัสดุก่อแทนการใช้ไม้ มีการก่อขั้นห้อง
เพ่ิมเติมในชั้นล่างเพ่ือเป็นส่วนเรือนครัว ห้องน้ า หรือสามารถเป็นห้องนอนต่างๆ ก็ได้ เรือนลาวแบบ
ดั้งเดิมบันไดเรือนจะอยู่ด้านนอกเรือนบางหลังก็ถูกปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาน าเข้ามาสร้างไว้ภายใน
เรือนเพ่ือให้กิจกรรมภายในเรือนมีความต่อเนื่องกัน และปลอดภัยยิ่งขึ้น ส่วนอาคารอาณานิคมลาว
ความหมายคืออาคารที่ได้รับอิทธิพลทางรูปทรงสองรูปแบบคือ รูปแบบลาวดั้งเดิม และรูปแบบ
ตะวันตกที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ซึ่งอาคารรูปแบบนี้มักถูกก่อสร้างเพ่ือเป็นที่พักอาศัยในยุคอาณา
นิคม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม มีบทบาทที่จะท าให้มีแนวโน้มการใช้ชีวิตสมัยใหม่ และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มีอิทธิพลอย่างมากต่อสภาพอาคารแบบดั้งเดิม ท าให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างของเดิมและ
ใหม่ การน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการก่อสร้าง และเทคนิคการก่อสร้างมีบทบาทอย่างมากใน
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบบ้านดั้งเดิม น ามาซึ่งการปรับตัวให้เข้ากับเรือนของตนเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ และความต้องการของพวกเขาการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ และทางสัณฐานวิทยา
เกิดขึ้น การน าใช้วัสดุสมัยใหม่ผ่านกระบวนการแปรรูปแบบใหม่ได้เกิดขึ้น ท าให้ภูมิทัศน์ทางกายภาพ
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ที่แปรเปลี่ยนไปตามบริบท ซึ่งในกรณีของเมืองประวัติศาสตร์นั้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเป็น
การลดทอนคุณค่าทางสุนทรียภาพ และคุณภาพเมือง  
 หลวงพระบางยังได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก แบบจีน และแบบเวียดนาม
ผสมผสานกัน กลายเป็นอาคารประเภท “เรือนห้องแถว-ตึกแถว” ที่เรียกกันว่า “อาคารพาณิชยก
รรม” สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกยังมีบทบาทในการปรับเปลี่ยนรูปทรงของอาคารประเภทที่พัก
อาศัย จากการผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และสถาปัตยกรรมแบบลาวดั้งเดิม 
กลายมาเป็นอาคารรูปแบบใหม่ที่ถูกเรียกว่า (Colonial Styles) ซึ่งอาคารประเภทนี้มักจะพบอยู่คู่กับ
บริบทของเมืองเก่าเป็นจ านวนมาก โดยอาคารเหล่านี้ถูกใช้ประโยชน์ทั้งส าหรับการพักอาศัย การ
พาณิชยกรรม การบริการต่างๆ หรือการท าหน้าที่เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาชุมชน โดยเรือนแถว
ส่วนมากในหลวงพระบางจะไม่เรียงตัวกันยาวมากนัก เนื่องจากอาคารบางส่วนได้ถูกดัดแปลงจากบ้าน
เดี่ยวเพ่ือจุดมุ่งหมายทางเชิงพาณิชย์ หรืออาคารบางหลังได้ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยเจ้าของเพียงคนเดียว 
ไม่ได้รวมกลุ่มกันเป็นชุมชน นอกจากนี้ยังมีอาคารบางจ านวนที่กระจายอยู่ตามตัวเมืองที่มีรูปทรง
อาคารแบบสมัยใหม่ (Early Modern Buildings) มีขนาดด้านหน้าของอาคารกว้างถึง 2-3 ห้อง และ
มีความสูง 2-4 ชั้นเฉลี่ยความสูงอาคารประมาน 12-15 เมตร 
 อาคารเรือนห้องแถว (Row Houses) หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถว
ยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่เป็นสิ่ง
ปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยและมีกิจการการค้าอยู่ด้วยซึ่งอยู่ชั้นล่างของบ้านจะเป็นร้านค้าส่วนชั้นบน
บ้านจะเป็นที่อยู่ของเจ้าของบ้าน ส่วนครัวเรือนจะถูกแยกออกไว้ทางด้านหลังของบ้าน โดยจะแยกกัน
ระหว่างพ้ืนที่ใช้สอย และอยู่อาศัย นอกจากนี้เรือนลักษณะนี้ยังรวมเอาสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะชั้น
เดียวท าด้วยไม้ที่มีทั้งการค้าขายและอยู่อาศัยในเรือนหลังเดียวกัน สถาปัตยกรรมรูปแบบนี้จะเห็นได้
ในบริเวณริมตะหลิ่ง และริมถนนใหญ่ของตัวเมือง 

อาคารตึกแถว (commercial Buildings) หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็น
แถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ เป็น
อาคารประเภทสร้างขึ้นมาใหม่ตามริมถนน การก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบมี
รูปทรงธรรมดา บางครั้งเรือนประเภทนี้ยังเป็นเรือนเดียว สูงสองถึงสามชั้นด้านข้างเป็นผนังปิด การใช้
งานภายในอาคารก็ลักษณะคล้ายกันกับเรือนแถวประเภทอ่ืน ในหลวงพระบางมีอาคารหนึ่งที่มีความ
สูงถึงสี่ชั้นซึ่งอาคารเหล่านี้มีความสูงที่ไม่กลมกลืนกับขนาดอาคารในบริเวณเท่าไร ตึกแถวเหล่านี้ได้มา
เปลี่ยนแทนเรือนเก่าดั้งเดิม ทั้งยังเป็นผลกระทบต่อภูมิทัศน์ของเมือง 
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อาคารราชการ (Government Buildings) อาคารพระราชวังหลวงพระบางก็เป็นหนึ่ง
รูปแบบอาคารที่ได้รับอิทธิพลแบบตะวันตกผสมกับกันรูปแบบลาวดั้งเดิม โดยอาคารพระราชวังจะใช้
เทคนิคการก่อสร้างแบบตะวันตก มีเฉพาะรูปทรงหลังคา จะถอดรูปแบบมาจากวัดหรือรูปแบบอาคาร
ทางพระพุทธศาสนา ผนัง และเสาใช้วัสดุก่อทั้งหมด มีขนาดใหญ่โตกว่าสิ่งปลูกสร้างทั่วไปในยุ คก่อน
ตะวันตกล่าอาณานิคมในหลวงพระบาง มีรายละเอียดการตกแต่งเป็นแบบตะวันตก เช่น ซุ้มประตูทรง
โค้ง ลวดลายปูนปั้น บริเวณหน้าบัน ทรงหลังคาเป็นจตุรมุข หลังคาซ้อนชั้นที่มีความซับซ้อน และมี
การใช้ไม้ ขนาดใหญ่เป็นโครงสร้างหลังคา ใช้กระเบื้องดินขอเป็นวัสดุมุงหลังคา โดยพระราชวังตั้งอยู่
ริมแม่น้ าโขงหันหน้ามาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตรงกันข้ามกับ ภูสี อาคารลักษณะที่เตี้ย ชั้นเดียว
ตั้งอยู่บนฐานยกพ้ืนสูงที่มีความสวยงาม และสง่า นอกจากความสง่าของตัวอาคารแบบฝรั่งอาณานิคม
ผสมศิลปะล้านช้างแล้ว ความสง่ายังเกิดมาจากสภาพแวดล้อมโดยรอบอีกด้วย พระราชวังแห่งนี้เป็นที่
ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ เป็นระยะเวลานาน จนสิ้นพระชนม์ โดยด้านนอกของอาคารเป็น
ที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์  หอพระด้านหน้าเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของลาว ซึ่งมีน้ าหนักรวมทั้งสิ้นราว 43 ถึง 54 กิโลกรัม ตามต านานได้เล่าว่า 
พระพุทธรูปองค์นี้ ได้ถูกสร้างขึ้นที่ เกาะสิงหลเมื่อราวๆ ศตวรรษ ที่  1 โดยเจ้าฟ้างุ่มทรงได้รับ
พระราชทานจากกษัตริย์เขมรน ามาประดิษฐานไว้ที่หลวงพระบาง ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในปีพ.ศ.2518 พระราชวังหลวงพระบาง ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ พระราชวังหลวง
พระบางสร้างข้ึนในปีค.ศ.1904 มีแผนผังเป็นรูปกากบาทและสร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น ในปัจจุบันใน
บริเวณพระราชวังหลวงพระบางมีการจัดการพ้ืนที่ให้แลดูโปร่งร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ริมฝั่งโขง
ด้านหลังหรือแนวต้นตาลสองข้างถนนที่น าเข้าสู่ตัวอาคารพระราชวัง ธรรมชาติเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้
พระราชวังหลวงพระบางงดงามอย่างมีคุณค่าและมีเอกลักษณ์ของตัวเองมีความบริสุทธิ์ และมีความ
สมถะ 

จากข้อมูลเบื้องต้นที่กล่าวมานั้นเห็นว่า งานสถาปัตยกรรมในยุคก่อนอาณานิคมได้ถูกก่อสร้าง
ด้วยรูปทรงที่เรียบง่าย ใช้วัสดุจากธรรมชาติในการก่อสร้าง และมีการตั้งถิ่นฐานตามความเชื่อ และวิถี
ชีวิต ในช่วงเวลาต่อมาจากเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม-สังคมที่หลากหลายโดยเฉพาะชาวตะวันตก งาน
สถาปัตยกรรมในหลวงพระบางได้ถูกเปลี่ยนถ่ายสู่แบบ “อาคารอาณานิคม” ที่มีความซับซ้อนเรื่อง
รูปแบบ โครงสร้าง วัสดุก่อสร้าง และวิธีการก่อสร้าง รวมถึงกลุ่มอาคาร ทิศทางการวางตัวของอาคาร
ก็ถูกเปลี่ยนแปลงให้หันเข้าสู่ถนนหลักเกิดสังคม และวิถีชีวิตใหม่  ที่ ได้ เปลี่ยนแปลงภายใต้
แนวความคิดของฝรั่งเศส แต่ก็ไม่ได้ถูกเปลี่ยนไปทั้งหมด ด้วยความเชื่อ และวิธีชีวิตที่เรื่องที่ยากจะ
เปลี่ยนแปลงได้ท าให้บางส่วนของอาคารไม่ได้ถูกลืมไปยังคงน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และ
ลงตัว ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมในพื้นที่ของหลวงพระบางอีกด้วย 
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ภาพที่ 46: พิธีการเปิดฉลองพระบรมมหาราชวังปีค.ศ.1909 
ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 143  

 ภาพที่ 46 พระบรมมหาราชวัง เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์นับตั้งแต่พระเจ้าศรีสว่าง

วงศ์ กษัตริย์แห่งอาณาจักรหลวงพระบางเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2447 (ปีค.ศ. 1904) จนในปัจจุบันได้

กลายเป็นหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติในหลวงพระบาง 

 

วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวหลวงพระบาง 

 วัฒนธรรมมีความหมายตรงกับค าในภาษอังกฤษว่า Culture ได้รวมเอาความคิด ความเชื่อ 

ความเคารพ และการปฏิบัติในรูปแบบหรือเรื่องเดียวกัน จนได้รับการปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่าง

ต่อเนื่อง วัฒนธรรมคือวิถีชีวิตซึ่งมีทั้งที่ เป็นนามธรรมและรูปธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องมองเห็นได้ 

วัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมจะปรากฏในรูปของวัตถุส่วน วัฒนธรรมที่เป็นนามธรรมคือพฤติกรรม และที่

จับต้องหรือ ยากที่จะมองเห็นได้ในทันที ได้แก่ ความรู้สึก คุณค่าปรัชญาความเชื่อ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะประกอบอยู่ในวิถีชีวิตของคนในสังคมวัฒนธรรมคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้น

จากกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ได้แก่ การรู้จักคิด รู้จักใช้ รู้จักถ่ายทอดซึ่งเป็นลักษณะส าคัญ 
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 ในอดีตกลุ่มคนแรกที่อาศัยอยู่ในบริเวณหลวงพระบางนี้คือ ชนเผ่าขมุ ผู้ที่ปฏิบัติ และนับถือ

ในศาสนาผี ก่อนที่จะถูกแทนที่ด้วยชนเผ่าลาวลุ่มผู้ซึ่งนับถือผีฟ้าผีแถน ภายหลังได้มีการน าเอาพุทธ

ศาสนาเข้ามาเผยแพร่ด้วยเจ้าฟ้างุ่ม กษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรลาวล้านช้าง ต่อมาก็ได้มีการลบ

ล้างการนับถอืศาสนาผีโดยเจ้าเพชรราช  

 ทั้งนี้ ในปัจจุบันชาวลาวนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 70 ของประชากรในประเทศ โดยเฉพาะ

ชนเผ่าลาวลุ่ม และชนเผ่าลาวลุ่มถือเป็นประชากรพ้ืนฐาน หรือเป็นคนดั้งเดิมของเมืองหลวงพระบาง 

โดยมีอาชีพรับราชการ ค้าขาย และเกษตรกรรม โดยอาศัยอยู่ตามพ้ืนต่างๆ ของเมืองเช่น เขตหัวเมือง 

เขตท้องเมือง เขตท้ายเมือง และเขตฟากภู ด้วยในอดีตหลวงพระบางเป็นราชธานีแห่งกษัตริย์ จึง

ส่งผลให้มีพ้ืนที่ทางสังคมที่แยกระดับชนชั้นเช่น กษัตริย์ ข้าราชการขุนนางชั้นต่างๆ และชาวบ้าน 

(ชาวบ้านยังถูกแยกเป็นคนกลุ่มฐานะดี และยากจน) ในครอบครัวหรือวัฒนธรรมลาวแล้วผู้ชายจะเป็น

หัวหน้า เป็นเสาหลักของครอบคัว ด้วยการมีอาชีพหลักของตนไม่ว่าจะเป็นขุนนาง หรือประชาชน 

พ่อค้าชาวขายต่าง ส่วนแม่หญิงมีหน้าที่ดูแลบ้านเรือนขณะที่ผู้เป็นพ่อหรือสามีไปท างาน โดยมีอาชีพ

คือ การต าหูกทอไหม จักสาน ท าอาหารต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันอาชีพเหล่านี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดก

ภูมิปัญญาที่ยังคงสืบทอดกันมา  

 
ภาพที่ 47: ภาพครอบครัวชนเผ่าลาวลุ่มตระกูลใหญ่ ปีค.ศ.1980 
ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 124 



  80 

 วัฒนธรรมถูกประดิษฐ์สร้างขึ้นมาเพ่ือสัมพันธ์กันกับพุทธศาสนา และประวัติศาสตร์ได้สร้าง

แรงจูงใจให้เกิดเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมา เช่น งานบุญปีใหม่ลาว บุญเข้าพรรษา บุญออกพรรษา 

ประเพณีการแข่งเรือ และบุญประเพณีอ่ืนๆ ที่มีความส าคัญนั้นได้มีศูนย์รวมอันเดียวกันที่ยึดเอาไว้

อย่างเหนียวแน่นคือพุทธศาสนา อันเนื่องมาจากพ้ืนฐานการให้ความส าคัญมาตั้งแต่อดีตที่ได้ปลูกฝังไว้

กับชาวหลวงพระบางจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบัน ได้มีการแต่งเติมให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น การท า

ความเข้าใจในเรื่องมรดกนั้นต้องรู้ซึ้งถึงความเป็นมา และคุณค่าความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ไม่ได้

เป็นไปตามกระแสทางสังคมแต่อย่างใด การรู้จักเรียนรู้ และการบริโภคโดยค านึงถึงคุณค่าที่ล้ าค่า

ความหายากนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญ 

 

 
ภาพที่ 48: ขบวนช้างในวันแรกของปีใหม่ ปีค.ศ.1940 
ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 99 

 

 ภาพที่ 48 แสดงให้เห็นพิธีการที่ยิ่งใหญ่และความเข็มแข็งทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งนั้นเป็น

ประเพณีที่มีการนับถือในอดีต โดยเฉพาะพิธีกรรมงานบุญปีใหม่ ในช่วงท้ายของสมัยราชอาณาจักรซึ่ง

ได้ประดิษฐ์สร้างนางสังขารเข้ามาประกอบไว้ในขบวนแห่บุญปีใหม่ โดยพระยา บุญคง ปะดีจิต ผู้เป็น

เจ้าของก าแพงนครซึ่งถือเอาประเพณีนางสังขารเป็นมรดกชิ้นส าคัญที่ภาครัฐฝ่ายราชอาณาจักรได้

มอบให้เป็นมรดกของเมืองหลวงพระบางต่อมา 
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ภาพที่ 49: ขบวนแห่พระสงฆ์วันปีใหม่ ปีค.ศ.1960 
ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 100 

 
ภาพที่ 50: ขบวนแห่หมากหมั้น หมากยืน ของชาวเมืองเพ่ือน าเข้าถวายแก่พระราชวังในวันแรกของปี
ใหม่ ปีค.ศ.1894 
 

 ในภาพที่ 50 นี้นอกจากจะแสดงถึงพิธีการทางวัฒนธรรมแล้วยังแสดงให้เห็นถึงลักษณะของ

ชุมชนเมือง สถาปัตยกรรม และพืชพันธุ์ต่างๆ 

ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 107 
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“ปู่เยอ-ย่าเยอ” เป็น “ผลิตกรรม” บนพ้ืนที่ราชธานีเชียงทอง ที่เกิดขึ้นจากการต่อรองเชิง 
อัตลักษณ์ และการยื้อยุดระหว่างพุทธศาสนากับผีบรรพบุรุษ ในช่วงที่พระเจ้าฟ้างุ่มถูกกดดันจากกลุ่ม 
อ านาจเดิมโดยใช้ผีเป็นเงื่อนไขในความขัดแย้ง พระเจ้าฟ้างุ่มจึงทรงโปรดให้มีการสร้างหุ่นหน้ากาก 
ของปู่เยอ-ย่าเยอ ซึ่งเป็น “ผีบรรพบุรุษ” มีที่มาจากต านานขุนบรมราชาธิราช ทั้งสองเป็น “แถน” 
หรือ “ผีแถน" ผู้เดินน าหน้าเพ่ือท าหน้าที่ขับไล่บรรดาภูตผี ปีศาจ และยักษ์ร้ายออกจากทางเสด็จจาก
เมืองฟ้า ลงมายังเมืองมนุษย์ของขุนบรมราชาธิราช ครั้นเมื่อมีการสร้างบ้านแปรงเมืองเรียบร้อยแล้ว 
ปู่เยอ-ย่าเยอ ยังได้ช่วยขจัดทุกข์ภัยให้กับลูกหลานเสมอมา จนวาระสุดท้ายปู่ย่าทั้งสองได้ขันอาสา
ขจัดทุกข์ให้กับ ผู้คนด้วยการโค่นเครือเขากาดที่ปกคลุมเมืองลุ่มจนมองไม่เห็นตะวัน และไม่สามารถ
ท ามาหากินได้ ท้ายสุดไม้ยักษ์ได้ล้มทับร่างปู่เยอ-ย่าเยอถึงแก่ความตาย กลายเป็นเทพารักษ์ปกปักษ์
รักษาราชธานี แห่งอาณาจักรล้านช้าง และเป็นผีที่ชนชาติลาวให้ความเคารพย าเกรง ตั้งแต่กษัตริย์
จนถึงสามัญชน และเป็นผีในจินตนาการของคนเชียงทองที่ถูกชูเป็นคู่ปรปักษ์กับพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่ง
ใหม่ สาธุใหญ่ค าจันทร์ วิเคราะห์ว่า ด้วยเหตุผลข้างต้น พระเจ้าฟ้างุ่มต้องการเอาใจคนส่วนใหญ่ จึงได้
บัญชาให้ประดิษฐ์สร้าง หุ่นหน้ากาก” จากนั้น ปู่เยอ-ย่าเยอก็ได้กลายเป็นภาพตัวแทนของผีบรรพ
บุรุษ และเป็น “ตัวละคร ที่มีตัวตนทางกายภาพในเรือนร่างหุ่นหน้ากาก และได้ถูกประกอบไว้ในราช
พิธีกรรม และพิธีกรรมระดับราชธานีตลอดมา โดยเฉพาะราชพิธีราชาภิเษกและถวายเพลิงพระศพแก่
กษัตริย์แห่งล้านช้างทุกพระองค์ การที่พระเจ้าฟ้างุ่มสร้างหุ่นหน้ากากปู่เยอ-ย่าเยอ ได้ผ่อนคลาย 
ความตึงเครียดในภาวะความขัดแย้ง ระหว่างกลุ่มผู้นับถือผีกับพุทธศาสนาลงไปได้ เป็นการเริ่มต้น 
แนวคิดการสร้างความสมานฉันท์ระหว่างพุทธศาสนากับความเชื่อชุดเดิม ที่น่าจะเป็นผลดีต่อการ
ปกครองมากกว่าการใช้วิธีที่แข็งตึงแบบคู่ตรงกันข้าม แนวคิดดังกล่าวได้ส่งผลอย่างชัด เจนในสมัย
อาณาจักรลาวล้านช้าง (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์, 2553f) 
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ภาพที่ 51: วันแรกของประเพณีปีใหม่ลาวได้มีพิธีการฟ้อนปู่เยอย่าเยอ ที่ลานวัดธาตุและวัดวิชุนราชปี
ค.ศ.1950 
ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 105 

 
ภาพที่ 52: การฟ้อนปู่เยอย่าเยอ ในวิหารของวัดวิชุนราชปีค.ศ.1953 
ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 106 
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 บุญประเพณีการแข่งเรือ (บุญช่วงเฮือ) เป็นหนึ่งกิจกรรมที่สืบทอดกันมาจากอดีต ได้รับ

การอนุรักษ์ และการพัฒนามาโดยตลอด ซึ่งงานบุญจัดขึ้นในเดือน กันยายนของทุกๆ ปี จัดในวัน

ประเพณีส าคัญคือ "งานบุญห่อข้าวประดับดิน" ซึ่งจะแตกต่างจาก "งานบุญแข่งเรือ" ของนครหลวง

เวียงจันทน์ ซึ่งจะจัดในช่วงวันออกพรรษา ความส าคัญของงานบุญประเพณีเป็นการท าบุญอุทิศส่วน

กุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ ในอดีตกาลการแข่งเรือมีไว้เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับในยามศึก

สงคราม ต่อมาภายหลังจัดเพ่ือเฉลิมฉลองให้เกิดความสนุกสนาน โดยตามประเพณีที่สืบต่อกันมาแต่

โบราณจะใช้แม่น้ าคานเป็นสนามในการแข่งขัน เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้น ด้วย

ประเพณีการแข่งเรือเป็นกิจกรรมที่ครึกครื้น สนุกสนาน มีความเป็นเอกลักษณ์ จนท าให้ชาวลาวแทบ

ทุกเขตได้น าเอาประเพณีนี้ไปเป็นกิจกรรมตามประเพณีของท้องถิ่นต่างๆ และปฏิบัติกันมาอย่าง

ต่อเนื่อง ท าให้เป็นที่รู้จักกันในคุณค่าความส าคัญทั้งภายในและต่างประเทศ 

 
ภาพที่ 53: ประเพณีการแข่งเรือ (บุญช่วงเฮือ) บนแม่น้ าคานปีค.ศ.1940 

ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 108 
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 โขนพระลักษณ์พระราม หลวงพระบางนั้นได้ก าเนิดมาเมื่อนานแล้ว และเป็นที่นิยมอย่าง

กว้างขวางในช่วง ทศวรรษที่ 1960 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้นักแสดงเด็กล้วนๆการแสดงจะใช้วิธีการเล่า

เรื่องโดยบรมครูผ่านการขับร้องเป็นท านองเสนาะ และบทสนทนา มีการภาคเสียงซึ่งจะใช้ผู้ให้เสียง

หลายคน พร้อมดนตรีประกอบ เพื่อให้นักแสดงท่าทางประกอบการเต้นหรือร่ายร าไปตามจังหวะ โขน

พระลักษณ์-พระรามเคยเป็นการแสดงที่ข้ึนชื่อในยุคนั้น ด้วยการเป็นเอกรักษ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น

ที่มีความผูกพันกับเรื่องความเชื่อของชาวหลวงพระบาง บทฟ้อนโขนพระลักษณ์-พระราม จึงได้รับการ

ฟ้ืนฟูให้กลับคนืมาอีกครั้งหนึ่งเพ่ือแสดงถึงเอกรักษ์ทางวัฒนธรรมสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ ในปัจจุบัน

มีคณะการแสดงประจ าพระราชวังเก่า 

 
ภาพที่ 54: ขณะการแสดงนิทานพื้นเมือง เรื่องพระลักษณ์-พระราม ปีค.ศ.1900 
ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 108 

 หลวงพระบางเคยเป็นศูนย์กลางอาณาจักรล้านช้างรุ่งเรืองที่สุดในรัชกาลพระเจ้าฟ้างุ่มแหล่ง

หล้าธรณี นาฏศิลป์หรือการฟ้อนร าที่ชาวหลวงพระบางสืบทอดในกิจกรรมประเพณีฟ้อน เพ่ือ

บวงสรวงสืบมา คือ ฟ้อนนางแก้ว ค าว่านางแก้ว กร่อนมาจากค าว่า พระนางแก้วเก็งยาผู้เป็นมเหสี 

พระเจ้าฟ้างุ่ม และธิดากษัตริย์เขมร ได้น าเครื่องดนตรี และการฟ้อนร า มาจากเขมร พร้อมกับพระ

บาง เพ่ือที่ระลึกถึงพระนางเมื่อน าพระบางสรงน้ าจึงฟ้อนถวายพระนางแก้วกัลยาสืบต่อมา การฟ้อน

ร าของลาวเป็นการฟ้อนร าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความสวยงาม เป็นศิลปะการแสดงที่อ่อนช้อย 

และบ่งบอกถึงความเป็นลาวอย่างชัดเจน การแต่งตัวของนักฟ้อนร ามีความเรียบง่าย ไม่มี

เครื่องประดับมากมาย บ่งบอกถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวลาว 
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ภาพที่ 55: หมู่นักฟ้อนร าของหน่วยฟ้อนประจ าพระราชวังปีค.ศ.1950 
ที่มา: หนังสือมรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง, 113 

นอกจากนี้ชาวหลวงพระบางยังมีหัวคิดประดิษฐ์สร้าง ความเป็นช่างฝีมือในการประยุกต์

ทรัพยากรจากธรรมชาติเข้าในการด ารงชีวิตประจ าวัน ทั้งยังเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้แก่

ครอบครัว และชุมชนที่ยังคงถูกถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน 

 การจักสาน เป็นภูมิปัญญาพ้ืนฐานของชาวหลวงพระบาง ตั้งแต่เมื่อครั้งการรู้จักน าไม้ไผ่มา

สร้างบ้าน และประยุคต์ใช้ประโยชน์ต่างๆ หัตถกรรมเครื่องจักสานเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่

ส าคัญยิ่งต่อการด ารงชีวิตตั้งแต่อดีตตั้งแต่สมัยอาณาจักรลาวล้านช้างจนถึงปัจจุบัน หัตถกรรมเครื่อง

จักสานเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาอันเฉลียวฉลาดของคนในท้องถิ่น  ที่ใช้ภูมิปัญญา

สามารถน าสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ท าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งมีประโยชน์ในการด ารงชีวิต 

หัตถกรรมเครื่องจักสานได้มีการพัฒนามาตลอดเวลาโดยอาศัยการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่

คนอีกรุ่นหนึ่ง การด ารงชีวิตประจ าวันของชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้ เอาการรู้หนังสือมาเกี่ยวข้องการ

เรียนรู้ต่างๆ อาศัยวิธีการฝึกหัด และบอกเล่าซึ่งไม่เป็นระบบ สะท้อนให้เห็นการเรียนรู้ ความรู้ที่สะสม

ที่สืบทอดกันมาจากอดีตมาถึงปัจจุบันหรือที่เรียกกันว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นกระบวนถ่ายทอด

ความรู้จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่ท าภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นคงอยู่ต่อเนื่อง และยั่งยืน หัตถกรรมเครื่อง

จักสานมีความนิยมมาก มีการส่งเป็นสินค้าและเพ่ือน ามาใช้เอง ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพของชาวหลวงพระ

บางก็ว่าได้  
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ภาพที่ 56: ช่างจักสาน ที่ตลาดท่าเรือเมปีค.ศ.1919 
ที่มา: หนังสือมรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง, 138 

 

 หม้อดินเผา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา เป็นเวลายาวนาน โดยกลุ่มผู้ผลิตเป็นชาวลาว

ลุ่ม และผู้หญิงยึดเป็นอาชีพ โดยมีการส่งขายที่ตลาดเขตวัดใหม่สุวรรณาราม ส่วนเครื่องหม้อดินเผาที่

ดีและสวยงามก็จะถูกชื้อโดยกลุ่มคนผู้ที่มีฐานะ บ้านพันหลวงเป็นที่รู้จักในเรื่องหม้อดินเผาส าหรับ

ท าอาหารที่ดี และมีคุณภาพสูง โดยผู้หญิงในชุมชนมีส่วนร่วมกับการผลิต บ้านพันหลวงเป็นชุมชนที่มี

เอกลักษณ์ มีบทบาทส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง และส่งเสริมให้หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกใน

สถานะภาพที่เป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิม การด ารงชีวิต และความส าคัญทางประวัติศาสตร์ จน

ภายหลังเมืองหลวงพระบางกลายเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งท าให้ในปัจจุบันมีผู้คนให้ความ

สนใจอย่างมากมาย ทั้งกลุ่มผู้สนใจในการศึกษาความเป็นมา วิธีการผลิต หรือการมาชื้อสินค้า 
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ภาพที่ 57: ช่างปั้นหม้อดินเผา ในชุมชนบ้านพันหลวงปีค.ศ.1953 
ที่มา: หนังสือมรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง, 138 

 การต่ าหูกทอไหม มีความเกี่ยวพันกับคนหลวงพระบางมาตั้งแต่อดีต เนื่องจากในอดีตแขวง

หลวงพระบางเคยเจริญรุ่งเรืองมายาวนานโดยมีหลายชนเผ่าที่อาศัยอยู่ มีศิลปะและวัฒนธรรมที่โดด

เด่นในหลายๆด้าน ทั้งยังเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยเฉพาะชนเผ่าลาว และไทลื้อที่มีฝีมือใน

การสร้างสรรค์ผลงานด้านการหัตถกรรม ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรม และภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์ในการ

สร้างผลงานเฉพาะของกลุ่มชาติพันธ์ ในมิติทางวัฒนธรรม การต่ าหูกทอไหมเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ของชาวหลวงพระบางที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่น ในด้าน

พระพุทธศาสนามีการผสมผสานกับความเชื่อเรื่องพิธีกรรม  และมีประเพณีต่างๆ ที่ผูกพันกับความ

เชื่อควบคู่กับวิถีชีวิตพ้ืนบ้าน และการท ามาหากินในสังคมเกษตรกรรม เป็นผลงานศิลปะที่มีบทบาท

ส าคัญจึงเปรียบเสมือนสายใยเชื่อมอดีตกับปัจจุบัน ที่สามารถเล่าเรื่องราวเป็นเส้นทางที่สร้าง

วัฒนธรรมที่ดีงามจนถึงปัจจุบัน (จรัญ ชัยประทุม, 2556) 
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ภาพที่ 58: แม่ญิงลาวเข็นฝ้ายเพ่ือเตรียมในการต่ าหูก ปีค.ศ.1953 
ที่มา: หนังสือมรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง, 139 

 

 
ภาพที่ 59: ช่างต่ าหูกทอไหม ไทลื้อ บ้านผานมปีค.ศ.1890 
ที่มา: หนังสือมรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง, 139 



  90 

 ในภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลกหลวงพระบางแห่งนี้ มีปรากฏการณ์ที่ ซับซ้อน

ของในแต่ละยุคสมัย ในศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคลี่คลายชุดข้อมูลหลักทาง

ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเพ่ือน ามาซึ่งการอธิบาย ขยายความในประเด็นของการศึกษา การก าเนิด

อาณาจักรลาวล้านช้าง และการน าเอาองค์พระบางมายังหลวงพระบางนั้นเป็นจุดเริ่มที่ส าคัญต่อความ

เป็นเมืองแห่งพุทธศาสนาของหลวงพระบางในปัจจุบัน ด้วยความคิดความเชื่อ การเคารพบูชาของชาว

ลาวจึ่งเกิดการสร้างศาสนสถานในพ้ืนที่แห่งนี้อย่างมากมายเพ่ือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์รวม

จิตใจรวมถึงเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติทางศาสนา นอกจากนี้ความเชื่อยังถูกน ามาผสมผานเข้ากับภูมิปัญญา

แสดงออกผ่านการตั้งถิ่นฐาน ทางศิลปะ และสถาปัตยกรรมอีกด้วย ต่อมาในเมื่อครั้งการถูกท าลาย

และปล้นเมืองจากกลุ่มฮ่อธงด านั้นท าให้เมืองหลวงพระบางแห่งนี้ได้สูญเสียมรดกเมือง และภูมิทัศน์

ไปอย่างมาก ท าให้ภูมิทัศน์เมืองมีการเปลี่ยนแปลง ต่อมาก็มีการฟ้ืนฟูเมืองคืนใหม่เช่น การบูรณะ

ปรับปรุง รวมไปถึงการสร้างคืนใหม่อันได้แก่ ศาสนสถาน อาคารบ้านเรือนของชาวเมืองเป็นต้น ต่อมา

ในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสท าให้เมืองหลวงพระบางได้รับอิทธิพลที่แปลกใหม่เข้ามาอย่างมากมาย 

ได้แก่ โครงสร้างผังเมืองใหม่ รูปแบบทางสถาปัตยกรรม รวมถึงสังคมและวัฒนธรรมแบบตะวันตกซึ่ง

เหล่านี้เป็นหนึ่งปรากฏการณ์ที่แทรกซ้อนอยู่ในพ้ืนที่ภูมิทัศน์เมืองหลวงพระบาง เป็นส่วนหนึ่งใน

เหตุการณ์ที่ส าคัญท าให้หลวงพระบางมีคุณค่าความส าคัญทางประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ชาวหลวง

พระบางยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และการด ารงชีวิตแบบดั้งเดิมสืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง 

ชึ่งทั้งหมดนี้ท าให้เมืองหลวงพระบางกลายเป็นเมืองมีเหตุการณ์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรม 

 ด้วยเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองประวัติศาสตร์  และศูนย์กลางการปกครองในอดีต โดยมี

ลักษณะเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังคงมีพลวัต ดังในคู่มือการน าเสนอ “แหล่งมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมและแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดก” ได้ให้นิยามไว้ว่า เมืองประวัติศาสตร์ที่

ยังคงมีพลวัตนั้นเป็นเมืองที่มีการตั้งถิ่นฐานที่ยังแสดงออกถึงความสัมพันธ์กับสภาพธรรมชาติอย่าง

ใกล้ชิด และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องภายใต้อิทธิพลทางสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนถึงภายใต้การ

เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ทว่าการประเมินความเป็นของแท้ดั้งเดิมของแหล่งยาก อีกทั้งนโยบาย

การอนุรักษ์ก็มีปัญหาต่างๆ จ านวนมาก (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2561) 
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บทที่ 4 

ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 

 

 ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์หลวงพระบาง มีเอกลักษณ์ และความส าคัญเฉพาะอันปรากฏ
ผ่านประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชาวเมืองมาอย่างต่อเนื่อง โดยพ้ืนที่คาบสมุทรนี้ เป็นพ้ืนที่ที่มี
ความส าคัญตั้งแต่แรกเริ่มประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชาวหลวงพระบาง โดยได้ประจักษ์หลักฐาน
ให้เห็นถึงอารยธรรมผ่านมรดกที่ถูกสั่ งสมกันมาแต่เมื่อครั้งอดีตเช่น ความเป็นมาที่เกี่ยวโยงกับ
โบราณสถานถ้ าติ่งเมืองปากอู แขวงหลวงพระบาง และศานสถาน อาคารส านักงาน อาคารที่พักอาศัย
ที่เป็นอาคารอาคารอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และคุณค่าทางวัฒนธรรมภายในตัวเมืองเก่า อัน
ได้เป็นภาพสะท้อนของภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ หลวงพระบางเป็นพ้ืนที่ที่มีบทบาทส าคัญทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมือง อย่างตลอดมา ซึ่งในมิติทางมรดกทางวัฒนธรรมนั้น
หน่วยงานท้องถิ่น ได้ท าหน้าที่หลักคือการอนุรักษ์ ปกปักษ์รักษา ออกกฎหมายการควบคุม ให้การ
ดูแล และท านุบ ารุงซึ่งรวมเอา สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม หลักฐานทางสถาปัตยกรรมที่ปรากฏให้
เห็นในเมืองหลวงพระบางถูกสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาของชาวเมืองในอดีต เช่น พุทธศาสนา นอกนี้
ยังมีอาคารส านักงาน อาคารพักอาศัย และอาคารพาณิชยกรรมซึ่งสร้างขึ้นโดยเอกชน และรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจบางประเภทต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีพ้ืนที่ที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ อันเป็นหลักฐานส าคัญในการศึกษาพัฒนาการ ทางศิลปวัฒนธรรม 
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เมืองประวัติศาสตร์ 
 ดังนั้น เพ่ือท าความเข้าใจถึงมิติของพ้ืนที่ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์หลวงพระบาง น ามาสู่
การวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคม และวัฒนธรรม ในบทนี้ผู้วิจัยจึงท าการอธิบายถึง ขอบเขตของพ้ืนที่ 
และลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลหลักฐานส าคัญในย่านประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ภูมิทัศน์เมือง
ประวัติศาสตร์หลวงพระบาง เพ่ือวิเคราะห์หาพัฒนาการ และลักษณะทางภูมิทัศน์ที่ปรากฏผ่าน
องค์ประกอบเมือง ผังเมือง ชุมชน สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรมของหลวงพระบาง 

ขอบเขตการศึกษาภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 

 ในการศึกษาภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ย่านมรดกโลกหลวงพระบางได้ท าการศึกษาในระดับ
ย่านส าคัญทางประวัติศาสตร์ โดยท าการศึกษาลงลึกในประเด็นที่ เป็นปัจจัยส าคัญทางสังคม 
วัฒนธรรม จากการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ ประกอบกับการลงส ารวจภาคสนาม เพ่ือ
ท าการศึกษาลักษณะทางกายภาพของ ภูมิสถาปัตยกรรมในพื้นที่ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์เมืองเก่าหลวง
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พระบาง โดยพบว่าสามารถเลือก ถนน และย่านที่มีอาคารทรงคุณค่า และมีความโดดเด่นทาง
สถาปัตยกรรม พร้อมทั้งมีความสัมพันธ์กันระหว่างพ้ืนที่ สะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรม โดยใช้เป็น
รูปแบบ และลักษณะของภูมิทัศน์ตัวแทนเพ่ืออธิบายภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์หลวงพระบางได้ โดย
สามารถจ าแนกขอบเขตของการศึกษาภูมิทัศน์ โดยมีการศึกษาลงลึกตามลักษณะของพ้ืนที่เช่น : 
ศาสนาสถาน (เขตวัด) ที่พักอาศัย พาณิชย์กรรม ส านักงาน ส่วนราชการ พ้ืนที่สาธารณะประกอบ
กิจกรรมของเมืองต่างๆ โดยมีการแบ่งพ้ืนที่ส าหรับท าการศึกษาออกไปโดยอิงตามการแบ่งเขตของ
เมือง และถนนสายส าคัญ 3 สาย ดังนี้ 

- เขตหัวเมือง ได้แก่ บ้านเชียงทอง บ้านโพนเฮือง บ้านคีลี บ้านวัดแสน บ้านวัดหนอง 
- เขตท้องเมือง ได้แก่ บ้านเชียงม่วน บ้านจูมคล้อง บ้านป่าขาม 
- เขตหางเมือง ได้แก่ บ้านหอเสี่ยง บ้านวัดธาตุ บ้านทุ่งจะเลิน 
- เขตฟากภู ได้แก่ บ้านขามย่อง บ้านอาฮาม บ้านอะไพ บ้านวิชุน บ้านหมื่นนา 
- ถนนโพธิสาราช ถนนเจ้าฟ้างุ่ม ถนนศรีสว่างวงศ์ ถนนสักกะลิน (Phothisarath, Chao 

Far Ngeum, Sisavangvong, Sakkaline Roads) 
- ถนนกติสาราช (Kitsarath Road) 
- ถนนริมแม่น้ าโขง (KhaemKhong Road) และถนนสายรองต่างๆ 

 
ภาพที่ 60: แสดงขอบเขตการศึกษาภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์หลวงพระบางตามลักษณะถนนสาย
ส าคัญของเมือง 
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กายภาพของภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 

 ในช่วงระยะแรกในฐานะเมืองมรดกโลกทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งการปกปักรักษา การ
ออกระเบียบกฎหมายเพื่อควบคุมเมืองมรดก ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการศึกษา และปรับปรุงเครื่องมือ
ต่อการรับมือเพ่ือปฏิบัติการรักษามรดกเมืองเอาไว้ให้สมบูรณ์มากที่สุด ด้วยประวัติศาสตร์ และ
เอกลักษณ์อันทรงคุณค่า ความงดงามของเมืองหลวงพระบาง และลักษณะของเมืองที่เกิดจาก
ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในยุคอาณาจักรล้านช้างกับสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในยุคอาณา
นิคมฝรั่งเศสได้มีสัดส่วนที่เหมาะสม และกลมกลืนกันอย่างลงตัว ซึ่งถือว่าหลวงพระบางยัง คงมี
ลักษณะที่สมบูรณ์มากๆ อันเป็นหนึ่งเหตุผลต่อกับการเป็นมรดกโลก แต่อย่างไรก็ตามด้วยความเป็น
เอกลักษณ์ดั้งเดิม วิถีชีวิต ความสงบเรียบง่ายงดงาม และวัฒนธรรมได้กลายเป็นที่น่าประทับใจ
ชาวโลกอันน ามาซึ่งการท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน 
 ในขณะที่หลวงพระบางก าลังปรับตัวทางด้านการปกครอง และเศรษฐกิจสังคมนั้น มรดกโลก
หลวงพระบางมีบทบาทส าคัญต่อการผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากด้วยรายรับจากการ
จัดการการท่องเที่ยวท าให้ประชาชนชาวหลวงพระบางเองก็มีช่องทางที่สามารถสร้างรายรับเข้า
ครอบครัวจากการบริการการท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย แต่ด้วยหลวงพระบางอยู่ในสถานะเมืองที่
พร้อมจะอ่อนไหวคล้อยตามสถานการณ์ต่างๆ และภาวะทางเศรษฐกิจนั้นมีบทบาทที่ส าคัญในการ
แปรรูปของอาคารดั้งเดิม สร้างแรงกดดันจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
และมีอาคารหลายแห่งที่ได้รับการแปรสภาพเป็นอาคารพาณิชย์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ
ต่างๆ บางหลังก็ถูกสร้างข้ึนมาใหม่ ถึงแม้การเปลี่ยนแปลงจะช่วยท าให้ชาวเมืองสามารถสร้างรายได้ก็
ตาม ยังเกิดความเสี่ยง และสร้างผลกระทบต่อภูมิทัศน์เมืองด้วยหลายปัจจัย ซึ่งเป็นผลกระทบที่มี
ระดับความเสี่ยงสูงต่อด้านสังคม วัฒนธรรมประเพณี นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงยังน าไปสู่วิถีชีวิต
แบบร่วมสมัย แต่คนส่วนใหญ่นั้นยังได้อาศัยอยู่ในสังคมแห่งพระพุทธศาสนาอันถือเป็นมรดกสืบทอด
กันมาที่มีอิทธิพลต่อการก่อตัวของชุมชนดั้งเดิมอันเป็นภาพสะท้อนของความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมกับสิ่งแวดล้อมดั้งเดิม 

หลวงพระบางตั้งอยู่บนผืนดินแหลมของภูมิประเทศ ลักษณะที่ตั้งของเมืองมีความพิเศษมา
ตั้งแต่อดีตเพาะเป็นเมืองที่ตั้งบนผืนดินแห่งยุทธศาสตร์ ลักษณะทางภูมิประเทศ และปัจจัยทาง
ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ได้ก าหนดให้เมืองมีรูปร่างโดดเด่นอันแฝงด้วยคติความเชื่อของมนุษย์ เมืองหลวง
พระบางได้มีสายน้ าคานที่ไหลมาจากทางทิศตะวันออก และแม่น้ าโขงมีลักษณะทิศทางของการไหล
คู่ขนานตัวเมืองโดยได้มาบรรจบกันในบริเวณหัวเมือง มีภูเขาตั้งอยู่ใจกลางเมือง (ภูสี) จึ่งท าให้เมืองมี
ลักษณะตั้งอยู่พ้ืนที่เนินดินลูกฟูก ลักษณะผืนดินมีความลาดชันลงสู่แม่น้ าทั้งสองสาย เมืองหลวงพระ
บางเป็นที่รู้จักกันดีส าหรับภาพซ้อนทับที่ไม่มีความซ้ ากันของภูมิทัศน์เมืองหลวงพระบางอันซึ่งเป็น
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ส่วนผสมกันระหว่างสถาปัตยกรรมแบบลาวดั้งเดิม และอาณานิคมฝรั่งเศสที่มีหลากหลาย การอยู่
ร่วมกันในสภาพแวดล้อมเดียวกันอย่างกลมกลืน และลงตัว 

 
ภาพที่ 61: ลักษณะที่ตั้งของเมืองหลวงพระบาง (ภาพถ่ายทางอากาศ เมื่อปีค.ศ.2016) 

ผังเมืองหลวงพระบาง ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์แห่งหุบเขาริมแม่น้ าโขง 

รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 

เมืองหลวงพระบางมีลักษณะของการตั้งถิ่นฐานที่ พิ เศษ อันเนื่องมาจาก รูปร่าง ทาง
ภูมิศาสตร์ ตัวเมืองได้ถูกตั้งขึ้นอยู่ติดกับแม่น้ าโขง และมีแม่น้ าคานที่ไหลมาจากทางทิศตะวันออกมี
ความคดเคี้ยวได้ไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ าโขงในบริเวณเขตหัวเมือง หรือเขตวัดเชียงทอง  และมี
ภูเขาที่ชื่อว่า “ภูสี” ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ในอดีตได้มีการตั้งชุมชนแต่แรกเริ่มอยู่ตรงบริเวณเขตหัวเมือง 
และเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ เมื่อตัวเมืองมีการขยายตัวมีความหนาแน่นของผู้อยู่อาศัย ชุมชนจึงมีการ
กระจายตัวออกไปทางทิศใต้เลียบไปตามแม่น้ า และอยู่ตามบริเวณล้อมรอบภูสี จนเกิดมีชุมชนใหม่
ขึ้นมาเช่น ชุมชนเขตท้องเมือง ชุมชนเขตหางเมือง และชุมชนเขตฟากภูสี ตัวมีการวางตัวยาวขนานไป
ตามแม่น้ าโขง ลักษณะชุมชนในอดีตไม่ได้ถูกวางโครงสร้างถนน และทางเดินให้เป็นรูปร่างที่ชัดเจน 
ทางเดินที่เกิดข้ึนในชุมชนเป็นผลที่เกิดขึ้นด้วยความเคยชินจากการใช้งาน การเดินผ่านเป็นประจ าจาก
เรือนสู่เรือนจากชุมชนถึงชุมชน อย่างมีความต่อเนื่อง อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของชุมชนเมืองหลวงพระบาง 
ทุกหลังคาเรือนจะมีรั้วไม้กั้นล้อมรอบด้วยตัวเองเพ่ือแสดงถึงขอบเขตกรรมสิทธิ์ที่ดินของตนเอง แต่
บ้านเรือนทุกหลัง ไม่ถูกตัดขาดออกจากกันแต่อย่างใดเหมือนกับสังคมในยุคปัจจุบัน เพราะว่าในอดีต
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ถึงแม้ว่าอาคารแต่ละหลังจะถูกล้อมรอบด้วยรั้วก็ตามก็มักจะมีทางออก 2-3 ทางเช่น ทางเดินหลักเข้า
สู่เรือน  ทางเดินด้านข้าง และทางเดินด้านหลัง ที่เชื่อมต่อกับเรือนหลังอ่ืนๆ เพ่ือการไปมาหาสู่กัน  
เพราะชุมชนในหลวงพระบางเองมีการอาศัยอยู่แบบสังคมเครือญาติที่เรียกว่า “บ้านใกล้เรือนเคียง 
บ้านใต้บ้านเหนือ”  

การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นั้นเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อม การตั้งถิ่นฐานคือรูปแบบที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนจากลักษณะทางภูมิประเทศผ่านสู่
การสร้างสรรค์ และการจัดการด้วยฝีมือของมนุษย์ จนกลายเป็นความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพ้ืนที่ใน
อดีต ในด้านการเชื่อมโยงระหว่างสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ และการครอบครองพ้ืนที่ ตัวเมือง
หลวงพระบางมีวัดอย่างมากมายกระจายไปทั่วเมือง มีถนนน้อยใหญ่สามารถเข้าถึงซึ่งแสดงให้เห็นว่ามี
วัดอยู่ต าแหน่งใดนั้นก็จะมีหมู่บ้านในบริเวณนั้น และส่วนมากมักจะตั้งชื่อของหมู่บ้านตามชื่อของวัด 
ในการสังเกตลักษณะของหมู่บ้าน ตามความเชื่อของชาวลาว โดยเฉพาะเมืองพระบางเองการตั้ง
หมู่บ้านมักจะยึดเอาศาสนาสถานเป็นหลักส าคัญของต าแหน่งหมู่บ้านซึ่งลักษณะหมู่บ้านจะสร้างวัดไว้
ทางเหนือหรือพ้ืนที่ที่สูงกว่า ส่วนบ้านเรือนประชาชนจะเกาะกลุ่มกันอยู่ทางใต้ หรือพ้ืนที่ที่ต่ ากว่า 
เพราะมีความเชื่อว่าวัดนั้นคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ซึ่งต้องเคารพบูชากราบไหว้ในพุทธศาสนา  ชุมชนใน
หลวงพระบางแบบดั้งเดิมเป็นกลุ่มคนที่มาอยู่ร่วมกันในพ้ืนที่ หรืออาณาเขตบริเวณหนึ่ง (Geographic 
Area) ซึ่งลักษณะชุมชนแบบนี้หมายถึงว่ามีกลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันในอาณาเขตพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่มี
ความเหมาะสมในการเลือกที่ตั้งชุมชน โดยมักจะค านึงถึงความอุดสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยา และ
สิ่งแวดล้อมที่สามารถประกอบอาชีพ หรือด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม และสามารถอาศัยอยู่แบบถาวร 
ซึ่งมักจะเลือกตั้งชุมชนของตนตามริมฝั่งแม่น้ า หรือบริเวณใกล้แม่น้ า ห้วย หนอง คลอง บึง เพราะน้ า
เป็นปัจจัยในการด ารงชีวิต บางชุมชนนิยมตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่สูงเพ่ือป้องกันน้ าท่วม คนในชุมชนใน
อดีตนิยมเลือกที่ตั้งด้วยเหตุผลที่ส าคัญคือ เพ่ือการท ามาหากินที่อุดมสมบูรณ์ส าหรับการเพาะปลูก 
และตามสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ขณะเดียวกันชื่อบ้านหรือหมู่บ้านมักจะบอกความหมายของ
ชุมชนที่เลือกตั้งถิ่นฐานในพื้นหรืออาณาเขตต่างๆ (ดูภาพท่ี 62) 
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ภาพที่ 62: แผนผังแสดงความสัมพันธ์ระดับชุมชนที่มีคติความเชื่อในการวางผังระหว่างศาสนสถาน 
และหมู่บ้าน เมืองหลวงพระบาง 

 

ลักษณะของเมืองหลวงพระบางมีทิศทางแนวแกนของเมืองหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
และการตัดถนนผ่านตามลักษณะของที่ตั้งเมือง มีการสัมพันธ์กันระหว่างองค์ประกอบทางภูมิประเทศ 
และความสัมพันธ์ในระดับโครงสร้างผังเมืองหลวงพระบางกับสองฝั่งแม่น้ าโขงเช่น วัดเชียงทองทางหัว
เมืองกับวัดล้องคูนถูกสร้างขึ้นในทิศทางใกล้เคียงกัน แต่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันในเขตเมืองจอมเพชร 
และองค์ประกอบทางภูมิประเทศเช่นการสร้างศาสนสถานบนภูเขาเช่น วัดจอมสี และวัดจอมเพชร ที่
มีความคล้ายกันทางด้านต าแหน่งที่ตั้ง รูปแบบการวางผังอาคาร การวางผังเมืองตามคติความเชื่อ ตรง
ตามความต้องการในการใช้สอย ในการตั้งถิ่นฐานของชาวลาวตอนต้น อารามถูกขนานกับแม่น้ า 
ล้อมรอบไปด้วยกลุ่มหมู่บ้าน อันที่แสดงถึงความเป็นลาวแบบโบราณ มีชีวิตชีวาด้วยสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ และบทบาททางสังคมของพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีการสร้างความเชื่อมโยง
ระดับเขต และพ้ืนที่ เช่นโครงข่าย (Network) เรือข้ามฟาก การสร้างสะพานข้ามฟากด้วยภูมิปัญญา
ของชาวบ้าน เช่น สะพานไม้ไผ่ ผ่านสู่ยุคอาณานิคมฝรั่งเศสยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงก็ได้สร้างสะพาน
เหล็กข้ามแม่น้ าคาน เพื่อเชื่อมโยงสองเขตฟากน้ าคานเข้าหากันไม่ว่าจะทางด้านการด ารงชีวิต การค้า
ขาย วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ (ดูภาพที่ 63) 
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ภาพที่ 63: ลักษณะความสัมพันธ์ระดับโครงสร้างผังเมืองหลวงพระบาง ที่แสดงถึงหลักความคิด และ
คติความเชื่อในการวางผังเมือง 

 

ภาพที่ 64: ภาพถ่ายทางอากาศแสดงลักษณะภูมิทัศน์วัดจอมสี (ภูสี) 
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ภาพที่ 65: ลักษณะภูมิทัศน์วัดจอมเพชร เมืองจอมเพชร 
 

 การวางผังเมืองในสมัยอาณานิคม 

การวางผังเมืองหลวงพระบางในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสได้สร้างปรากฏการณ์ที่เป็นตัวแปร
ใหม่ในพ้ืนที่เมืองอย่างมากอันได้แก่ การตัดถนนตามผังเมืองตะวันตก การก่อสร้างอาคารแบบอาณา
นิคม “Colonial Building Styles” อาคารราชการ ที่พักอาศัย และอาคารเชิงพาณิชยกรรมต่างๆ 
หลักความคิดแบบตะวันตกถูกวางช้อนทับลงบนพ้ืนที่ชุมชนดั้งเดิม พ้ืนที่ทางสังคมในอดีตถูกแทนที่
โดยชุมชนเมืองที่เป็นระเบียบเรียบร้อย โครงสร้างถนนแบบตาราง (Grid Road System) ก็เป็นหนึ่ง
ลักษณะที่โดดเด่นที่ได้เข้ามามีบทบาทในการก าหนด และจัดระเบียบของชุมชน โดยได้ท าให้สิ่งปลูก
สร้างได้ตั้งอยู่มีความเป็นระเบียบ โดยมีถนนสายส าคัญที่ปัจจุบันคือ ถนนสีสว่างวงศ์มีบทบาท
ความส าคัญทางวัฒนธรรม ประเพณีจึงมีการขยายถนนจากความกว้างเดิมซึ่งได้ท าให้พ้ืนที่วัดลดทอน
ลง และยังได้สร้างถนนสายย่อยเพ่ือเชื่อมต่อกันเหมือนตาข่าย ง่ายแก่การจดจ า และการวางผัง
กายภาพของเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นระบบยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการสร้างสะพาน
เหล็กเชื่อมสองฝั่งแม่น้ าคาน การวางโครงสร้างผังเมืองของหลวงพระบางที่โน้มตัวให้สอดคล้องกับภูมิ
สัณฐานของพ้ืนที่ที่ทอดตัวยาวไปตามชายฝั่งล าน้ าโขง จากทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วอ้อมวกลงมา



  99 

ทางทิศตะวันออกเลียบริมแม่น้ าคาน อันถือเป็นความพิเศษของแม่น้ า และแนวภูเขาที่โอบล้อมทุก
ด้านเป็นก าแพงเมืองธรรมชาติ และการสร้างโครงข่ายเดินเรือข้ามฟากต่างๆ นอกจากนี้เมืองยังมีพืช
พันธุ์อย่างมากมายที่ได้ถูกเขตอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือสร้างความร่มรื่น เสริมสร้างภูมิทัศน์เมืองหลวง
พระบางให้สวยงาม อย่างไรก็ตามโลกทัศน์ของชาวตะวันตกก็ยังไม่สามารถลบเลือนความเชื่อ และวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของชาวพ้ืนเมืองหลวงพระบางได้ทั้ งหมด ท าให้ชุมชนสองลักษณะเกิดขึ้น และเติบโต
ซ้อนทับกันในบริบททางกายภาพเมืองแบบใหม่ของเมืองหลวงพระบาง ก่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ที่โดด
เด่นดังเช่นภาพในปัจจุบัน 
 เมืองหลวงพระบางได้รับการวางผังเมืองสมัยใหม่จากฝรั่งเศส โดยทั่วไปมักจะนิยมท าถนน
กว้างใหญ่ บางแห่งปลูกต้นไม้ริมถนน หรือบนเกาะกลางถนนที่เรียกว่าถนนหลวง (Boulevard) แต่
ด้วยเหตุเพราะเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่ ถนนจึงไม่กว้างมาก และปลูกต้นไม้สองข้างถนน 
และเขตเมืองเก่าหลวงพระบางเองก็ปรากฏถนนที่มีลักษณะการสร้างเกาะกลางถนน และขนาดของ
ถนนที่กว้างก็คือถนนเจ้าฟ้างุ่ม และถนนโพธิสาราช  ในอดีตก่อนยุคอาณานิคมฝรั่งเศสชุมชนเมือง
หลวงพระบางได้มีอาคารสิ่งปลูกสร้างส าคัญอย่างมากมายเช่น ศาสนสถาน พระราชวัง ส านักงาน 
อาคารที่พักอาศัยจ านวนมาก ซึ่งการปลูกสร้างอาคารเหล่านี้ไม่ได้ถูกวางอย่างเป็นระบบโดยเน้นความ
เป็นชุมชนแบบดั้งเดิมมากกว่า ถนนในเมื่อก่อนมีขนาดที่แคบ และคดโค้งเป็นบางส่วน การสร้างถนน
ใหม่แบบตะวันตกจึงมีข้อจ ากัดของขนาดอันเนื่องจากถนนถูกวางทับลงบนพ้ืนที่ที่ส าคัญเช่น ศาสน
สถานต่างๆ ฉะนั้นการสร้างถนนภายในเมืองเก่าจึงไม่กว้างมาก และการตัดถนนแบบ Boulevard ถูก
ท าเพ่ือความสง่างามของพ้ืนที่ซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นสถานที่ราชการ แต่อย่างไรก็ตามถนนในเมืองเก่าหลวง
พระบางยังมีความเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเมืองเก่าอย่างลงตัว (ดูภาพที่ 66) 
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ในอดีตหลวงพระบางได้สร้างคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอย่างมากมาย ซึ่งได้
ปรากฏให้ได้พบเห็นในปัจจุบันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะมรดกประเภทสถาปัตยกรรมที่มีอย่างหลวง
หลายที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์เช่นพุทธศาสนาสถาน ส านักงาน ที่พักอาศัย และอาคาร
พาณิชยกรรม แต่การเปลี่ยนแปลงของของอาคารในเมืองหลวงพระบางได้รับการท าเพ่ือรองรับการ
ท างานใหม่ๆ  และความหลากหลายของวิสาหกิจ หรือเชิงพาณิชย์ โดยมีการปรับปรุงบางส่วนเพ่ือการ
ตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยในปัจจุบัน รวมถึงประโยชน์ของการสร้างรายได้ในฐานะที่เป็น
กลยุทธ์การอยู่รอดส าหรับคนที่มีรายได้น้อย เจ้าของเรือนส่วนใหญ่ได้ปรับเปลี่ยนเรือนเพ่ือรองรั บ
ธุรกิจท่องเที่ยวเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเพ่ิมขึ้นของค่าครองชีพ การเปลี่ยนแปลง
ของอาคารดั้งเดิมสามารถปรับตัวไปให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน ความปรารถนาที่จะ
ปรับปรุงบ้านท าให้ผู้คนใช้วัสดุก่อสร้างที่ทันสมัย ผ่านกระบวนการแปรรูปดังกล่าวประเภทของเรือน
แบบใหม่ได้เกิดขึ้น ผลกระทบจากการขยายตัว และอิทธิพลของแนวคิดสมัยใหม่ของสังคมผู้บริโภคมี
ผลกระทบต่อทุกๆ สังคม ในฐานะเมืองมรดกโลกผู้ที่อาศัยอยู่จ าเป็นต้องรักษาวัฒนธรรม และคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ เรือนแบบดั้งเดิมของลาวมีลักษณะเป็นไม้ หลังคาไม้ และหลังคามุ งหญ้า ถูกสร้าง
ขึ้นสูงจากพ้ืนดินโดยยึดไม้เนื้อแข็งไว้กับพ้ืนหรือบนก้อนหิน ปัจจุบันสภาพความเป็นอยู่ภายในเรือนที่
ผันแปรคือ การผสานของวัสดุอิฐ และไม้กับหลังคากระเบื้องดินเผา ชั้นล่างเป็นก าแพงอิฐที่มีฉาบปูน
ฉาบ ชั้นที่สองเป็นผนังไม้ และหลังคาเป็นกระเบื้องดินเผาที่มีความคงทนกว่า 

ในฐานะเป็นเมืองเก่าของหลวงพระบางที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ที่สมดุลของการอยู่
ร่วมกันของคนกับแหล่งศิลปกรรม และธรรมชาติอย่างกลมกลืน อันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจ าวัน
การบริหารจัดการที่เหมาะสมของเมืองเก่าภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ื อด ารงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ของหลวงพระบางแบบมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมนี้เป็นจุดท าให้ได้รับเลือกเป็นเมืองเก่าแห่ง
แรก เป็นที่ยอมรับในข้อดีเด่นที่มีจากคณะกรรมการ 

ในการบริหารจัดการซึ่งมีคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเก่าหลวงพระบาง ท า
หน้าที่ก าหนดทิศทาง และวางกรอบการท างานการติดตามประเมินทุกอย่าง การสรรหาบุคคลขึ้นมา
เป็นคณะอนุกรรมการส าคัญ หรือแต่งตั้งมาจากหน่วยงานราชการ แต่เป็นสิ่งที่ชาวหลวงพระบางที่
ต้องรับรู้ ต้องเลือก ต้องตามดู ต้องก ากับเป็นแหล่งเรียนรู้ และสืบทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี
แบบหลวงพระบางให้กับประชาชนชาวหลวงพระบาง และการรักษามรดกที่ดีงามของเมืองหลวงพระ
บางเอาไว้ให้ลูกหลานรุ่นต่อไปเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์ และพัฒนาของ
หลวงพระบางที่เป็นพ้ืนที่ตัวอย่างที่ต้องสงวน รักษา อนุรักษ์ และพัฒนา ฉะนั้นส านักงาน ยูเนสโก 
และหน่วยรับผิดชอบจึงได้ออกข้อก าหนดนโยบายแนวทางการดูแลรักษา และพัฒนาพ้ืนที่ที่ส าคัญนี้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะของเมือง เอกลักษณ์ของพ้ืนที่ มีหน้าที่จัดท าผังแม่บทการ
อนุรักษ์มรดก และการพัฒนา (PSMV) เพ่ือเป็นเครื่องมือด้านกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ และท างาน
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เพ่ือรักษามรดกเมืองไว้ตามล าดับความส าคัญ บังคับใช้เครื่องมือด้านกฎระเบียบให้มีประสิทธิภาพต้อง
ใช้ ความมุ่งมั่นของหน่วยงานท้องถิ่น และความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาที่ไม่เกิด
ความสูญเสียความโดดเด่น คุณค่าความส าคัญของเมืองประวัติศาสตร์ 

ลักษณะภูมิสถาปัตยกรรมบนถนนสายส าคัญ 

ถนนศรีสว่างวงศ์  

ถนนศรีสว่างวงศ์ถูกสร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสโดยนักส ารวจชาวฝรั่งเศส ผู้ส ารวจ
ดินแดนบริเวณฝั่งแม่น้ าโขงมีนามว่า “โอกุสต์ ปาวี” และบางครั้งถนนสายนี้มักถูกเรียกว่า “ถนนปา
วี” เป็นถนนสายแรกที่มีส าคัญที่สุดในหลวงพระบาง โดยถูกสร้างตัดผ่านกลางตัวเมืองไปตามลักษณะ
ภูมิประเทศคู่ขนานไปกับแม่น้ าโขงโดยมีองค์ประกอบผังเมืองที่ส าคัญเกาะกลุ่มกับตามถนนสายนี้เช่น 
ศาสนสถาน พระราชวัง อาคารส านักงาน อาคารที่พักอาศัยและอาคารพาณิชยกรรมต่างๆ ภายหลัง
ถนนสายนี้ถูกแบ่งออกเป็นสี่ถนน ถนนสักกะลิน ถนนศรีสว่างวงศ์ ถนนเจ้าฟ้างุ่ม ถนนโพธิสาราช เพื่อ
สะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ด้วยรูปลักษณะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และ
ความส าคัญในการใช้งานถนนสายนี้จึงกลายเป็นถนนที่ส าคัญทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี โดยมีการ
ใช้พ้ืนที่ถนนเพ่ือขบวนแห่งานบุญประเพณีต่างๆ มาอย่างยาวนานได้แก่ เทศกาลบุญปีใหม่ลาว 
เทศกาลบุญช่วงเรือ เทศกาลบุญออกพรรษา ร่วมถึงการตักบาตรในวันส าคัญต่างๆ อีกด้วย จนถูก
ประกาศให้เป็นถนนวัฒนธรรมในปัจจุบัน เนื่องจากว่าเป็นถนนที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส 
และอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับการพัฒนารูปแบบอาคารตามแนวคิดแบบตะวันตกจึงพบเห็นอาคาร
รูปแบบอาณานิคมเกิดขึ้นอย่างมากมายบนถนนสายนี้ อันมีบทบาทความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ที่มีความหลากหลาย นอกจากนี้ยังการเกิดมีอาคารใหม่ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน
อาคารเพ่ือกิจการการค้า และอาคารที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นมาอย่างมากมาย และแตกต่างกัน 

ถนนศรีสว่างวงศ์เป็นถนนสายส าคัญ เปรียบเหมือนกระดูกสันหลังของเมืองหลวงพระบาง 
โดยมีโครงสร้างผังเมืองที่ประกอบด้วยพื้นที่และมีสถาปัตยกรรมที่ส าคัญมากมายเช่น ภูสี ศาสนสถาน 
พระราชวัง อาคารส านักงาน และอาคารที่พักอาศัยมากมายเกาะกลุ่มอยู่ตามถนนสายนี้ ถึงแม้ว่าถนน
จะมีอายุการสร้างน้อยกว่าสถานที่ส าคัญอ่ืนๆ แต่การเกิดขี้นของถนนสายนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ทาง
สังคมเมืองได้อย่างชัดเจน เช่น การเป็นศูนย์รวมทางศาสนา การพักอาศัย และการค้าขายมีความ
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม มีความเป็นสมัยใหม่ช้อนทับอยู่กับมรดกดั้งเดิม อันเป็นการ
สร้างสรรค์ผลงานจากฝีมือมนุษย์ข้ึนที่มีความเจริญรุ่งเรืองนับตั้งแต่สมัยอาณาจักลาวล้านช้างจนถึงยุค
ปัจจุบัน  
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ภาพที่ 67: ลักษณะองค์ประกอบโครงสร้างผังเมืองของชุมชนเขตวัดเชียงทอง 

 

ภาพที่ 68: ภูมิทัศน์ถนนสักกะลินและสถาปัตยกรรมสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสปีค.ศ.1971 
ที่มา: ส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (École française d'Extrême-Orient (EFEO, 2443)) 
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ภาพที่ 69: ภูมิทัศน์ถนนสักกะลินบริเวณวัดสบสุขาราม วัดศิริมงคล วัดศรีบุญเฮือง 
 

 
ภาพที่ 70: ภูมิทัศน์ถนนสักกะลิน บริเวณวัดแสนสุขาราม 
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ภาพที่ 71: ลักษณะองค์ประกอบโครงสร้างผังเมืองของชุมชนเขตวัดใหม่สุวรรณภูมาราม 

 

ภาพที่ 72: ภูมิทัศน์ถนนศรีสว่างวงศ์บริเวณบ้านจูมค้องและบ้านเชียงม่วนปีค.ศ.1971 

ที่มาจาก : ส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (École française d'Extrême-Orient (EFEO, 2443)) 
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ภาพที่ 73: ลักษณะภูมิทัศน์ถนนศรีสว่างวงศ์เขตวัดใหม่บริเวณบ้านเชียงม่วน 

 ภาพที่ 70 แสดงความหลากหลายทางสังคมบนท้องถนนศรีสว่างวงศ์บริเวณนี้เป็นชุมชนแห่ง
การค้าขายแลกเปลี่ยน อาคารแต่ละหลังมีความแตกต่างกันทางด้านลักษณะและรูปทรงของอาคาร 
อันประกอบไปด้วย อาคารรูปทรงโคโลเนียล อาคารสมัยใหม่ระยะต้น (ได้รับอิทธิพลตะวันตก) และ
อาคารที่ได้รับอิทธิพลจากจีนและเวียดนาม อาคารยังมีกิจกรรมการใช้งานที่แตกต่างกันเช่น การใช้
อาคารเป็นที่พักอาศัย ร้านค้า โรงแรม ร้านอาหาร และศูนย์บริการการท่องเที่ยวต่างๆ 

จากการบันทึกหลักฐานสภาพและวิถีชีวิตภายในเมืองหลวงพระบาง และในรูปของการเขียน
การวาดรูปลายเส้นของเดอลาปอร์ต (De La Porte) ในปีพ.ศ.2410 (ค.ศ.1867) ท าให้เห็นบรรยากาศ
ของวัดใหม่สุวรรณภาราม ซึ่งมีต้นไม้ร่มรื่น และอุดมสมบูรณ์ พอถึงในช่วงปีค.ศ.1920 ลักษณะภูมิ
ทัศน์ถนนหน้าวัดใหม่สุวรรณภูมารามได้มีการเปลี่ยนแปลง อันเป็นผลงานครั้งประวัติศาสตร์ของ
อาณานิคมฝรั่งเศส นอกจากจะสร้างสรรค์ผลงานทางสถาปัตยกรรมแล้วยังได้สร้างถนนสายส าคัญคือ 
“ถนนศรีสว่างวงศ์” หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า ฎถนนปาวี” โดยถนนนี้ถูกสร้างตัดผ่ากลางเมืองแต่เหนือ
ถึงใต้ วางตัวไปตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ หรือสร้างขนานกับสายน้ า ถนนถูกสร้างตามรูปแบบ
ตะวันตก ถนนมีความกว้างถึง 7-8 เมตร มีทางเดินขนาด 1.5 เมตร ทั้งสองฟากทาง มีต้นไม้ใหญ่สอง
ข้างทางเพ่ือสร้างความร่มรื่น และสร้างภูมิทัศน์ท้องถนนให้สวยงาม จากหลักฐานจากภาพถ่ายเป็น
ภาพถ่ายของบริเวณหน้าวัดใหม่สุวรรณภูมาราม วัดถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2339 ภายหลังจึงมีการตัด
ถนนสายนี้ขึ้นมา จากภาพถ่ายได้สันนิษฐานว่าก าแพงวัดถูกบีบจากถนนสร้างทับบนพ้ืนที่วัด โดย
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สังเกตเห็นว่าหอไตรถูกวางครอบบนก าแพงด้านหน้าของวัดติดกับถนนศรีสว่างวงศ์ ก่อนภายหลังจะ
ถูกย้ายออกไปแล้วสูญหายไป  

 

 
ภาพที่ 74: ถนนศรีสว่างวงศ์ ถนนที่ส าคัญของหลวงพระบาง ในปีค.ศ.1920 
ที่มา: หนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง: 2000, 144 

 

ถนนโพธิสาราช และถนนเจา้ฟ้างุ่มเขตหางเมือง  

ถนน และสวนในเกาะกลางถนนถูกสร้างขึ้นราวเมื่อปีค.ศ.1969-1970 โดยพระยาบริลัก ราช
กิต ขุนพิทักษ์ และต ารวจโท บุญคง ปะดิดจิต ผู้เป็นซึ่งเจ้าครองหลวงพระบางในช่วงเวลานั้น ด้วยการ
ระดมทุนจากพ่อค้า ชาวลาว และจีน สวนน้ าพุ เกาะกลางถนนโพธิสาราช เป็นหนึ่งเครื่องหมายของ
เมืองหลวงพระบางตั้งอยู่เขตหางเมือง ถนนบริเวณสวนน้ าพุมีขนาดที่ใหญ่กว่าถนนจุดอ่ืนๆ ด้วย
ความส าคัญอันนี้สวนน้ าพุจึงถูกเลือกเป็นจุดเริ่มต้นของขบวนการแห่งานประเพณี และงานเฉลิมฉลอง
ต่างๆ จากหางเมืองสู่หัวเมือง 
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ภาพที่ 75: ลักษณะองค์ประกอบโครงสร้างผังเมืองของชุมชนเขตวัดมหาธาตุ 
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ภาพที่ 76: ลักษณะภูมิทัศน์ถนนโพธิสาราช บริเวณเกาะกลางถนน ภาพถ่ายปีค.ศ.1973 
ที่มา: ส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (École française d'Extrême-Orient (EFEO, 2443)) 

 
ภาพที่ 77: ลักษณะภูมิทัศน์ถนนโพธิสาราช บริเวณเกาะกลางถนนปีค.ศ.2017 
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ผังเมืองหลวงพระบางปรากฎรูปแบบของถนนที่สร้างขึ้นครั้งสมัยตกเป็นอาณานิคมของ
ฝรั่งเศส การสร้างถนนมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ชึ่งถนนสายแรกที่
ถูกสร้างขึ้นคือ ถนนศรีสว่างวงศ์ (ถนนปาวี) ต่อเนืองกับถนนสักกะลิน ถนนเจ้าฟ้างุ่ม ถนนโพธิสาราช 
นับตั้งแต่เขตหัวเมือง (วัดเชียงทอง) สู่เขตหางเมือง (เขตวัตมหาธาตุ) มีลักษณะผ่าใจกลางเมือง 
เปรียบเหมือนกระดูกสันหลังของเมืองหลวงพระบาง หลวงพระบางเป็นเมืองขนาดเล็กที่มีการสร้างศา
สนสถานขึ้นอยู่กระจายอยู่หลายแห่งทั่วเมือง อันเป็นลักษณะร่วมของวัฒนธรรมการตั้งถิ่นฐานของ
ชาวลาว ที่มักจะก าหนดเอาศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของชุมชนการเลือกต าแหน่งที่ตั้งศาสนสถานจึง
มีความส าคัญ มีความพิเศษและตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่สูงกว่าบ้ านเรือนประชาชน แต่ด้วยลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ของหลวงพระบางเป็นผืนดินลูกฟูกการสร้างถนนผ่านใจกลางเมืองจึงมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางภูมิทัศน์ ถนนถูกสร้างทับลงพ้ืนที่ทางศาสนสถาน และพ้ืนที่ของชุมชนเดิมท า
ให้อาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ส าคัญสูญหายไปหลายแห่ง ถนนศรีสว่างวงศ์เป็นถนนที่ถูกสร้างขึ้นในสมัย
อาณานิคมฝรั่งเศสที่มีส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม ด้วยเหตุนี้ 
ผังเมืองหลวงพระบางจึงมีการแทรกการอยู่ร่วมกันของภูมิทัศน์ชุมชนแบบดั้งเดิมและชุมชนแบบอาณา
นิคมฝรั่งเศสโดยแสดงออกผ่านรูปแบบทางสถาปัตยกรรมได้แก่ สถาปัตยกรรมรูปแบบดั้งเดิม 
สถาปัตยกรรมรูปแบบอาณานิคม ได้กลายเป็นมรดกของการสังสรรค์ของสองอารยธรรม เนื่องจาก
ถนนสายนี้ความสัมพันธ์กับพุทธศาสนาถูกน าใช้เป็นพ้ืนที่ในการจัดงาน และการปฏิบัติทางศาสนา
ต่างๆ เช่นงานบุญประเพณีปีใหม่ลาว ขบวนแห่วอ ขบวนแห่นางสังขาร ผสมกับความโดดเด่นของ
ถนนสัมพันธ์กับการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ในปัจจุบันประเพณีการตักบาตรท าให้ถนนสายนี้มีความส าคัญ
ยิ่งขึ้น เป็นที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท าบุญ ภาพเหล่านี้ได้เสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์
ของเมืองแห่งการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้ ตลอดแนวของถนนสายนี้ถูกก าหนดให้เป็นถนน
ที่มีความส าคัญทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ถนนศรีสว่างวงศ์ปรากฏมีพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมเพ่ือบริการ และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย เช่น การเกิดขึ้นของตลาดกลางคืนในบริเวณด้านหน้าพระราชวัง และ
กิจกรรมอื่นๆ 

 

ภูมิทัศน์ถนนแคมน้ าคาน  

ถนนแคมคานตลอดแนวของเขตหัวเมืองที่ต่อเนื่องมาจากเขตฟากภูได้ติดกับแม่น้ าคาน
นับตั้งแต่อดีตนอกจากวิถีการด าลงชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับแม่น้ าแล้ว ชาวหลวงพระบางยังมี
ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเช่น ประเพณีบุญแข่งเรือที่น้ า
คาน เห็นได้ว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับปัจจุบันเข้ากันอย่างแน่นแฟ้น ทั้งนี้ ใน
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ปัจจุบันประเพณีการแข่งเรือได้กลายเป็นที่รู้จัก และแพร่ขยายไปเมืองอ่ืนๆ เกือบทั่วทั้งประเทศ เป็น
ที่จดจ ากัน และปฏิบัติกันอย่างเข้มงวดเพ่ือรักษาเอกลักษณ์เอาไว้ ทั้งเป็นที่รู้จักกันของนักท่องเที่ยวทั้ง
ภายใน และต่างประเทศ ในเขตหัวเมืองนอนอยู่ในเขต Zpp-Ua (เขตอนุรักษ์เมืองเก่าที่มีความส าคัญ
เป็นอันดับหนึ่งในฐานะเมืองมรดกโลกของหลวงพระบาง ) ซึ่งเป็นเขตที่ได้รับความใส่ใจ การดูแล 
รักษาตามข้อระเบียบกฎหมายที่วางไว้อย่างเข้มงวดในการควบคุมพ้ืนที่เพ่ือรักษาคุณค่าของมรดกโลก
ไม่ว่าในมิติรูปธรรม และนามธรรม ซึ่งมีกระบวนการปฏิบัติให้เห็นได้อย่างชัดเจน ในฐานะเมืองมรดก
โลกมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับมือกับการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่ช่วยส่งเสริมทางด้าน
เศรษฐกิจสังคม แน่นอนว่าการท่องเที่ยวนั้นก็น ามาซึ่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์เมือง ในการควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะของภูมิทัศน์ยิ่งมีความเข้มงวดและหนักแน่นยิ่งขึ้น 

 
ภาพที่ 78: ลักษณะภูมิทัศน์ถนนแคมคาน และตลาดขนาดเล็กข้างถนน ในช่วงปีค.ศ.1971 
ที่มา: ส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (École française d'Extrême-Orient (EFEO, 2443)) 
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ภาพที่ 79: ภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมบนถนนแคมคานเขตหัวเมือง  

ในภาพที่ 79 แสดงให้เห็นบริบทชุมชนพ้ืนที่ถูกช้อนทับของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และ
สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมภายในภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ าคานบริเวณชุมชนบ้านวัดแสน 
 

 
ภาพที่ 80: ภูมิทัศน์ถนนแคมคานเขตหัวเมืองบริเวณบ้านคีลีจุดเชื่อมต่อกับบ้านวัดแสน 
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 ลักษณะชุมชนบ้านคีลี และบ้านวัดแสนถนนแคมคานตั้งอยู่บนพ้ืนที่ลาดชัน ด้วยชุมชนที่มี
ความหนาแน่นวางตัวอยู่ร่วมกับมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมทางหลากหลายเกาะตัวอยู่กับถนนสักกะ
ลิน และถนนแคมคาน โดยมีการวางอาคารพ้ืนที่ที่ต่างระดับกัน (Platform) ในขอบเขตที่ดินของ
ตัวเอง ด้วยวิถีการด ารงชีวิตที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่ในอดีตนั้นได้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นบนภูมิทัศน์ของ
ชุมชน เช่น ทางเดินในที่มีลักษณะเชื่อมลงสู่แม่น้ าถูกปรับปรุง และพัฒนาคืนกลับ เมื่อปีพ.ศ.2542 
โดยมีความต่อเนื่อง และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับถนนสายส าคัญต่างๆ เมื่อมองในแง่มุม
เปรียบเทียบแล้วมีความคล้ายๆกับระบบสายเลือดในร่างกายมนุษย์เราเช่น มีถนนใหญ่ และถนนเล็ก
กระจายไปทั่วเมืองการท าเป็นทางเดินที่ปูด้วยอิฐ สร้างบันไดต่างๆ ตามระดับหน้าดิน การก่อสร้าง 
และปรับปรุงถนนในชุมชนเป็นผลส าเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นผลลัพธ์ที่ดีต่อภูมิทัศน์เมืองมรดกโลกหลวงพระ
บาง 

ภูมิทัศน์ถนนแคมน้ าโขง 

ถนนแคมน้ าโขงเป็นถนนสายที่มีบทบาทส าคัญ ถูกสร้างขึ้นตามหลักความคิดการวางผังเมือง
ของฝรั่งเศส มีลักษณะเลาะเลียบตัวเมืองติดกับแม่น้ าโขงนับตั้งแต่หัวเมืองที่ต่อเนื่องมาจากถนนแคม
คานจนถึงเขตหางเมือง มีความกว้างถึง 6 เมตร มีทางเท้า (Footpath) ทั้งสองข้างถนนปูด้วยอิฐตาม
รูปแบบของมรดกโลกเท่านั้น ด้วยความเป็นชุมชนเมืองมีการอาศัยอยู่มาอย่างยาวนาน บนถนนแคม
โขงจึงมีสิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเกิดขึ้นบนถนนสายนี้ 
อาคารมีรูปแบบที่แตกต่างกันโดยทั่วไปเช่น สถาปัตยกรรมลาวแบบดั้งเดิม สถาปัตยกรรมแบบโค
โลเนียล และสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ระยะต้น นอกนี้ยังมีอาคารลักษณะทั่วไปที่ถูกพัฒนาแบบมาจาก
อาคารรูปแบบโคโลเนียล แต่ถูกลดทอนรายละเอียดลงมีกระจายอยู่ทั่วเมือง เดิมอาคารบนถนนสายนี้
เป็นอาคารที่พักอาศัยจ านวนมาก  และอาคารบางส่วนก็เป็นอาคารพาณิชยกรรม ภายหลังปี
พ.ศ.2538 หลวงพระบางกลายเป็นเมืองมรดกโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมผู้คน
ทั่วโลกรู้จักมากขึ้น จึงกลายเป็นหนึ่งช่องทางในการผันตัวเองมาท าธุรกิจประเภทต่างๆ เพ่ือบริการการ
ท่องเที่ยวเช่น การเกิด และเพ่ิมขึ้นของโรงแรม ร้านอาหาน ร้านค้า ศูนย์บริการต่างๆ เพ่ือตอบสนอง
การใช้งานจึงเกิดมีการปรับเปลี่ยนจากอาคารที่พักอาศัยมาเป็นโรงแรม ร้านอาหานมากขึ้น ขยายตัว
ไปตามถนนแคมโขง และริมฝั่งน้ า เพ่ือควบคุมการเปลี่ยนที่จะส่งผลกระทบต่อเมืองมรดกโลก
หน่วยงานท้องถิ่นจึงเข้ามาจัดการตามแนวทาง UNESCO เพ่ือรักษาภูมิทัศน์เมืองเก่าให้คงคุณค่าเดิม
เอาไว้ โดยหน่วยงานท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสิ่งปลูกสร้างเดิม ควบคุมสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ ที่จะ
เกิดข้ึนโดยออกข้อก าหนดให้เป็นไปตามทิศที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ  
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ความหลากหลายทางสถาปัตยกรรมบนถนนแคมโขงที่พบเห็นในหลวงพระบางในปัจจุบัน
เนื่องมาจากสาเหตุเดียวกันคือ ในอดีตยุคอาณานิคมฝรั่งเศสได้สร้างให้เมืองมีความหลากหลายสังคม 
เชื้อชาติ และวัฒนธรรม บางส่วนก่อท าอาชีพค้าขาย บางส่วนก็เป็นช่างก่อสร้างเช่นช่างชาวเวียดนาม 
และจีนที่ถูกฝรั่งเศสกวาดต้อนมาเมื่อครานั้น ส่วนคนลาวหลวงพระบางก็ท าการเกษตร งานช่างฝีมือที่
เป็นภูมิปัญญาเช่น การปั้นหม้อหล่อไห การจักสาน การต าหูกทอไหม และเกษตรกรต่างๆ บางส่วนก็มี
อาชีพเป็นพนักงานราชการ บางส่วนก็เป็นพ่อค้าชาวขายทั่วไปทั้งภายใน และตามตัวเมืองอื่นๆ อาคาร
มีการน าใช้เทคนิคในการก่อสร้างแบบตะวันตกท่ีใช้วัสดุก่อสร้าง และผนัง เสาฉาบเรียบ และทาสี เป็น
วิธีการสมัยใหม่สามารถสร้างได้เร็วกว่า การใช้งานสะดวกท าให้ชาวเมืองให้ความสนใจ 

สถาปัตยกรรมโดยส่วนใหญ่ที่พบเห็นในถนนแคมโขงคือ อาคารรูปทรงโคโลเนียล ผลลัพธ์ของ
การออกแบบของชาวฝรั่งเศสเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเขตร้อนชื้นจากการผสมผสานรูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมลาวกับวัสดุ และเทคนิคการก่อสร้างแบบตะวันตก อย่างไรก็ตามรูปแบบอาคาร
ยังคงรักษารายละเอียดในการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเรือนลาวดั้งเดิมเอาไว้เช่น ลวดลายบริเวณ
หน้าบัน และเสา โดยมีลักษณะของการผสมผสานทางสถาปัตยกรรมเช่น มีระเบียง และพ้ืนชั้นล่างไม่
เปิดโล่ง โดยจะถูกก่อสร้างเป็นห้องเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอย ฐานเสาและผนังอาคาร ช่วงเอวอาคารมี
ลวดลายปูนประดับซึ่งเรียกว่าบัว บริเวณประตูหน้าต่าง ซุ้มประตูทรงโค้ง บริเวณหน้าบันมี
รายละเอียดการตกแต่งเป็นแบบตะวันตก ขณะเดียวกันหน้าบันยังคงรักษาช่องลมแบบเรือนลาวเอาไว้ 
อาคารบางหลังมีระเบียงทางเดินล้อมรอบอาคาร บางอาคารมีระเบียงเพียงบริเวณด้านหน้าเท่านั้น 
อาคารรูปแบบอาณานิคมฝรั่งเศสหลายแห่งในเขตเมืองเก่าของเมืองหลวงพระบางได้รับการอนุรักษ์ให้
เป็นเมืองมรดกโลกในปีพ.ศ.2538 บางอาคารได้ถูกจดทะเบียนกับมรดกทางวัฒนธรรมขององค์การ
ยูเนสโกเพ่ือการอนุรักษ์ไว้ นอกจากนี้เพ่ือความยั่งยืนของอาคารบางแห่งได้รับการปรับปรุงเพ่ือเปลี่ยน
การใช้งานของอาคาร เพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจรองรับการท่องเที่ยว รูปแบบอาคารแบบอาณานิคม
ฝรั่งเศสยังคงมีอิทธิพลต่อสถาปนิกท้องถิ่น โดยพบเห็นประเภทอาคารใหม่ๆ ที่สร้างถูกขึ้นมา 
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ภาพที่ 81: ลักษณะภูมิทัศน์ถนนแคมโขง และชุมชนบ้านเชียงทองบริเวณบันไดสิงห์ของวัดเชียงทอง
เมื่อปีค.ศ.1971 
ที่มา: ส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (École française d'Extrême-Orient (EFEO, 2443)) 

 
ภาพที่ 82: ลักษณะถนน และอาคารที่ได้รับอิทธิพลอาณานิคมฝรั่งเศส ตั้งอยู่ถนนสายแคมน้ าโขงใน
บริเวณชุมชนบ้านโพนเฮือง 
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ภาพที่ 83: ภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม ในบริบทพื้นทีซ้่อนทับหลักความคิดแบบตะวันตกลงในบริบทพ้ืนที่
ดั้งเดิมบนถนนแคมน้ าโขง ในบริเวณชุมชนบ้านวัดหนองรอยต่อติดกับชุมชนบ้านโพนเฮือง 

 
ภาพที่ 84: ลักษณะถนนแคมโขงเขตวัดใหม่สุวรรณภูมาราม ในบริเวณด้านหลังหอพิพิธภัณฑ์
(พระราชวัง) 
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ภาพที่ 85: ลักษณะภูมิทัศน์สองฝั่งถนน บริเวณท่าเรือเมริมแม่น้ าโขงรอยต่อระหว่างชุมชนวัดใหม่ 
และชุมชนวัดมหาธาตุ 
ที่มา: ส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (École française d'Extrême-Orient (EFEO, 2443)) 

 
ภาพที่ 86: ลักษณะถนนแคมโขง ในบริเวณสามแยกประชา(ร้านกาแฟโบราณประชา) รอยต่อระหว่าง
ชุมชนวัดใหม่ และชุมชนวัดมหาธาตุ 
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ภาพที่ 87: ลักษณะภูมิทัศน์ถนนแคมโขงเขตวัดมหาธาตุ 
  

ในภาพที่ 87 แสดงให้เห็นถนนแคมโขงเป็นถนนที่มีขนาด 6-7 เมตร เนื่องจากชุมชนมีความ
หนาแน่น และถูกจ ากัดด้วยขนาดของพ้ืนที่ผสมกับการสร้างพ้ืนที่ริมแม่น้ าให้เป็นพ้ืนที่บริการการ
ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านค้า ที่พักชมวิวต่างๆ อ านวยให้เกิดการแทรกแซงของพ้ืนที่จอดรถริมถนน 
 
 

ภูมิทัศน์ถนนขุนชวา  

ถนนขุนชวาถนนสายย่อยภายในชุมชนเขตหัวเมือง และเขตท้องเมืองเป็นถนนที่เชื่อมโยง
ระหว่างชุมชนตั้งแต่วัดเชียงทอง ที่มีลักษณะคู่ขนานกับแม่น้ าโขงจนถึงพระราชวัง โดยผ่านสี่หมู่บ้าน
ด้วยกันเช่น บ้านโพนเฮือง บ้านวัดหนอง บ้านเชียงม่วน และบ้านจูมค้อง เนื่องจากเป็นชุมชนที่เก่าแก่
ถนนสายนี้จึงมีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ และมีความส าคัญอย่างมากมาย และมีลักษณะที่แตกต่างกัน
เกาะอยู่ตามถนนสายนี้ ในลักษณะทางผังเมืองถนนขุนชวายังมีหน้าที่จัดแบ่งพ้ืนที่ภายในชุมชนเพื่อลด
การเกิดปัญหาความแออัดของชุมชนอีกด้วย 
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ภาพที่ 88: แผนผังแสดงลักษณะโครงสร้างถนนสายย่อย และภูมิทัศน์ถนนขุนชวาในชุมชนเขตวัด
เชียงทองซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมโยงตั้งแต่วัดเชียงทองจนถึงพระราชวังเขตวัดใหม่สุวรรณภูมาราม 

   
ภาพที่ 89: ลักษณะภูมิทัศน์ถนนขุนชวาในเขตหัวเมืองบริเวณบ้านโพนเฮืองถึงบ้านวัดหนอง 

 

ลักษณะภูมิทัศน์สองฝั่งของถนนกิตสาราชและถนนวิชุนราช 

บริเวณสามแยกเขตวัดวิชุนราช โดยพื้นฐานลักษณะชุมชนในหลวงพระบางเริ่มจากภูมิปัญญา
ในการพัฒนาชุมชนที่พักอาศัยด้วยวัสดุท้องถิ่นผสมกับคติความเชื่อ และพฤติกรรมในการด ารงชีวิต 
โดยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างด้วยไม้ไผ่ และไม้เนื้อแข็งอันได้แก่ เรือน เล้าข้าว  (ยุ้งข้าว) รวมไปถึงรั้วบ้าน 
โดยลักษณะชุมชนลาวแบบดั้งเดิมเป็นสังคมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีขอบเขตของตัวเอง ด้วยการ
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สร้างรั้วไม้ไผ่ล้อมรอบเรือนตัวเองมีประตูรั้วเชื่อมกับถนน และเรือนหลังอ่ืนๆ จากภาพถ่ายถนน
บริเวณบ้านอาไพ ในช่วงเมื่อปีค.ศ.1866 คือลักษณะของถนนที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงแรกมีขนาดที่ไม่
กว้างมากนัก ภายหลังก็ได้มีการระดมทุนจากทุนจากชาวเมืองซื้ออิฐดินเผามาปูทางเดินเท้าตามถนน
หลัก และถนนสายน้อยใหญ่ทั่วเมือง  

นอกจากนี้สภาพแวดล้อม และพืชพันธุ์ในท้องถิ่นยังสามารถบ่งบอกถึงลักษณะ ช่วงเวลาของ
เหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งจากภาพถ่ายเก่าได้แสดงให้เห็นว่าชุมชนเขตวัดวิชุนราชนี้มีต้นมะพร้าวจ านวนมา
กระจายไปทั่วบริเวณเพ่ือประโยชน์กินผล และส่วนผสมปรุงแต่งอาหาร ถือได้ว่าเป็นต้นไม้มงคลคู่
ชุมชน 

 

 

ภาพที่ 90: ลักษณะภูมิทัศน์สองฝั่งของถนนกิตสาราชและถนนวิชุนราช 
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ภาพที่ 91: ถนนสายส าคัญรอยต่อเขตบ้านวิชุนและบ้านอาไพหลวงพระบาง ในปีค.ศ.1866 มุมมอง
จากจุดที่ 1 

ที่มา: จากหนังสือ In Laos and Siam (White Lotus, 1995) 

 
ภาพที่ 92: ลักษณะภูมิทัศน์ถนนวิชุนราช มุมมองจากจุดที่ 1 
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ภาพที่ 93: ลักษณะภูมิทัศน์สามแยกวัดวิชุนราช เมื่อปีค.ศ.1971 มุมมองจากจุดที่ 2 
ที่มา: ส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (École française d'Extrême-Orient (EFEO, 2443)) 
 

 
ภาพที่ 94: ลักษณะภูมิทัศน์สามแยกวัดวิชุนราช มุมมองจากจุดที่ 2 ในปัจจุบัน 
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ลักษณะภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ าในเขตเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 

 ในเมืองหลวงพระบางประกอบด้วยแม่น้ าสองสายคือ แม่น้ าโขง และน้ าคานที่มีบทบาทส าคัญ
ต่อกับการด ารงชีวิตของชาวหลวงพระบางมาแต่ช้านานโดยริมฝั่งแม่น้ าได้มี พืชพันธุ์นานาชนิดที่สรรค์
สร้างแต่งเติมความสวยงามให้แก่เมือง จนถูกบันทึกเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ (Zpp-N) 
หรือทางนิเวศวิทยา ในอดีตบริเวณริมฝั่งน้ าได้เป็นพ้ืนที่ทางการเกษตรกรรมเช่น ปลูกพืชผัก หอม 
หัวมันต่างๆ เป็นพ้ืนที่ที่มีบทบาทส าคัญ และสัมพันธ์กับวิถีการด าลงชีวิตของชาวหลวงพระบางมา
ช่วงเวลายาวนาน ในปัจจุบันพ้ืนที่เหล่านั้นได้หายไป ถูกช้อนทับด้วยพ้ืนที่การบริการการท่องเที่ยว 
ร้านอาหาร ร้านค้าทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามทางด้านหน่วยดูแลส่วนท้องถิ่นก็ได้ออกมาตรการควบคุม
ภูมิทัศน์ ได้ก าหนดขอบเขตเพ่ือการอนุรักษ์ และท าให้มีคุณค่าของเขตริมแม่น้ าโขง และแม่น้ าคานที่
เต็มไปด้วยระบบนิเวศ พืชพันธุ์ต่างๆ ที่หนาแน่นตลอดแนวริมน้ าคานทั้ง 2 ฝั่งตลอดจนถึงแม่น้ าโขง 
การออกกฎหมายบังคับภาคส่วนนี้ ก็เพ่ือรักษาลักษณะทางธรรมชาติ และความสมบูรณ์แบบของเมือง
ก็คือนอกจากจะอนุรักษ์อาคารแล้วยังให้การปกปักรักษาพืชพันธุ์ที่ปกคลุมอยู่ตามบริเวณริมแม่น้ า ข้อ
ห้าม และข้อปฏิบัติของผู้อยู่อาศัยก็ได้ออกมาตรการควบคุมการปล่อยน้ าเสีย ตรวจตราการติดตั้ง
ระบบท าความสะอาดต่างๆ เพ่ือไม่ให้เกิดเป็นมลพิษต่อสภาพแวดล้อมของเมือง โดยในมาตราที่ 1 ว่า
ด้วยการแบ่งเขตของ ที่ธรรมชาติและป่าไม้  เขตชุ่มชื้น เขตริมแม่น้ า เขตภูสีนั้นเพ่ือแสดงถึงความ
เข้มงวดของการท างานและความสะดวกในการท างาน และอิงตามมาตราที่ 2 ข้อห้ามทั่วไปเกี่ยวกับ
หน้าที่รับผิดชอบเขตธรรมชาติ จะต้องรักษาธรรมชาติให้คงสภาพที่สมบูรณ์ บรรดาอาคารที่ปลูกสร้าง
สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้ว สามารถเก็บรักษาไว้ได้ (อาคารที่ทรงคุณค่าเท่านั้น) และสามารถปรับปรุง
บูรณะได้ ตามขั้นตอนของข้อก าหนดที่วางไว้ โดยต้องผ่านการอนุญาตการปลูกสร้าง ขนาดของพ้ืนที่
อาคาร วัสดุในการก่อสร้างต่างๆ ภายหลังการออกกฎหมายควบคุมอาคารที่ผ่านการอนุญาตให้สร้าง
ได้ในเขตธรรมชาติได้มีเพียงลักษณะของอาคารเป็นอาคารชั่วคราวใช้วัสดุที่เบาบาง และมีเทคนิคการ
ก่อสร้างแบบพ้ืนเมืองไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม และ ตามมาตราที่ 13 ว่าด้วยพ้ืนที่ว่างและการปลูก
ต้นไม้ยังระบุไว้ว่าในเขตอนุรักษ์ มีข้อห้ามตัดต้นไม้ใหญ่ ชนิดต่างๆ ที่ยังไม่ได้รับการอนุญาต และใน
กรณีที่จะปลูกเพ่ิมจะต้องเป็นไปตาม รูปแบบความเหมาะสม กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเดิม ห้าม
การน าพืชพันธุ์แปลกใหม่มาปลูกที่เขตการอนุรักษ์ เพราะอาจเป็นหนึ่งช่องทางที่ท าให้ภูมิทัศน์เมือง 
หรือธรรมชาติของเมืองเปลี่ยนไป 
 นอกจากนี้ริมฝั่งน้ าโขง และน้ าคานยังมีคุณค่าความส าคัญทางประวัติศาสตร์ และการ
ด ารงชีวิตการสร้างท่าเรือของเรือสินค้า เรือข้ามฝาก และท่าน้ ากลายเป็นพ้ืนที่ส าหรับของชุมชน 
นับตั้งแต่อดีตสายน้ าเป็นองค์ประกอบส าคัญกับการตั้งถิ่นฐานของชาวลาวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม 
ประเพณีที่ปฏิบัติกันมาเช่น งานประเพณีบุญออกพรรษาก็มีการลอยกระทงตามแม่น้ า ประเพณีบุญ
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ช่วงเรือที่น้ าคาน รวมไปถึงพิธีกรรมต่างๆ ในปัจจุบันพ้ืนที่เหล่านั้นถูกแทรกแซงด้วยพ้ืนที่การบริการ
การท่องเที่ยวเช่น ร้านอาหาร ร้านค้า และท่าเรือท่องเที่ยว ด้วยลักษณะความสูงชันของฝั่งน้ า
ชาวเมือง ผู้ประกอบการทางธุรกิจจึงได้สร้างบันไดขึ้นมาเพ่ือเชื่อมลงสู่แม่น้ า อย่างไรก็ตามด้วย
เหตุการณ์ทางธรรมชาติที่มีน้ าหลากในฤดูฝนยังเป็นปัญหาต่อการพัฒนาเขตริมแม่น้ าไม่ว่าจะเป็นการ
ปลูกพืชพันธุ์ หรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่างๆ 

 
ภาพที่ 95: ลักษณะบันไดปูนลงสู่ท่าเรือเมล์ ริมแม่น้ าโขงสร้างขึ้นในสมัยอาณานิคม 
ที่มา: ส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (École française d'Extrême-Orient (EFEO, 2443)) 

ภูมิทัศน์ริมแม่น้ าถูกจัดอยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์ธรรมชาติ (Zpp-N) เช่นเดียวกันกับภูมิทัศน์ถนน
แคมโขงและถนนแคมคาน ในอดีตพ้ืนที่ริมแม่น้ าเป็นพ้ืนที่ทางการเกษตรและท่าเรือของคนในชุมชน 
ในปัจจุบันพ้ืนที่เหล่านี้ได้รับการจัดการ ดูแลควบคุมด้วยส านักงานมรดกโลก ซึ่งได้มีก ารก าหนด
ระเบียบเพ่ือป้องกันการรุกล้ า การปลูกสร้างอาคารห้ามก่อสร้างอาคารที่มีขนาดใหญ่มีลักษณะเป็น
อาคารถาวร สิ่งปลูกสร้างที่สามารถสร้างได้คืออาคารที่มีลักษณะชั่วคราวหรือระเบียงที่ไม่มีหลังคาปก
คลุม สรมารถน าใช้อุปกรที่สามารถเก็บได้หลังการใช้งาน และไม่อนุญาตให้ตกแต่งด้วยวัสดุที่แปลกตา
อันเป็นผลกระทบต่อลักษณะภูมิทัสน์ (ดูภาพที่ 97) ในพ้ืนที่สีเขียวริมแม่น้ าเป็นพ้ืนที่เปราะบาง มักจะ
ได้รับผลกระทบเป็นประจ าจากการท่องเที่ยว การละบายน้ าเสียต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะในฤดูน้ าหลากส่งผลต่อการสูญเสียระบบนิเวศ สร้างความสูญเสียแก่ถนน
และทางเท้ามีการทรุดตัวลง (ดูภาพที่ 98) 



  125 

 
ภาพที่ 96: ภาพถ่ายทางอากาศ ลักษณะภาพภูมิทัศน์ชุมชนแคมแม่น้ าโขง  

 
ภาพที่ 97: ลักษณะสิ่งปลูกสร้างริมแม่น้ าโขง ประเภทร้านอาหาร 
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ภาพที่ 98: ผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่มีต่อสิ่งปลูกสร้างริมฝั่งน้ าคานปีค.ศ.2017 

ลักษณะภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์แหล่งมรดกโลกหลวงพระบาง 

ลักษณะภูมิทัศน์ศาสนสถาน 

การตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมแต่แรกเริ่มก่อนที่ชุมชนได้ขยายตัวออกไปตามรูปลักษณะของเมือง ซึ่ง
จากประวัติศาสตร์ปรากฏเห็นว่าวัดสบสิกขารามเป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่าวัดอ่ืนๆ ในขอบเขตการ
อนุรักษ์มรดกโลก โดยสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2028 (1485) ภายหลังในเขตหัวเมืองก็ได้มีการสร้างวัดเชียง
ทองขึ้น เป็นวัดที่ตั้งอยู่จุดคบกันระหว่างน้ าโขง และน้ าคานเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งในบันดาวัดวา
อารามในหลวงพระบาง ประวัติของวัดเชียงทองได้มีความพัวพันกับพงศาวดารของการก่อสร้างตัว
เมืองแรกแห่งนี้  วัดเชียงทองสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2103 (1560) ด้วยลักษณะอันพิเศษของที่ตั้ ง 
ความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์ และลักษณะอันโดดเด่น สวยงามทางรูปทรง และภาพจิตกรรมที่มีความ
เชื่อมโยงกับพงศาวดาร เรื่องเล่าของเมืองหลวงพระบาง ฉะนั้นวัดเชียงทองได้ถูกก าหนดให้เป็น
ศูนย์กลางของเขตหัวเมือง มีความสัมพันธ์กับแม่น้ าโขงซึ่งในอดีตวัดเชียงทองที่มีท่าเรือเดิมที่สัมพันธ์
ทางการค้า ก่อนถูกย้ายมาตั้งอยู่บริเวณเขตท้องเมืองโดยใช้เป็นท่าเรือข้ามฟากสู่เมืองจอมเพชร และ
เป็นท่าเรือโดยสารขึ้นสู่ปากแบ่ง เขตหัวเมืองเป็นเขตที่มีวัดมากกว่าเขตอ่ืนๆ โดยได้ตั้งอยู่เรียงราย 
และเกาะกลุ่มกันตามถนนสักกะลิน อย่างสวยงาม เป็นลักษณะพิเศษของเมืองจนถูกขนานนามว่าเป็น
เมืองแห่งอารยธรรมทางพุทธศาสนา (Civilization of Buddhism) 
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ภาพที่ 99: ลักษณะต าแหน่งและการวางผังวัดในเขตหัวเมือง 

ประเด็นเรื่องการวางทิศของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นเรือนพักอาศัยของชาวลาวที่สัมพันธ์กับ
สายน้ ายังได้รับการพัฒนาแนวคิดต่อเนื่องและเสนอให้เห็นความซับซ้อนของชุดความคิดที่เกี่ยวเนื่อง
กับการวางผัง ดังการศึกษาของ Chantanee Chiranthanut ซึ่งศึกษาการวางผังและสถาปัตยกรรม
พ้ืนถิ่นเรือนที่อยู่อาศัยของชาวลาวที่บ้านปากซี ซึ่งอยู่ใต้เมืองหลวงพระบางลงมาตามล าแม่น้ าโขง โดย
มีข้อเสนอว่า ในการวางทิศทางของเรือนพ้ืนถิ่นของชาวลาวยังก าหนดให้ทิศทางต้นน้ าเปรียบเป็นทิศ
เหนือเสมือน และทางทิศท้ายน้ าเปรียบเป็นทิศใต้เสมือน ในกรณีที่ในต าแหน่งแห่งที่ของหมู่บ้านนั้น
ไม่ได้เอ้ือให้สามารถวางตัวอยู่ในทิศเหนือ-ใต้จริง ซึ่งท าให้บ้านเรือนของชาวลาวนั้นหันหน้าไปยังทิศ
เหนือเสมือนดังกล่าวด้วย (Chantanee Chiranthanut, 2010) เช่นเดียวกันกับการวางผังวัดในเมือง
หลวงพระบางจากข้อเสนอของโชฟี  เคลมองท์-ชาร์ ปองติเอร์ และปีแอร์ เคลมองท์ ที่ทั้งสอง
กรณีศึกษาได้เสนอแนวคิดเรื่องคติในการวางผังเรือนพ้ืนถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวลาวว่าให้ความส าคัญ
กับแนวทางการไหลของสายน้ าที่ชุมชนได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ และการก าหนดทิศทาง “หัวเมือง” หรือ “หัว
บ้าน” หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็น “ทิศเหนือเสมือน” นั้นก าหนดตาม “ทิศทางต้นน้้า” ในขณะที่ 
“หางเมือง” หรือ “หางบ้าน” หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็น “ทิศใต้เสมือน” นั้นก าหนดจาก “ทิศท้าย
น้้า” ที่น้ าไหลไป ท าให้มีการก าหนดทิศทางในการวางแกนของเรือนให้วางตัวในแนวเดียวกับสายน้ า  
และมักให้ด้านหน้าของอาคารหันไปทางต้นน้ า (ดูภาพท่ี 100) 
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ภาพที่ 100: ผังบริเวณวัดเชียงทอง 

 

วัดในหลวงพระบางโดยส่วนมากมักจะตั้งอยู่บนที่สูงจึงเกิดมีข้อได้เปรียบในด้านการออกแบบ 
การสร้างจุดเชื่อมต่อ นอกจากความเป็นอาคารรูปแบบลาวดั้งเดิมแล้วที่พิเศษยิ่งกว่านั้นคือการ
ออกแบบที่ผสมผสานกันกับคติความเชื่อ โดยองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ การสร้างทางเดิน ก าแพงรั้ว 
ประตูโขง และบันไดเพ่ือเชื่อมระหว่างชุมชน หรือพ้ืนที่ที่ต่ ากว่าขึ้นสู่พ้ืนที่ส่วนวัด แม้แต่ในบริเวณวัด
เองยังมีการแบ่งเขตเช่น เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส เขตพุทธาวาสนั้นก็มักจะสร้างอยู่บนที่สูง
กว่าเขตสังฆาวาสนั้นก็คือสาเหตุในการออกแบบจัดการตามความเชื่อ และด้วยเส้นทางที่ขึ้นภูสีมี
ลักษณะคดเคี้ยวจึ่งเกิดท่วงทีในการออกแบบคือ การสร้างจุดเปลี่ยนถ่ายขึ้น ขณะเดียวกันก็สร้างขึ้น
เพ่ือเป็นจุดพักผ่อน ชมวิวเมือง นอกจากนี้ความเชื่อในเรื่องของพญานาค 15 ตระกูลผู้ซึ่งคอยเฝ้า
รักษาเมืองที่กระจายอยู่รอบเมืองก็มีอิทธิพลต่อการออกแบบ และมักจะพบเห็นรูปปั้นพญานาคอยู่
ตามวัดต่างๆ ทั่วเมืองหลวงพระบาง ในบริเวณบันไดวัด แม้กระทั้งปูนปั้นตกแต่งอาคารต่างๆ 
ภายในศาสนสถาน (ดูภาพท่ี 101-102) 
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ภาพที่ 101: ภาพถ่ายทางอากาศ ลักษณะภูมิทัศน์วัดเชียงทองปีค.ศ.2017 

 

ภาพที่ 102: ลักษณะภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าวัดมหาธาตุปีค.ศ.2017 
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จากข้อสังเกตตามคติความเชื่อมเห็นว่าศาสนสถานจะสร้างขอบเขตของตัวเองอย่างชัดเจน
เช่นการสร้างก าแพงอิฐ ฉาบปูนส่วนผสมแบบดั้งเดิมล้อมรอบศาสนสถานมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป 
แต่ยังเว้นประตูเข้าออกเพ่ือเชื่อมกับชุมชน หรือถนนสาธารณะสายหลัก ศาสนสถานเป็นอาคารที่มี
ลักษณะโดดเด่นสวยงาม เป็นอาคารที่คงคุณค่าความส าคัญทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม จึง
ถูกสงวนรักษาเอาไว้ให้ทรงคุณค่า และมีการให้ความส าคัญในการอนุรักษ์เป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะ
สิม (วิหาร) รวมไปถึงองค์ประกอบส าคัญของแต่ละวัดในขอบเขตมรดกโลก คุณค่าส าคัญอันดับที่สอง
ได้แก่ อาคารประเภทพิพิธภัณฑ์ ส านักงานที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม และมีคุณค่า
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี คุณค่าส าคัญอันดับที่ 3 ได้แก่ อาคารที่พักอาศัยที่
มีพัฒนาการ ความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม วิถีชีวิต คติความเชื่อ วัฒนธรรม และสังคม และ
คุณค่าส าคัญอันดับที่สี่ได้แก่ พ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ พ้ืนที่ทางพิธีกรรม พื้นที่ทางสังคม 
นอกจากนี้ยังรวมเอาพ้ืนที่สีเขียวทางธรรมชาติอีกด้วย เหล่านี้เป็นองค์ประกอบโครงสร้างเมืองที่ส าคัญ
อันท าให้เมืองมีพัฒนาการที่ปรากฏให้ประจักได้อย่างชัดเจน 

 

 
ภาพที่ 103: ภาพถ่ายทางอากาศ ลักษณะภูมิทัศน์วัดใหม่สุวรรณภูมารามปีค.ศ.2017 
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ภาพที่ 104: ภูมิทัศน์วัดใหม่สุวรรณภูมาราม บนถนนศรีสว่างวงศ์ ในปีค.ศ.2017 
  

 ภาพที่ 102 จากหลักฐานข้อมูลภาพถ่ายเก่าใน หนังสือมรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง และ
ภาพเขียนของ Louis Delaporte ชาวฝรั่งเศสในหน้าที่ 50 เห็นได้ว่าชุมชนเขตวัดใหม่สุวรรณภูมา
รามเป็นชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ และร่มรื่นเป็นอย่างมาก ซึงในปัจจุบันนี้ได้มีความเปลี่ยนไปโดยเฉพาะ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ต้นไม้ริมถนนที่หายไป 

 
 ภูสี เป็นเขตพ้ืนที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ตั้งอยู่ติดกับถนนศรีสว่างวงศ์ 
มีทางขึ้นหลักทางด้านหน้าของพระราชวัง มีความสัมพันธ์กันระหว่างองค์ประกอบผังเมืองกับลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ ในการจัดหมวดหมู่ของยูเนสโกภูสีถูกจัดให้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ (Zpp-
N) ซึ่งในบริเวณภูสีนี้ได้มีพืชพันธุ์ท้องถิ่นนานาชนิดอันเป็นผลมาจากการเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ และการ
ออกแบบตกแต่งขึ้นมาบนภูเขาแห่งนี้ โดยเปรียบเสมือนปอดของเมือง และยังเป็นที่อยู่ของสัตว์บาง
จ านวน ด้วยความส าคัญอันนี้การออกกฎหมายควบคุมจึงเป็นเครื่องมือส าคัญเพ่ือป้องกันการขยายตัว
ของชุมชน ควบคุมการรุกล้ า การตัดท าลายพรรณไม้ในพ้ืนที่ทางธรรมชาติ (ดูภาพท่ี 104) 
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ภาพที่ 105: ภาพถ่ายทางอากาศ ลักษณะทางภูมิทัศน์ภูสีพ้ืนที่อนุรักษ์ธรรมชาติ (Zpp-N)   

 ภูสีเป็นหนึ่งผลลัพธ์ของสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง มีลักษณะที่โดดเด่นทางภูมิศาสตร์ มีความ
สูงสง่าเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาจึงถูกเลือกให้เป็นที่ตั้งของศาสนสถานมากมายในบริเวณภูสีเช่น วัด
จอมสีที่ตั้งอยู่ด้านบนยอดภูสวยสง่าด้วยพระธาตุภูสี และมีวัดป่าฮวก วัดถ้ าภูสี วัดศรีพุทธบาทตั้งอยู่
รายรอบภูสี ด้วยลักษณะพิเศษ และมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ภูสีจึงกลายเป็นหนึ่งสัญลักษณ์ที่
บ่งบอกถึงความเป็นหลวงพระบางเช่นเดียวกับวัดเชียงทอง ด้วยลักษณะสูงชันของภูสีจึงมีเกิดมีการ
สรรค์สร้างภูมิทัศน์ขึ้นที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างพ้ืนที่ศาสนสถานกับพ้ืนที่ทางธรรมชาติ  เช่น การ
สร้างบันไดขึ้นสู่วัดจอมสี การสร้างจุดพักผ่อน และจุดเปลี่ยนถ่ายกิจกรรมต่างๆ การออกแบบภูมิทัศน์
ภูสีนั้นยังได้แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพ้ืนที่ การสร้างภาพแทนในต านาน ความเชื่อพญานาค 15 
ตระกูลผู้ปกปักรักษาเมือง สิ่งส าคัญเหล่านี้ถูกน ามาสร้างเป็นภาพแทนด้วยรูปปั้น ภาพจิตกรรมต่างๆ 
ที่มักจะพบเห็นได้ตามศานสนสถาน หรือพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์จุดต่างๆ ในเมืองหลวงพระบาง (ดูภาพที่ 105-
106) 
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ภาพที่ 106: ลักษณะการออกแบบภูมิทัศน์ของพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์บนภูสี 
 

 
ภาพที่ 107: ลักษณะภูมิทัศน์บันไดทางเดินบนภูสี วัดถ้ าภูสีทางด้านฝั่งทิศตะวันออก 
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ลักษณะภูมิทัศน์ชุมชนที่พักอาศัย 

  ชุมชนเขตหัวเมือง (ชุมชนเขตวัดเชียงทอง) 

 ชุมชนเขตวัดเชียงทองเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญตั้งแต่แรกเริ่มประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของ
ชาวหลวงพระบาง โดยได้ประจักษ์หลักฐานให้เห็นผ่านมรดกที่ถูกสั่งสมกันมาแต่เมื่อครั้งอดีตเช่น 
ความเป็นมาที่เกี่ยวโยงกับโบราณสถานถ้ าติ่งเมืองปากอู แขวงหลวงพระบาง และศานสถาน อาคาร
ส านักงาน อาคารที่พักอาศัยที่เป็นอาคารอาคารอนุรักษ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และคุณค่าทาง
วัฒนธรรมภายในตัวเมืองเก่า ในปัจจุบันเขตหัวเมือง มีอาคารที่มีคุณค่าอันได้ถูกน าเข้าบัญชีการ
อนุรักษ์ของมรดกโลก และอาคารที่อนุรักษ์ไว้เพ่ือให้ทรงคุณค่าพร้อมทั้งเป็นอาคารแบบอย่าง และ
แนวทางของรูปแบบอาคารให้กับอาคารอ่ืนๆ อย่างมากมาย  

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเมืองหลวงพระบางมีลักษณะผืนดินลูกฟูก มีความลาดชันลงสู่
แม่น้ า อันเป็นหนึ่งเหตุผลที่มีอิทธิพลต่อกับลักษณะภูมิทัศน์ และการออกแบบ การจัดวางต าแหน่ง
ของอาคาร โดยภาพรวมแล้วเมืองมีความโดดเด่นสวยงามด้วยการเกาะกลุ่มกันอยู่  ชุมชนมีอาคารอยู่
ควบคู่กับสภาพแวดล้อมได้อย่างลงตัว และกลมกลืน ลักษณะการสร้างอาคารมีการปรับแปลงพ้ืนที่ให้
ราบพอดีกับตัวอาคารบนพ้ืนที่ลาดชันตามล าดับ และมีวัดที่ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ที่สูง หรือมีความพิเศษ
มากกว่าอาคารประเภททั่วไป ด้วยความโดดเด่นทางภูมิศาสตร์จึงสะท้อนให้เห็นองค์ประกอบภูมิทัศน์
เมืองได้อย่างชัดเจนเช่น ลักษณะของหลังคาเรือนที่ขนานกับสายน้ าที่มีความลดหลั่นกันสลับกับพืช
พันธุ์พ้ืนเมืองไปตามลักษณะทางภูมิศาสตร์อันสวยงาม โดยการตั้งถิ่นฐานของชาวหลวงพระบางตั้งแต่
อดีตมานั้นไม่ได้มีเพียงความเชื่อเท่านั้นยังมีประเด็นทางสภาพแวดล้อมอีกด้วย หลวงพระบางตั้งอยู่ใน
ภูมิอากาศเขตร้อนชื้น มีลมมรสุม มีฝนตกตามฤดูกาล การสร้างเรือนจึงถูกสร้างให้มีความเหมาะสม
กับสภาพภูมิอากาศ จึงพบเห็นว่าเรือนลาวแบบดั้งเดิมหลวงพระบางนั้นเป็นเรือนไม้ มีหลังคาจั่ว มีเสา
วางบนก้อนหิน ยกพ้ืนเรือนให้สูงขึ้น มีพ้ืนที่เรือนครัว และระเบียงเรือน (เชียเฮือน) เมื่อได้รับอิทธิพล
จากอาณานิคมฝรั่งเศส รูปแบบของอาคารก็เปลี่ยนไป เช่น มีการเพ่ิมเติม และปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
หรือพ้ืนที่การใช้งานบ้างส่วน มีการน าเอาวัสดุ และเทคนิคการก่อสร้างแบบสมัยใหม่เข้ามาผสมกับ
อาคารแบบลาวแบบดั้งเดิม รวมไปถึงการเกิดมีอาคารรูปแบบสมัยใหม่ขึ้นมา ในปัจจุบันอาคารใน
หลวงพระบางปรากฏมีสี่รูปแบบด้วยกันเช่น รูปแบบลาวดั้งเดิม (Lao Traditional Style) รูปแบบโค
โลเนียล (Colonial Style) รูปแบบสมัยใหม่ (Modern Style) และรูปแบบอาคารที่ได้รับอิทธิพลจาก
อาคารรูปแบบโคโลเนียล 
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ภาพที่ 108: ภาพถ่ายทางอากาศ ลักษณะชุมชนเขตหัวเมือง  
 ภาพที่ 107 ในอดีตชุมชนมีความสัมพันธ์กับแม่น้ าเป็นอย่างมากเพราะความเกี่ยวโยงกัน
ทางด้านการด ารงชีวิต เช่นการท ามาหากิน การเกษตรกรรมริมแม่น้ าต่างๆ ในปัจจุบันหน้าที่ และ
ความส าคัญเหล่านั้นได้ลดน้อยลงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการบริการ
การท่องเที่ยวอันถือได้ว่าเป็นแรงจูงใจต่อกับการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมการใช้งานเช่น ร้านค้า 
ร้านอาหาร ที่เป็นช่องทางในการท ารายได้แก่ประชาชน อาคารเหล่านี้ถูกวางทับลงบนวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิมของชาวหลวงพระบาง 
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ชุนชนเขตวัดเชียงทองประกอบด้วย บ้านเชียงทอง บ้านคีลี บ้านโพนเฮือง บ้านวัดแสน บ้าน
วัดหนอง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเขตหัวเมืองหลวงพระบาง ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งที่เป็นต านานของ
เมืองที่มีฤาษีสององค์ กล่าวว่าได้วางเครื่องหมายหลักเมืองเอาไว้ที่จุดบรรจบกันของแม่น้ าโขงและน้ า
คาน ในปัจจุบันได้มีโรงแรมแห่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมา โดยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทของอาคารหลายๆ 
หลังที่เคยอยู่ในพ้ืนที่ จากอาคารที่เป็นเรือนพักอาศัยปรับเปลี่ยนมาเป็นโรงแรม หรืออาคารประเภท
ต่างๆ ที่มีการส่งเสริมทางด้านธุรกิจ และการรองรับการท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่ในบริเวณเขตหัวเมือง
นอกจากจะเป็นเป็นพ้ืนที่ที่ทรงคุณค่า และมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์แล้ว ยังเป็นที่ตั้งของ
ส านักงานมรดกโลกหลวงพระบางอีกด้วย ในบริเวณวัดเชียงทอง วัดปากคาน และวัดคีลี เป็นเขตที่ มี
เพียงอาคารรูปแบบลาวดั้งเดิม และอาคารรูปแบบลาวผสมตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ ในการอนุรักษ์
มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบางมีความจ าเป็นอย่างมากเพ่ือให้ยั่งยืน การอนุรักษ์นั้นเป็นการคงรักษา
รูปแบบ และวัฒนธรรมเดิมเอาไว้เพ่ือเป็นแบบอย่าง แนวทางที่เหมาะสมของมรดกโลกหลวงพระบาง 
เป็นทิศทางของการพัฒนาเมืองที่ไม่ส่งผลกระทบ ไม่บดบังคุณค่าความส าคัญที่ได้สืบทอด และสั่งสม
กันมาแต่เมื่อครั้งอดีต เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทาง วิถีการด ารงชีวิต และวัฒนธรรมประเพณี
ของชาวหลวงพระบาง 

ในเขตวัดเชียงทองมีอาคารเก่าแก่ที่ส าคัญจ านวนมากกว่าเขตอ่ืนๆ โดยเฉพาะ อาคารในการ
อนุรักษ์ในบัญชีมรดกโลกแสดงด้วยสีด าจ านวน 53 แห่ง ในนั้นมีอาคารทางศาสนสถาน 8 แห่ง อาคาร
ราชการ 5 แห่ง อาคารอนุรักษ์เพ่ือคงคุณค่าความส าคัญแสดงด้วยสีแดงจ านวน 99 แห่ง  ในนั้นมี
อาคารทางศาสนสถาน 25 แห่ง อาคารราชการ 2 แห่ง นอกจากนี้ยังมีอาคารที่มีคุณค่าเห็นสมควรให้
การอนุรักษ์จ านวน 20 แห่ง และอาคารสมัยใหม่ 16 แห่ง จากหลักฐานทางกายภาพเมืองสามารถ
สรุปได้ว่าเขตวัดเชียงทองมีอาคารส าคัญมากเป็นอันดับที่ 1 ของหลวงพระบาง (ดูภาพท่ี 109) 
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ภาพที่ 110: ความส าคัญของประเภทอาคารในการควบคุม และดูแลรักษาของส านักงานมรดกหลวง
พระบาง เขตหัวเมือง 

การวางผังอาคารในพ้ืนที่ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลกหลวงพระบางถูก
ก าหนดให้มีความสัมพันธ์กันกับสภาพแวดล้อม เนื่องจากลักษณะผืนดินมีระดับที่แตกต่างกันซึ่งพบ
เห็นในชุมชนริมแม่น้ าโขงและแม่น้ าคาน การตั้งถิ่นฐานมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม การตั้ง
ถิ่นฐานของมนุษย์มีการอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสนับสนุน จึงมีการดัดแปลงสิ่งแวดล้อมเพ่ือความ
ต้องการท าเลที่มีความปลอดภัยต่อการวางอาคารลงในพ้ืนที่ ซึ่งมีการดัดแปลงสภาพที่ดิน ตัดเส้นทาง
คมนาคมขึ้นมา ด้วยลักษณะภูมิประเทศผสมกับหลักความคิดในการตั้งถิ่ฐานของชาวลาว อาคารจึงถูก
วางทิศทางตามแนวยาวของสันหลังคาอาคารขนานกับสายน้ า การวางอาคารขวางทางน้ าอันส่งผล
กระทบเป็นวงกว้างต่อระบบนิเวศและระบบธรรมชาติอ่ืนๆ จึงเกิดมีกระบวนการจัดการเพ่ือลด
ผลกระทบต่อภูมัทัศน์ได้แก่ การส้รางทางเดิม การเว้นพ้ืนที่ การสร้างรางระบาย แต่อย่างไรก็ตามด้วย
ความโดดเด่นของภูมิศาสตร์ผสมกับหลักการวางตามความเชื่อ และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท าให้
เมืองหลวงพระบางเกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจ สร้างความโดดเด่นแก่ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์เมืองมรดก
โลกหลวงพระบาง (ดูภาพท่ี 111, 112, 113)  



  139 

 
ภาพที่ 111: ลักษณะภูมิทัศน์ชุมชนบนถนนสายรองเขตวัตเชียงทอง 
 

 
ภาพที่ 112: ลักษณะภูมิทัศน์ชุมชนบ้านวัดแสนสิขาราม บนถนนแคมคาน 
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ภาพที่ 113: ลักษณะชุมชนเขตวัดแสนบนถนนแคมคาน 

 ส าหรับเขตเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตั้งแต่ ค .ศ. 
1995 หลังจากหลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนอยู่ในบัญชีของมรดกโลก จากกระแสดังกล่าว ท า
ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสู่หลวงพระบางเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ชาวหลวงพระบางทั้งผู้หญิงผู้ชาย
จ านวนหนึ่งออกมาท างานในด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ผู้หญิงต้องเปลี่ยนบทบาทจากการดูแล
ครอบครัว และการผลิตที่ไม่มีราย ได้มาสู่การท างานที่มีรายได้ (ธารทิพย์ ไกรรณฤทธิ์: 2546) สิ่งที่
ปรากฏให้เห็นจากกระแสการท่องเที่ยวนี้ก็ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง และลักษณะภูมิ
ทัศน์เมืองที่แสดงออกผ่านองค์ประกอบเมืองเช่น ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม หรือธุรกิจการบริการ
อ่ืนๆ ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งใหม่ที่ถูกน ามาผสมเข้ากับสิ่งที่มีอยู่แล้ว มักจะเกิดขึ้นกับอาคารที่มีคุณค่า และ
อาคารทั่วไป แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายการควบคลุมของหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น 

  ชุมชนเขตท้องเมือง (เขตวัดใหม่สุวรรณภูมาราม) 

เขตวัดใหม่มีความส าคัญทางด้านการปกครองในอดีตเช่น พระราชวัง ส านักงาน และ
บ้านเรือนของประชาชน เจ้าขุนมูลนายที่ตั้งอยู่รายรอบ ในปัจจุบันจะพบเห็นว่ามีเรือนเก่าแบบดั้งเดิม
จ านวนหลายหลัง บางอาคารก็ถูกอนุรักษ์ ปรับปรุง เอาไว้ให้ทรงคุณค่าเดิมเอาไว้ บางอาคารก็ถูกต่อ
เติม หรือเปลี่ยนหน้าที่การใช้งานใหม่ อาคารในเขตวัดใหม่นี้มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น อาคารใน
รูปทรงโคโลเนียล อาคารในรูปทรงลาวดั้งเดิม อาคารในรูปทรงที่ทันสมัยแบบตะวันตก ด้วยความโดด
เด่น และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สวยงาม พร้อมทั้งทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม จึง
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ปรากฏให้เห็นว่ามีอาคารที่ได้รับการอนุรักษ์ในบัญชีมรดกโลก และมีอาคารเก่าบางส่วนที่ ยังคงแสดง
ถึงเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมจึงถูกเก็บรักษาไว้ เป็นภาพสะท้อนลักษณะเมืองหลวงพระบางในอดีตเพ่ือ
เป็นแบบอย่าง แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างถูกต้องและเหมาะสมมากที่สุด เขตวัดใหม่ใน
อดีตเปรียบเหมือนหัวใจหลักของเมืองหลวงพระบาง ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ภูสีตั้งอยู่ใจกลางเมือง
อันมีความโดดเด่นสวยงาม มีพระราชวังเดิมเป็นศูนย์กลางของวิถีการด ารงชีวิต และมีวัดใหม่สุวรรณภู
มารามเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาของเขตท้องเมือง ด้วยความส าคัญทางพุทธศาสนาวัดใหม่
สุวรรณภูมารามที่มีความโดดเด่นสวยงามทางด้านรูปทรง และลวดลายการตกแต่ง มีค่ าความส าคัญ
นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันวัดใหม่สุวรรณภูมารามจึงถูกขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางของเขต
ท้องเมืองเหมือนกับเขตหัวเมืองเช่นวัดเชียงทอง โดยศูนย์กลางของเขต หรือเมืองนั้นไม่จ าเป็นว่าจะตั้ง
มีต าแหน่งที่ตั้งอยู่จุดใจกลางของเมืองเสมอไป และในการแบ่งเขตของเมืองในหลวงพระบางให้
ความส าคัญกับคุณค่าความส าคัญทางด้าน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี 

 
ภาพที่ 114: ภาพถ่ายทางอากาศลักษณะชุมชนเขตท้องเมือง ปีพ.ศ.2560 

ชุมชนเขตวัดใหม่สุวรรณภูมาราม เป็นชุมชนที่เก่าแก่โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ าโขงที่อยู่ทาง
ทิศใต้ของพระราชวัง ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน คือ บ้านเชียงม่วน บ้านจูมค้อง และบ้านป่าขาม โดย
สามหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ติดกับภูสีทางฝั่งแคมน้ าโขง หรือควบคุมพ้ืนที่ตั้งอยู่เรียงกันตั้งแต่ทางทิศเหนือหา
ทิศตะวันตกของภูสี  เขตท้องเมืองมีความส าคัญอย่างมากต่อเมืองหลวงพระบางเนื่องจากนับตั้งอดีต
ได้มีพระราชวังเป็นศูนย์กลางอ านาดการปกครองด้วยระบบการปกครองด้วยองค์กษัตริย์ บริเวณ
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ใกล้เคียงก็มีบ้านเรือนของเจ้าขุนมูลนายต่างๆ มากมาย และมีตลาดเป็นพ้ืนที่แลกเปลี่ยนชื้อขาย
สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันพระราชวังได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง ในปัจจุบันยังคงความ
เป็นชุมชนที่ครึกครื้นมีชีวิตชีวาตลอดเวลา โดยชุมชนนี้ได้มีศาสนสถานของชุมชนด้วยกันสองแห่งคือ 
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม และวัดชัยชะนะสงคราม เนื่องจากชุมชนเขตวัดใหม่สุวรรณภูมารามนี้เป็น
ชุมชนเก่าแก่ มีความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม ได้ท าให้มีพฤติกรรมการอยู่อาศัย และกิจกรรม
มีความแตกต่างกันเกิดขึ้นภายในชุมชน มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และส าคัญอย่างมากมาย รวมทั้งศาน
สถาน อาคารส านักงาน เรือนพักอาศัย และอาคารพาณิชยกรรมต่างๆ จากการส ารวจข้อมูลของ
หน่วยงาน UNESCO ได้จัดแบ่งหมวดหมู่ของอาคารตามเกณฑ์ความส าคัญ สามารถจ าแนกได้เช่น มี
อาคารการอนุรักษ์ในบัญชีมรดกโลกจ านวน 36 ประเภทอาคารการอนุรักษ์ไว้ให้คงคุณค่าดั้งเดิม
จ านวน 75 แห่ง ประเภทอาคารที่สมควรให้การอนุรักษ์จ านวน 8 แห่ง ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นทางด้าน
ประวัติศาสตร์ และข้อมูลทางกายภาพเห็นได้ว่าเขตวัดใหม่สุวรรณภูมารามเป็นชุมชนที่มีความส าคัญ 
และเก่าแก่เป็นอันดับสองรองจากเขตวัดเชียงทอง (ดูภาพท่ี 114) 

 

 

ภาพที่ 115: ความส าคัญของประเภทอาคารในการควบคุม และดูแลรักษาของส านักงานมรดกหลวง
พระบาง เขตท้องเมือง 
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 ชุมชนเขตท้องเมืองเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่น และมีพ้ืนที่บริเวณเรือนน้อยจึงมีข้อจ ากัดใน
การพัฒนาระบบโครงร่างพ้ืนฐานโดยเฉพาะชุมชนบ้านป่าขามบริเวณล้อมรอบภูสี พบเห็นว่าในบริเวณ
นี้มีการสร้างอาคารที่ผิดแปลกกับสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของบริบทโดยรอบเช่น การสร้างบ้านชั้น
เดียว และน าใช้วัสดุสมัยใหม่ วัสดุมุงหลังคาด้วยกระเบื้อง และอาคารบางหลังเมื่อมีความต้องการ
พ้ืนที่ใช้สอยภายในเรือนก่อเกิดมีการต่อเติมอาคารโดยไม่เป็นระบบ และมักจะใช้วัสดุมุงหลังคาด้วย
สังกะสีและกระเบื้อง ถึงแม้ว่าอาคารจะตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เข้าถึงได้ยากก็ตามในมุมมองของผู้วิจัยเห็นว่า
การรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในบริบทเมืองมรดกโลกนี้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดการ
ควบคุมการแพร่กระจายของอาคารลักษระนี้ (ดูภาพท่ี 115) 

 

ภาพที่ 116: ลักษณะสิ่งปลูกสร้างทั่วไปในชุมชนบ้านป่าขาม ปีพ.ศ.2560 
 

ในเขตวัดใหม่สุวรรณภูมารามพบเห็นว่า บนถนนศรีสว่างวงศ์ มีอาคารอยู่จ านวน 2 หลัง โดย
มีรูปแบบของอาคารที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่อนุญาตไว้ ในอาคารดังกล่าว ได้รับการก่อสร้างก่อนที่หลวง
พระบางจะถูกจดทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก อาคารดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณสี่แยกตลาดมืด หรือตลาด
กลางคืนของเขตวัดใหม่สุวรรณภูมาราม โดยอาคารอาคารแรกคือ Indigo House เป็นอาคารรูปแบบ
สมัยใหม่ ซึ่งถูกเปลี่ยนการใช้งานเป็นโรงแรม และร้านอาหาร มีความสูงถึง 4 ชั้น มีขนาดบนหน้าดิน  
192 ตรเมตร ซึ่งตามกฎหมายการควบคุมการก่อสร้างที่ประกาศใช้ว่า อาคารสิ่งปลูกสร้างในหลวง
พระบางโดยเฉพาะพ้ืนที่การอนุรักษ์ หรือเขต (Zpp-Ua) ได้ก าหนดประเภท และขนาดของอาคาร
เอาไว้ ตามมาตราที่ 10 ซึ่งอาคารมีจ านวนไม่เกิน 2 ชั้น หรือความสูงรวมกันนับจากพ้ืนชั้นล่างถึงฝ้า
เพดานชั้น 2 โดยไม่รวมหลังคามีความสูงไม่เกิน 7 เมตร.  อาคารที่สองคือ โรงแรมดอกไม้ลาว เป็น
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อาคารรูปแบบสมัยใหม่เช่นเดียวกัน เป็นอาคารสองชั้นโดยมีข้อแตกต่างจากอาคารหลังแรกคือมีพ้ืน
ของอาคารบนหน้าดินมากกว่า โดยประมาน 684 ตรเมตร อิงตามข้อมูลการควบคุมประเภทอาคาร
ของห้องการมรดกหลวงพระบาง อาคารสองหลังนี้ถูกจัดเข้าในประเภทอาคารที่ส่งผลกระทบต่อภูมิ
ทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ โดยเนื่องมีจากรูปทรงและขนาดของอาคารที่ไม่อยู่ ในกรอบการก าหนดของ
กฎหมาย (ดูภาพท่ี 116) 

 

ภาพที่ 117: ลักษณะอาคารที่ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ 

 ชุมชนเขตหางเมือง (ชุมชนเขตวัดมหาธาตุ) 

เขตวัดมหาธาตุเป็นชุมชนที่มีศูนย์กลางชุมชนคือวัดมหาธาตุ โดยมีชุมชนตั้งอยู่ล้อมรอบ
ด้วยกัน 3 ชุมชนได้แก่ บ้านหัวเชียง บ้านวัดธาตุ และบ้านทุ่งเจริญ ซึ่งวัดมหาธาตุเป็นวัดประจ า
หมู่บ้านวัดธาตุ และวัดหอเสี่ยงเป็นวัดประจ าหมู่บ้านหัวเชียง ส่วนบ้านทุ่งเจริญไม่มีวัดประจ าหมู่บ้าน 
แต่อย่างไรก็ตามผู้คนในชุมชนก็ยังสามารถไปวัดอ่ืนๆ ได้เพ่ือเติมเต็มศรัทธา เพ่ือศึกษาพระธรรม เพื่อ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ จากหลักฐานข้อมูลทางกายภาพเห็นว่า เขตหางเมืองมีชุมชนดั้งเดิมคือชุมชน
บ้านวัดธาตุ และวัดหัวเชียงด้วยเหตุผล และหลักความคิด คติความเชื่อของการตั้งถิ่ นฐานของชาว
หลวงพระบางในอดีตเช่น การตั้งชุมชนใกล้กับบริเวณแม่น้ าเพ่ือประโยชน์การใช้น้ าในชีวิตประจ าวัน 
และการท าการเกษตรกรรมต่างๆ การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มก้อน การวางทิศทางของหลังคาเรือนขนาน
กับสายน้ า มีสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมจ านวนมากภายในชุมชนเขตนี้  ที่มีคุณค่าส าคัญทาง
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ประวัติศาสตร์ เป็นมรดกอันล้ าค่าของเมืองหลวงพระบาง อาคารบางหลังถูกจัดเข้าเป็นอาคารอนุรักษ์
ในบัญชีมรดกโลก (Inventory of UNESCO) และอาคารบางส่วนก็ถูกให้การอนุรักษ์เพ่ือรักษาคุณค่า
ดั้งเดิมของชุมชนเอาไว้ 

 

 

ภาพที่ 118: ภาพถ่ายทางอากาศลักษณะชุมชนเขตหางเมืองปีค.ศ.2017 

 

ชุมชนหางเมืองเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นที่ตั้งอยู่ในเขตปกปักรักษาเมืองเก่า (Zpp-Ua) 
เป็นพ้ืนที่ รอยต่อกับเขตป้องกับล้อมรอบเมืองเก่า (Zpp-Ub) เป็น พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงในการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางภูมิทัศน์เช่น การเกิดขึ้นของอาคารใหม่ รูปแบบอาคารสมัยใหม่ที่เรียกว่า 
(Luang Prabang style: คืออาคารที่ถูกปรับแบบ และได้อิทธิพลเมืองจากอาคารรูปแบบโคโลเนียล 
แต่น้าใช้วัสดุ เทคโนโลยี วิธีการก่อสร้างแบบสมัยใหม่ ซึ่งปัจจุบันก้าลังแพร่หลายในหลวงพระบาง ) 
นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนต่อเติมอาคาร การปรับเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาของอาคารจ านวนมาก 
จากการสังเกตจากภาพถ่ายทางอากาศเห็นว่า หลังคาอาคารมีสีที่แตกต่างกัน เช่นอาคารที่มีหลังคาสี
น้ าตาลเข้มเป็นวัสดุมุงแบบดั้งเดิม อาคารที่มีหลังคาสีเทาคืออาคารที่ได้รับการปรับปรุง และบาง
อาคารก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แต่ยังคงความกลมกลืนรักษาความเป็นรูปแบบดั้งเดิมให้มากที่สุด อาคาร
หลังคาสีเทาขาว และสีน้ าตาลส้มเป็นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ อาคารบางหลังมุงด้วยสังกะสีเป็นสี
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น้ าตาล และอาคารหลังคาสีแดงเป็นอาคารใหม่ที่มุงด้วยกระเบื้อง ด้วยทิศทางทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมบนพ้ืนที่เมืองมรดกโลก อาคารได้มีการปรับตัวกลายมาเป็นอาคารประเภทบริการการท่องเที่ยว
เช่น ศูนย์ข้อมูลการเท่องเที่ยว บ้านพัก โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหารเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังมี
อาคารอาคารส านักงานไปรษณีย์ อาคารศูนย์บริการลาวโทรคม และอาคารประกอบกิจการรายย่อย
ต่างๆ นอกจากนี้ข้อมูลทางกายภาพเห็นว่านอกจากเขตอนุรักษ์มรดกโลกแล้ว ยังมีอาคารในการ
อนุรักษ์ในบัญชีมรดกโลกจ านวนมากมายในเขตป้องกันล้อมรอบเมืองเก่า (Zpp-Ub) 

 

 
ภาพที่ 119: ความส าคัญของประเภทอาคารในการควบคุม และดูแลรักษาของส านักงานมรดกหลวง
พระบาง เขตหางเมือง 
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ภาพที่ 120: สถาปัตยกรรมลาวดั้งเดิมบนถนนโพธิสาราช ภาพถ่ายปีค.ศ.1973 
ที่มา: ส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (École française d'Extrême-Orient: EFEO 

 
ภาพที่ 121: สถาปัตยกรรมลาวดั้งเดิมบนถนนโพธิสาราช ภาพถ่ายปีค.ศ.2017 
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ภาพที่ 122: ลักษณะทางภูมิสถาปัตยกรรมบนถนนเจ้าฟ้างุ่ม  
ในฐานะเมืองมรดกโลกจึงได้รับการเอาใจใส่ดูแลควบคุม และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต่างๆ อาคารสิ่งปลูก

สร้างส าคัญ พ้ืนที่ศาสนสถานให้คงคุณค่า และมีความสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการพ้ืนที่
สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานท าให้สภาพทางกายภาพ 
สิ่งแวดล้อมเมืองหลวงพระบางปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยเป็นมา การเป็นเมืองมรดกโลก และการ
ด าเนินงานของหน่วยงานรัฐมีความจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงความต้องการของประชาชน พร้อมเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นปัจจัยที่ส าคัญ ป้องกันผลกระทบจาก
มลภาวะสิ่งแวดล้อมของเมืองมรดกโลกไม่ให้เสื่อมโทรมในอนาคต รักษาลักษณะของเมืองให้คงคุณค่า 
พัฒนาไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสม ปรับปรุงแนวทาง และนโยบายการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน 

  ชุมชนเขตฟากภู (เขตวัดวิชุนราช) 

 เขตวัดวิชุนราชเป็นพ้ืนที่ที่มีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่การก็สร้างวัดวิชุนขึ้นในสมัย
พระเจ้าวิชุนราช เมื่อปี 1512 โดยเฉพาะพ้ืนที่เขตวัดวิชุนราชที่ได้เป็นศูนย์รวมศิลปะ และอารยธรรม
ของอาณาจักรลาวล้านช้างเมื่อครั้งอดีต และยังเคยเป็นสถานที่ประดิษฐานของ “พระบาง” ในเมื่อ
ครั้งถูกอัญเชิญมายังเมืองหลวงพระบางครั้งแรก เขตวัดวิชุนราชเป็นพ้ืนที่ชุมชนฝากภูสี และมีการตั้ง
ถิ่นฐานมีชุมชนมาแต่ยาวนาน โดยอาศัยอยู่รอบศาสนสถาน ลักษณะทางกายภาพของเขตวัดวิชุน โดย
ตั้งอยู่ฟากพูสี มีความลาดชันของระดับดินบริเวณภูสีบ้างเล็กน้อย และมีบ้านเรือนตั้งอยู่ตามเขตตีนภูสี
ที่กระจายตัวออกไปตามพ้ืนที่ทางด้านทิศตะวันออก และติดกับแม่น้ าคาน ในยุคอาณานิคมฝรั่งเศส 
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บริเวณเขตวิชุนราชกลายเป็นที่ท าการของอาณานิคมฝรั่งเศส และค่ายทหาร จากหลักฐานทางแผนผัง
เมืองหลวงพระบางเมื่อปีค.ศ.1887 จากหนังสือ มรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบาง หน้าที่ 142 จน
มาถึงเมื่อปีค.ศ.1971 โดยหลักฐานภาพถ่ายเก่าจากส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (École 
française d'Extrême-Orient: EFEO) ภายหลังการสร้างถนนสายส าคัญต่างๆ ภายในเมือง และการ
แพร่ขยายของอิทธิพลตะวันตกท่ีมีต่อกายภาพเมืองหลวงพระบาง โดยเฉพาะอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ มากมายที่ปรากฏได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาคารในบริเวณนี้ที่ถูกสร้างขึ้นในเวลานั้นโดยส่วนใหญ่เป็น
อาคารสมัยใหม่ระยะต้น และสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นกระจายตัวอยู่ตามจุดต่างๆ ตามบริเวณวัดวิชุนราช 
จนถึงบริเวณวัดมโนรมย์ แต่อย่างไรก็ตามการกระจายตัวของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่นั้นมักจะเกาะตัว
อยู่ตามถนนใหญ่ อันเนื่องมาจากลักษณะการใช้งาน และวิถีการด ารงชีวิดภายในอาคารมีความ
แตกต่างกันกับอาคารพ้ืนถิ่นหลวงพระบาง 

 

 

ภาพที่ 123: ลักษณะชุมชนเขตวัดวิชุนราช ในช่วงบงปีค.ศ.1971 
ที่มาจาก : ส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (École française d'Extrême-Orient: EFEO) 
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ภาพที่ 124: ภาพถ่ายทางอากาศเขตวัดวิชุนราช ภาพถ่ายทางอากาศ เมื่อปีค.ศ.2017 

เขตวัดวิชุนราชเป็นหนึ่งชุมชนที่มีภูมิสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสวยงาม โดยมีวัดวิชุนราชเป็น
ศูนย์กลางชุมชน มีอาคารเก่าที่อนุรักษ์ในบัญชีมรดกโลก และอาคารอนุรักษ์เพ่ือทรงความส าคัญไว้
จ านวนมากจัดในชุมชนที่มีอาคารเก่าอันดับที่ 3 ภายหลังปีค.ศ.1975 ผังเมืองมีการขยายตัวมีการตัด
ถนนใหม่จ านวนมากโดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่กันชน(เขตป้องกันล้อมรอบเมืองเก่า: Zpp-Ub) เนื่องจาก
เป็นพ้ืนที่รอยต่อจึงมีการเพ่ิมขึ้นของอาคารใหม่มีอย่างมากมาย ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะ
ภูมิทัศน์เมืองเก่าหลวงพระบางเช่น อาคารที่มีลักษณะทั่วไปอันเป็นผลจากการพัฒนารูปแบบมาจาก
รูปทรงลาวแบบดั้งเดิม และรูปทรงโคโลเนียล กลายเป็นอาคารมีลักษณะก้ ากึ่ง หรือเรียกว่าอาคาร
รูปแบบหลวงพระบาง(Luang Prabang Building Styles) นอกจากนี้ยังมีอาคารเดิมรูปแบบสมัยใหม่
ระยะต้นที่เกิดขึ้นในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสที่แสดงด้วยสัญญลักษณ์สีเหลือง กระจายตัวตามถนนใหญ่
บริเวณวัดวิชุนราช เกาะตัวไปตามถนนเป็นส่วนใหญ่จนถึงถนนเลขท่ี 13 เหนือ 
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ภาพที่ 125: ความส าคัญของประเภทอาคารในการควบคุม และดูแลรักษาของส านักงานมรดกหลวง
พระบาง เขตฟากภูสี (เขตวัดวิชุนราช) 

 

ชุมชนบ้านขามหย่อง มีลักษณะการตั้งชุมชนอยู่เกาะกลุ่มกันอยู่บริเวณภูสี อาคารได้วางตัว
ไปตามลักษณะภูมิศาสตร์ โดยลักษณะของชุมชนดั้งเดิมของหลวงพระบางแล้วการตั้งชุมชนมักจะ
เกาะกลุ่มกัน (Cluster) อยู่โดยรอบ หรือพ้ืนที่ด้านลุ่มของเขตศาสนสถาน และชุมชนบ้านขามอย่องก็
เป็นชุมชนหนึ่งที่ต้ังอยู่รายรอบศาสนสถานคือ วัดจอมสี เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายทางอากาศ จะพบ
รูปแบบของการตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ราบลุ่มรอบวัดลักษณะการตั้งบ้านเรือนที่อยู่กระจายตัวตาม
ลักษณะภูมิศาสตร์ ในอีกกรณีหนึ่ง คือ กลุ่มของชุมชนบริเวณวัดจอมสี เป็นกลุ่มหมู่บ้านที่ไม่มีวัด
ประจ าหมู่บ้าน จึงสันนิษฐานว่าการแบ่งเขต และจัดตั้งหมู่บ้านเกิดขึ้นมาในภายหลัง ท าให้ชุมชนไม่มี
วัดประจ าชุมชน ประกอบกับการตั้งชื่อของหมู่บ้านที่ตั้งตามลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ ในชุมชนมี
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ทั้งอาคารเก่า และอาคารใหม่ จากการสังเกตเห็นว่าอาคารส่วนมากของชุมชนนี้ไม่ได้สร้างตามแบบ
แผนความคติเชื่อ โดยมีการวางแนวของอาคารที่ยึดหลักทางกายภาพ และขอบเขตที่ดินมากกว่า 
ลักษณะของรูปแบบอาคารที่พบเห็นมี อาคารรูปแบบโคโลเนียล อาคารที่พัฒนารูปทรงมาจากอาคาร
รูปแบบโคโลเนียล และอาคารลักษณะทั่วไป โดยใช้วัสดุการก่อสร้างสมัยใหม่ เช่น อาคารที่มุงหลังคา
ด้วยกระเบื้องและสังกะสี เป็นชุมชนที่ค่อนข้างมีความแออัดอันเนื่องมาจากสภาพทางกายภาพที่มี
พ้ืนที่ที่จ ากัด หรือการต่อเติมอาคารท าให้มีลักษณะที่ไม่ชัดเจน 

 

ภาพที่ 126: ลักษณะผังชุมชนบ้านขามหย่องในเขตวัดวิชุนราช ภาพถ่ายทางอากาศปีค.ศ.2017 
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ภาพที่ 127: ลักษณะสิ่งปลูกสร้างของชุมชนบ้านขามหย่องในเขตวัดวิชุนราชบริเวณภูสี 
 

ลักษณะภูมิทัศน์พื้นที่ส านักงานราชการ (อาคารในก ากับของภาครัฐ) 

ในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย นอกจากการปรับเปลี่ยน
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมแล้ว ฝรั่งเศสยังคงให้ความส าคัญกับรูปแบบการออกแบบทางภูมิทัศน์ตาม
แนวคิดแบบตะวันตก ภูมิทัศน์ในพระราชวังก็เป็นหนึ่งผลงานการออกแบบ การสร้างแนวแกนของ
ถนน ใช้รูปแบบสวนเรขาคณิต (Geometry) และออกแบบพ้ืนที่ด้านหน้าด้วยการเลือกใช้พรรณไม้ที่
สร้างจุดน าสายตาอย่างมีความสมมาตร (Symmetry) สัมพันธ์กับอาคาร ในปัจจุบันการออกแบบภูมิ
ทัศน์ในพ้ืนที่ทางราชการถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลายโดยเสริมสร้างลักษณะให้เกิดความรู้สึกแข็งแรง 
เคร่งขรึมของอาคาร พรรณไม้ที่พบเห็นในภูมิทัศน์เมืองมรดกโลกหลวงพระบางโดยส่วนใหญ่เป็น
พรรณไม้มงคลในท้องถิ่นเช่น ต้นมะม่วง ต้นล าใย ต้นมะพร้าว ต้นตาล  
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ภาพที่ 128: ลักษณะภูมิสถาปัตยกรรมหอพิพิธภัณฑ์ (พระราชวัง) 
 

ลักษณะภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ 

ตลาดมืด หรือตลาดกลางคืน ที่ตั้ง ถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่ตรงสี่แยกที่ท าการไปรษณีย์แขวง
หลวงพระบางไปจนสุดพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง เป็นแหล่งชื้อขายผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองที่ท าจากฝีมือและ
ภูมิปัญญาของหลวงพระบาง มีขนาดใหญ่เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายให้กับพ่อค้าชาว
ขาย ทั้งยังช่วยเสริมสร้างและถ่ายทอดศิลปะฝีมือของชาวหลวงพระบางผ่านสินค้าอีกด้วย โดยสินค้ามี
ดั่งนี้ เสื้อยืดสกรีนภาษาลาว เครื่องเงิน ผ้าทอ ผ้าห่ม ปลอกหมอน โคมไฟที่ท าจากกระดาษสา 
ภาพวาดต่าง ทุกสินค้าได้แสดงออกถึงความเป็นพ้ืนเมืองของลาวโดยเฉพาะเมืองหลวงพระบางเอง 
ตลาดมืดยังได้สื่อถึงตลาดในอดีตของหลวงพระบาง ในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสที่มีทั้งชาวเมือง และ
ต่างชาติเข้ามาท าการแลกเปลี่ยนชื้อขาย ซึ่งจากหลักฐานทางภาพถ่ายในหนังสือ มรดกอันล้ าค่าของ
หลวงพระบางสังเกตเห็นได้ว่าตลาดได้ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับภูสี จึงสันนิษฐานว่าตั้งอยู่บนถนนศรีว่าง
วงศ์ (ชื่อถนนในปัจจุบัน) โดยตั้งถัดขึ้นมาทางด้านเหนือจากพระราชวังเขตบ้านเชียงม่วน มีอาคาร
ประกอบที่เป็นอาคารรูปแบบโคโลเนียล ในปัจจุบันในฐานะเมืองมรดกโลกการควบคุม และออก
ระเบียบนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือไม่ให้พ้ืนที่ขนาดใหญ่นี้ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์เมือง โดยอยู่ใน
หน้าที่ และความรับผิดชอบของส านักงานแถลงข่าว และวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง มีการ
จัดสรรขนาดพ้ืนที่ สิ่งจัดสร้างชั่วคราวของแต่ละร้าน การสัญจร รวมไปถึงรูปแบบสินค้าโดยไม่ให้มี
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สินค้าที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเมืองมรดกโลก เพ่ือให้ไม่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรภายในเมืองทาง
หน่วยงานรับผิดชอบก็ได้ออกก าหนดเวลาในการเปิดตลาดคือเริ่มเปิดร้านตั้งแต่เวลา 15:00-22:00 น. 
ของทุกๆ วัน  

นอกจากนี้ยังมีตลาดท่าเรือเม เป็นตลาดเช้า และตลาดอาหารช่วงเวลากลางคืนตั้งอยู่ทาง
ซอย (ฮ่อม) ด้านข้างวัดใหม่จนถึงบริเวณด้านหลังวัดใหม่ และบริเวณถนนริมแม่น้ าโขง โดยติดกับถนน
ศรีสว่างวงศ์ เป็นตลาดที่เก่าแก่คู่ชุมชนเมืองเก่าหลวงพระบางที่น าผลิตผลทางการเกษตร สาหร่าย
ตากแห้ง ขนมหวาน ของป่า ปลาสด ปลาตากแห้ง  หรือมีแม้กระทั่งสัตว์ป่าที่จะเห็นวางเรียงราย ส่วน
ในช่วงเวลา 17:00-22:00 จะมีแม่ค้าชาวขายประเภทอาหารสุก ขนมหวานต่างๆ มากมายเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเดียวกันกับส่วนตลาดมืด 

 

ภาพที่ 129: แผนผังแสดงต าแหน่งของ ตลาดกลางคืน พ้ืนที่กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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ภาพที่ 130: ลักษณะของตลาดมืด(ตลาดกลางคืน)  

 

ภาพที่ 131: ตลาดเช้าท่าเรือเม ในชุมชนบ้านป่าขาม  
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รูปแบบสถาปัตยกรรมในแหล่งมรดกโลกหลวงพระบาง 

รูปแบบท่ี 1: อาคารส านักงานราชการ  

โดยส่วนใหญ่อาคารประเภทนี้มีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวมี่ทั้ง อาคารชั้นเดียว และสอง
ชั้น ถูกสร้างขึ้นในยุคอาณานิคมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นอาคารเหล่านี้จะเป็นอาคารรูปแบบอาณานิคม 
ถูกก่อสร้างด้วยวัสดุ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สร้างได้ง่าย ลวดเร็ว วัสดุหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา 
ลักษณะหลังคามีรูปแบบที่แตกต่างกันเช่น แบบทรงจั่วธรรมดา แบบทรงจั่วหักมุมองสา แบบทรง
ตะเข้สัน แบบทรงจั่วผสมทรงตะเข้สัน ยกเทิบหลังคาสองชั้น อาคารเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นกระจายอยู่ทั่ว
เมือง แต่หากไม่ได้ถูกสร้างมาเพ่ือรูปแบบการใช้งานในปัจจุบันโดยทั้งหมด ซึ่ งจะพบเห็นว่าอาคารเก่า
จ านวนมากถูกเปลี่ยนหน้าที่การใช้งานเช่น การปรับเปลี่ยนอาคารที่พักอาศัย และที่ท าการของ
ฝรั่งเศสในเมื่อก่อนมาเป็นส านักงาน   

 
ภาพที่ 132: ส านักงานมรดกหลวงพระบาง เมื่อปีค.ศ.2009 
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ภาพที่ 133: หอสมุดแขวงหลวงพระบาง 

 
ภาพที่ 134: โรงเรียนประถมสมบูรณ์หลวงพระบาง (Primary School of Luang Prabang) 

 ภาพซ้ายมือเป็นภาพถ่ายเมื่อปีพ.ศ.2552 ตั้งแต่เดิมเป็นอาคารรูปแบบโคโลเนียล ลักษณะ
สี่เหลี่ยมยาว มุงด้วยกระเบื้องดินเผามีรายละเอียดการตกแต่งบัวอาคารเล็กน้อย กาลเวลาผ่านไปส่วน
หลังคาของอาคารเสื่อมโทรมสภาพจึงมีการเปลี่ยนมาใช้สังกะสีเป็นวัสดุมุงแทน ภายหลังการเป็นเมือง
มรดกโลกก็ได้รับการบูรณะครั้งใหม่เพ่ืออนุรักษ์ความเป็นดั้งเดิมเอาไว้ ภาพขวามือเป็นภาพถ่ายสภาพ
ปัจจุบันหลังการบูรณะใหม่ (วัสดุมุงหลังคา และทาสีใหม่) 
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ภาพที่ 135: โรงเรียนอนุบาลหลวงพระบาง (Kindergarten of Luang Prabang) 

 ภาพซ้ายมือเป็นภาพถ่ายเมื่อปีพ.ศ.2552 ตั้งแต่เดิมเป็นอาคารรูปแบบโคโลเนียล ลักษณะ
สี่เหลี่ยมยาวแต่มีความโดดเด่นสวยงามกว่าโรงเรียนปฐมสมบูรณ์หลวงพระบาง ภายหลังการเป็นเมือง
มรดกโลกก็ได้รับการบูรณะครั้งใหม่เพ่ืออนุรักษ์ความเป็นดั้งเดิมเอาไว้เช่นเดียวกัน ภาพขวามือเป็น
ภาพถ่ายสภาพปัจจุบันหลังการบูรณะใหม่ (วัสดุมุงหลังคา และทาสีใหม่) อาคารเหล่านี้ได้รับอิทธิพล
จากสถาปัตยกรรมแบบอาณานิคมฝรั่งเศสผสมสถาปัตยกรรมแบบลาวดั้งเดิม มีรูปทรง และการ
ตกแต่งบัวอาคารที่สวยงาม ทางด้านการออกแบบมีจังหวะที่สวยงาม และถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะใน
หลวงพระบางเท่านั้น 

รูปแบบท่ี 2: อาคารที่พักอาศัยท่ัวไป  

 อาคารลักษณะนี้มีกระจายอยู่ทั่วเมือง เป็นอาคารที่ถูกพัฒนารูปทรงโคโลเนียล ถ้าถูกสร้าง
ขึ้นบนถนนสายส าคัญอาคารจะถูกปรับ หรือต่อเติมด้านหน้าเพ่ือเป็นร้านค้าต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็น
อาคารสองชั้น อาคารชั้นเดียวมีไม่มากแต่จะพบเห็นในบริเวณชุมชนแออัดไม่ติดกับถนนสายใดๆ 
นอกจากทางฮ่อมเช่น ชุมชนป่าขามหย่อง เขตวัดวิชุนราช ตัวอย่าง เรือนห้องแถวชั้นเดียว ตั้งอยู่
บริเวณด้านหน้าวัดแสน ซ้ายมือคือภาพถ่ายเมื่อปีค.ศ.1971 และภาพขวามือลักษณะอาคารใน
ปัจจุบันเป็นอาคารลักษณะทรงแฝดชั้นเดียว มีลักษณะคล้ายเรือห้องแถวชั้นเดียว มีการออกแบบเพ่ือ
ปรับใช้พ้ืนที่ส่วนใต้หลังคา ในปัจจุบันอาคารหลังนี้ยังคงหลงเหลืออยู่ และปรับปรุงบางส่วนเช่น วัสดุ
มุงหลังคา ทาสี ปรับพื้นที่การใช้งานภายใน 
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ภาพที่ 136: การเปรียบเทียบลักษณะอาคารที่พักอาศัยทั่วไปบนถนนสักกะ 
ที่มา: ส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (École française d'Extrême-Orient: EFEO 

 

รูปแบบท่ี 3: อาคารเรือนห้องแถวเดียว  

อาคารเรือนห้องแถวเป็นอาคารรูปแบบโคโลเนียล (Colonial Style) อาคารมีการตกแต่ง
เพียงเล็กน้อย อาคารโคโลเนียลบางส่วนนิยมออกแบบด้านหน้าอาคารเป็นซุ้มโค้ง (Arch) ที่ก่อสร้าง
ด้วยวัสดุสมัยใหม่ ลักษณะหลังคา แบบทรงจั่วเดียว แบบทรงจั่วเดียวมีเทิบยืนปกคลุมระเบียง แบบ
ทรงตะเข้สัน โดยอาคารลักษณะนี้พบเห็นมากตามบนถนนสายส าคัญได้แก่ ถนนศรีสว่างวงศ์ ถนน
สักกะลิน ถนนเจ้าฟ้างุ่ม ถนนแคมโขง และถนนแคมคาน อาคารเหล่านี้มีการใช้งานที่แตกต่างกันเช่น 
เป็นอาคารเชิงพาณิชยกรรม โรงแรม ร้านอาหาร และศูนย์บริการการท่องเที่ยว 

 

 
ภาพที่ 137: อาคารรูปแบบโคโลเนียล (Colonial Style) แบบหลังเดียวลักษณะที่ 1-2 
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ภาพที่ 138: อาคารรูปแบบโคโลเนียล (Colonial Style) แบบหลังเดียวลักษณะที่ 3-4 

  
ภาพที่ 139: อาคารรูปแบบโคโลเนียล (Colonial Style) แบบหลังเดียวลักษณะที่ 5-6 
ที่มาจาก : ส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (École française d'Extrême-Orient: EFEO 

 

รูปแบบท่ี 4: อาคารตึกแถวยาว (Commercial Buildings)  

 อาคารเป็นรูปแบบโคโลเนียล อาคารลักษณะนี้พบเห็นได้เพียงอยู่ถนนสักกะลิน และถนนศรี
สว่างวงศ์เท่านั้น โดยเฉพาะตึกแถวไม้ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของโรงเรียนอนุบาลหลวงพระบาง เป็นอาคารที่
มีความโดดเด่น สวยงาม สร้างด้วยวัสดุ และเทคนิคการก่อสมัยใหม่ผสมความเป็นลาวเช่น ผนังไม้ 
โครงสร้างหลังคา และวัสดุมุง ท าให้มีคุณค่าความส าคัญจนถูกอนุรัก ษ์ไว้ในบัญชีมรดกโลก อาคาร
ลักษณะนี้เป็นอาคารเชิงพาณิชยกรรม ชั้นหนึ่งเป็นร้านค้า ชั้นสองเป็นที่พักอาศัย 

 



  162 

 
ภาพที่ 140: อาคารเรือนห้องแถวไม้โดยมี 16 ห้องด้วยกัน 

 
ภาพที่ 141: ตึกแถวยาวปูน  

(ภาพที่ 140 และ141 มีความแตกต่างกันบางส่วนกับตึกแถวไม้คือผนังด้านหน้า มีเทิบหลังคายืนปลก
คลุมด้านหน้าอาคาร และลักษณะการวางช่องหน้าต่าง 
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รูปแบบท่ี 5: อาคารตึกแถวจีนแบบช้ันเดียว  

ตึกแถวจีนชั้นเดียวเป็นอาคารที่มีลักษณะที่ไม่เหมือนใคร มีหลังคาเดียว และเทิบยืนปลกคลุม
ด้านหน้า แต่ยังมีกลิ่นอายความเป็นลาวดั้งเดิมเช่น ลวดลายตกแต่งบนหลังคา บัวหัวเสา มีการใช้งาน
เชิงพาณิชยกรรมเช่นเดียวกัน ด้านหลังร้านเป็นที่พักอาศัย อาคารลักษณะนี้โดยทั่วไปมักถูกเลือกสร้าง
ขึ้นอยู่กับถนนสายหลัก ด้วยความโดดเด่น มีลักษณะที่แตกต่างกับอาคารอ่ืนๆ มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ตึกแถวจีนหลังนี้จึ่งถูกอนุรักษ์ในบัญชีมรดกโลก 

 
ภาพที่ 142: อาคารเรือนแถวจีน บนถนนศรีสว่างวงศ์ในเขตวัดใหม่บริเวณบ้านป่าขาม 

รูปแบบท่ี  6: เรือนลาวดั้งเดิม  

เรือนลาวดั้งเดิมเป็นหนึ่งตัวแทนของอาคารที่พักอาศัยที่มีลักษณะแบบลาวดั้งเดิม ตั้งอยู่บน
ถนนศรีสว่างวงศ์ มีเอกลักษณ์ที่โดเด่น สวยงามด้วยรูปทรงของตัวอาคาร เรือนมีลักษณะหลังคาทรง
จั่ววางตัวขนานกับทิศทางของสายแม่น้ าโขง ขณะเดียวกันก็ยังขนทนกับแนวถนนอีกด้วย มีหลังคายืน
ปกคลุมระเบียง หรือเชียหน้าบ้าน ยกพ้ืนสูง นี้เป็นอีกหนึ่งลักษณะของเรือนในหลวงพระบาง สภาพ
ของอาคารในปัจจุบันได้รับการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการทางด้านการใช้งาน เช่น การเปลี่ยน
หน้าที่การใช้งาน การเพ่ิมพ้ืนที่ของการใช้งาน โดยประเภทพ้ืนที่ที่มักจะเกิดขึ้นกับอาคารที่พักอาศัย 
คือ การต่อเติมส่วนเรือนครัว ห้องน้ า ปรับเปลี่ยนเพ่ือเป็นพ้ืนที่ทางการค้าขาย พ้ืนที่ทางสังคม ศูนย์
วางแสดงต่างๆ รวมถึง ธุรกิจบ้านพัก (Guesthouse) ขนาดเล็กเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 
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ภาพที่ 143: ลักษณะภูมิทัศน์เรือนลาวดั้งเดิม บริเวณด้านหน้าวัดใหม่สุวรรณภูมารามหลังการบูรณะ 
ภาพถ่ายเมื่อปี .พ.ศ.2560 

 
ภาพที่ 144: ลักษณะรูปทรงอาคารแบบโคโลเนียล 
ที่มา: ส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (École française d'Extrême-Orient: EFEO 
  ภาพที่ 137 เป็นอาคารที่ถูกพัฒนาจากอาคารรูปทรงลาวดั้งเดิมยกพ้ืน หลังคาทรงจั่ว ผนัง
อาคารเป็นผนัง “ต็อกชี” ในอดีตมีการใช้งานเป็นอาคารที่ท าการ ปัจจุบันกลายเป็นอาคารส่วนบุคคล
ที่เปลี่ยนรูปแบบการใช้งานมาเป็นอาคารบริการการท่องเที่ยว 
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รูปแบบท่ี 7: อาคารสมัยใหม่ระยะต้น (Early Modern Buildings)  

 อาคารสมัยใหม่ระยะต้นเป็นประเภทอาคารที่เกิดขึ้นในยุคอาณานิคมฝรั่งเศส ยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลง เป็นอาคารเรียบง่ายไม่มีความต้องการในการตกแต่งมาก ตรงกับหลักความคิดแบบ
สมัยใหม่ มีการใช้วัสดุในการก่อสร้างที่ทันสมัยเช่น คอนกรีตเสริมเหล็กมีวิธีการก่อสร้างได้ง่าย และ
รวดเร็วกว่าอาคารลักษณะอ่ืน มีความนิยมในการสร้างกันสาดยื่นออกมาเพ่ือกันแดดกันฝนได้ และ
อาคารบางหลังสร้างพ้ืนที่ยืนออกมาเพ่ือเป็นพ้ืนที่ระเบียงที่ใช้ประโยชน์ได้ โดยอาคารที่มีลักษณะสอง
ชั้นมีความสูง 7-8 เมตร กว้าง 3-3.5 เมตร และอาคารที่สูงสามชั้นมีความสูง 10-12 เมตร มีการใช้
งานอาคารเชิงพาณิชยกรรมเช่น พื้นที่บริเวณด้านหน้าของชั้นล่างใช้เป็นพ้ืนที่ขายของ ด้านหลังบ้าน
เป็นพืน้ที่ครัว ส่วนชั้นบนเป็นพื้นที่พักอาศัย 

 
ภาพที่ 145: อาคารสมัยใหม่ระยะต้น (Early Modern Style) ลักษณะที่ 1 
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ภาพที่ 146: อาคารสมัยใหม่ระยะต้น (Early Modern Style) ลักษณะที่ 2 
 อาคารสมัยใหม่ระยะต้นตั้งอยู่บนถนนศรีสว่างวงศ์ เป็นอาคาร 3 ชั้น โดยเรียกว่า แต่ยังคง
เอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่น การใช้ประตูบานเฟี้ยมไม้ และหน้าต่างบานเกล็ด ซึ่งจะแตกต่างจากท่ีอ่ืนที่ใช้
ประตูเหล็กยืด อาคารตึกแถวเป็นมีการใช้งานเชิงพาณิชยกรรม 

 
 

ภาพที่ 147: โรงหนังวาชีบีบนถนนศรีสว่างวงศ์เมื่อปีค.ศ.1971 
  โรงหนังในปัจจุบันได้รับการปรับปรุงกลายเป็นโรงแรม ดอกไม้ลาว เนื่องจากรูปแบบการใช้
งานส าหรับโรงหนังในเมื่อก่อนอาคารจึงมีขนาดที่ใหญ่แตกต่างอาคารรูปแบบอ่ืนๆ 
ที่มา: ส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (École française d'Extrême-Orient: EFEO 
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ลักษณะอาคารอนุรักษ์ในพื้นที่ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์แหล่งมรดกโลกหลวงพระบาง 

ลักษณะกายภาพของเขตการปกปักรักษา (Zpp-Ua) เป็นเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นมีถนนสาย
ส าคัญตัดผ่านที่เปรียบเหมือนกระดูกสันหลังของเมืองตั้งแต่หัวเมืองถึงหางเมือง อุดมไปด้วยทรัพยากร
ที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ (อันได้แก่ สถาปัตยกรรม และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ) และทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ(อันได้แก่ ภูเขา สายน้ า พืชพันธุ์นานาชนิด) โครงข่ายของตัวเมืองได้ประกอบไปด้วย พื้นที่
ทางศาสนสถานที่ส าคัญอย่างมากมาย มีอาคารส านักงานเก่าแก่ เรือนลาวแบบดั้งเดิม เรือนห้องแถว 
อาคารรูปแบบโคโลเนียลที่ได้รับอิทธิพลจากอาณานิคมฝรั่งเศสได้เกาะตัวอยู่กับถนนสายส าคัญต่างๆ 
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเหล่านี้คือเอกลักษณ์อันพิเศษของเมืองหลวงพระบาง  

ในการพัฒนา และอนุรักษ์ในเขตมรดกโลกเกิดมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนชาว
หลวงพระบาง เช่นการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ ของยูเนสโก รัฐบาล และหน่วยงานส่วน
ท้องถิ่น โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส าคัญต่อการ
พัฒนา การอนุรักษ์ และการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์ของเมืองหลวงพระบางในอนาคต 
ให้มีรูปแบบที่เหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนา เพ่ือความสะดวกในการจัดการ การจัดท าแผนที่ 
และจ าแนกพ้ืนที่หลวงพระบางออกเป็นเขตการใช้ที่ดินสี่ประเภทตามเกณฑ์ความส าคัญของเมือง
มรดก ได้แก่ เขตอนุรักษ์เมืองเก่า เขตประวัติศาสตร์ เขตวัด และเขตธรรมชาติ สร้างความชัดเจนที่
น ามาซึ่งการพิทักษ์รักษาพ้ืนที่แหล่งอารยธรรมหลวงพระบางให้ยั่งยืน ให้เป็นมรดกของชาติ 
(National Heritage) ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสะท้อนวิถีชีวิตของชุมชน อัน
เป็นที่ประจักษ์พยานที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ และรากฐานความเป็นมาของชาติให้ความส าคัญกับ
ภารกิจด้านการพัฒนาเชิงอนุรักษ์  ทั้ งอาคารอนุรักษ์  (Heritage Building) และพ้ืนที่อนุรักษ์ 
(Heritage Sites) 

จากการส ารวจ และเก็บก าข้อมูลทางกายภาพของเมืองปรากฏเห็นว่าหลวงพระบางมีอาคาร
อันทรงคุณค่าอย่างมากมาย โดยเฉพาะประเภทอาคารที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมลาวแบบดั้งเดิม
อาคารทางศาสนสถานที่มีคุณค่าความงาม คุณค่าทางประวัติสาสตร์ และคุณค่าความหายากได้ถูกจัด
เข้าในกลุ่มอาคารอนุรักษ์ในบัญชีมรดกโลก (Inventory of UNESCO) ที่มีค่าความส าคัญเป็นอันดับที่
หนึ่ง โดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์เมืองเก่า และประเภทอาคารที่ยังคงมีความเป็นดั้งเดิมทั้งรูปทรง และ
วัสดุในการก่อสร้างมีลักษณะที่ค่อนข้างสมบูรณ์โดยอิงตามเกณฑ์ในการอนุรักษ์ถูกจัดเข้าในกลุ่ม
อาคารที่มีค่าความส าคัญเป็นอันดับที่สอง(Conservation building) และอาคารที่เห็นสมควรอนุรักษ์
ไว้ให้คงคุณค่าทางเอกลักษณ์มีค่าความส าคัญ เป็นอันดับที่ สาม (Should be conservation 
buildings) นอกจากนี้ขนบท าเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาการก่อสร้างแบบลาวดั้งเดิมก็ถูกรักษาเอาไว้ 
ซึ่งอาคารที่มีคุณค่านั้นหมายถึง อาคารที่เข้าเกณฑ์ที่ก าหนดในทางสากลที่ใช้ในนานาประเทศ ได้แก่ 
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การมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงยุคสมัยในอดีตในด้านโครงสร้าง รูปแบบ ลักษณะ
การตกแต่ง และศิลปกรรม นอกจากนั้นยังมีเกณฑ์พิจารณาทางประวัติศาสตร์ ซึ่งหมายถึงอาคารที่มี
ความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเหตุการณ์ส าคัญในอดีต และเกณฑ์ทางด้านการโบราณคดี หมายถึง
อาคาร และสถานที่นั้นเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในวิชาการโบราณคดี ซึ่งว่าด้วยการค้นหาเรื่องราว
ของมนุษย์ในอดีต โดยอาศัยหลักฐานที่ค้นพบ และสุดท้ายคือเกณฑ์ด้านอายุ ซึ่งตามหลักสากลนับที่
อายุมากกว่า 50 ปี แต่ไม่ได้หมายความว่าอาคารทุกหลังที่อายุมากกว่า 50 ปีจะเป็นอาคารส าคัญ 
จะต้องพิจารณาเกณฑ์ด้านอ่ืนประกอบด้วย 
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 บทบาทส าคัญในการควบคุมลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของชุมชนแบบดั้งเดิมของหลวง

พระบาง โดยเฉพาะภูมิทัศน์เมือง สถาปัตยกรรม ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับการสงวนมรดกของ

เมืองเอาไว้โดย UNESCO ได้กระตุ้นการอนุรักษ์ปกป้องการสูญเสียลักษณะเฉพาะของชุมชนแบบ

ดั้งเดิมในช่วงยุคก่อน เมื่อเมืองมีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากข้ึน รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นได้อนุมัติออก

กฎระเบียบเกี่ยวกับการสร้างมรดกทางวัฒนธรรม “Plan de sauvegarde et de mise en valeur 

de Luang prabang” ในปี 2544 เพ่ือรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรม และควบคุมการเติบโตของเมือง 

และการควบคุมเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม การฟ้ืนฟูต้องเป็นไปตาม

ข้อก าหนดทางสถาปัตยกรรม การใช้งานอาคาร ขนาดอาคารสูง หลังคา วัสดุสิ่งตกแต่ง และสีสันของ

ตัวอาคาร รวมทั้งการน าใช้ที่ดินตามล าดับความส าคัญของแต่ละขอบเขต เพ่ือรักษาอาคาร

ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อมของเมือง 

จากฐานข้อมูลจากส านักงานมรดกโลกหลวงพระบาง ได้จัดเก็บข้อมูลอาคารที่ทรงคุณค่า 
ทางด้านเอกลักษณ์ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และคุณค่าความหายากอันเป็นมรดกของชาติ เพ่ือเก็บ
รักษาเอาไว้เป็นมรดกอันล้ าค่าของหลวงพระบางตามล าดับความส าคัญของแต่ละประเภทอาคารดังนี้  

 อาคารที่ถูกอนุรักษ์ไว้ในบัญชีมรดกโลก (World Heritage Conservation 

Buildings) 

 อาคารที่ถูกอนุรักษ์ไว้ในบัญชีมรดกโลกโดยได้แสดงประเภทอาคารด้วยสัญลักษณ์สีด า ซึ่งมี
ค่าความส าคัญของประเภทอาคารเป็นอันดับ 1 ซึ่งในเขตการอนุรักษ์มรดกโลกได้ประกอบด้วย 
อาคารทางศาสนาที่มีคุณค่าความเป็นแท้ทางด้านวัสดุ ในการก่อสร้าง มี เนื้อหาส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์  และมีคุณค่าทางความงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางสถาปัตยกรรม และ
จิตรกรรม นอกจากนี้ยังมีอาคารประเภทที่พักอาศัย และอาคารส านักงานต่างๆ ที่มีคุณค่าทางด้าน
รูปแบบ คุณค่าทางวัฒนธรรม มีความโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนที่ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นอาคาร
ที่ผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ มีขนบธรรมเนียม และมีลักษณะที่สืบทอดกันมาย่างต่อเนื่อง 
อาคารที่ถูกอนุรักษ์ไว้ในบัญชีมรดกโลกจะต้องมีค่าความส าคัญตรงกับเกณฑ์การอนุลักษณ์มีค่าระดับ
ความส าคัญถึง 90-100% อาคารกลุ่มแรกนี้มีกฎหมายการควบคุมไว้อย่างเด็ดขาด โดยไม่การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านรูปทรง การต่อเติมพ้ืนที่ใช้สอย รวมไปถึงวัสดุการก่อสร้าง ถึงแม้จะได้รับการ
บูรณะก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแล และอนุญาตด้านต่างๆ จากส านักงานมรดกหลวงพระบาง 
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ภาพที่ 150: วัดเชียงทอง 
 ภาพที่ 149 วัดเชียงทองศูนย์กลางเขตหัวเมืองเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งในบันดาวัดวาอารามใน
หลวงพระบาง ประวัติของวัดเชียงทองได้มีความพัวพันกับพงศาวดารของการก่อสร้างตัวเมืองแรกแห่ง
นี้ วัดเชียงทองสร้างขึ้นในปีค.ศ.1560 อาคารมีรูปทรงแบบลาวล้านช้างที่สมบูรณ์มากที่สุดในหลวง
พระบาง 

 
ภาพที่ 151: ห้องการแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบาง 



  173 

 ภาพที่ 150 ห้องการแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบาง อาคารมี
รูปทรงแบบตะวันตกผสมรูปทรงแบบลาวดั้งเดิม ลักษณะหลังคายกชั้นขึ้นรองรับด้วยคอสอง มีหลังคา
สองช้อน มีองค์ประกอบตกแต่งหลังคาด้วยโหง่ (ช่อฟ้า)  หลังคามุงด้วยดินเผาแบบท้องถิ่น ผนัง และ
หน้าบันมีองค์ประกอบตกแต่งแบบตะวันตก ประตู และหน้าต่างแบบบานเกล็ดไม้เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะในหลวงพระบาง 

 

 
ภาพที่ 152: อาคารละหา ศูนย์ผลิตภัณฑ์ฝ้ายลาว 

 ภาพที่ 151 อาคารละหา ศูนย์ผลิตภัณฑ์ฝ้ายลาวและเป็นศูนย์บริการนวดแผนโบราณ เป็น
อาคารรูปทรงโคโลเนียลตั้ งอยู่บนถนนศรีสว่างวงศ์ เขตวัดใหม่ มีลักษณะยกฐานสูง และมี
องค์ประกอบพิเศษที่ตกแต่งลวดลายแบบตะวันตก มีโครงสร้างประตูหน้าต่างรูปทรงโค้ง (Arch) และ
ใช้บานประตูหน้าต่างแบบบานเกล็ด เป็นลักษณะเฉพาะ เป็นอาคารสีด าซึ่งเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ส าคัญ
ของประเภทอาคารรูปแบบโคโลเนียลที่ได้รับการอนุรักษ์ในบัญชีมรดกโลก  
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ภาพที่ 153: เฮือนจัน สถาปัตยกรรมรูปแบบดั้งเดิมประเภทที่พักอาศัย 

  ภาพที่ 152 เฮือนจัน (เรือนจันทร์) เป็นหนึ่งของแบบอย่างเรือนในหลวงพระบางที่ยังคง
ความสมบูรณ์ของความเป็นเรือนแบบดั้งเดิมที่สวยงาม ที่สะท้อนให้เห็นภาพ และเนื้อหาส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ เรือนจันทร์เป็นอาคารขนาดใหญ่ มีองค์ประกอบตกแต่งอาคารที่แสดงถึงฐานะของผู้อยู่
อาศัย 

  
อาคารที่ถูกอนุรักษ์ไว้ให้คงคุณค่า (Conservation Buildings) 

 อาคารที่ถูกอนุรักษ์ไว้ให้คงคุณค่า และเพ่ือรักษาลักษณะของภูมิทัศน์เมือง โดยได้แสดง
ประเภทอาคารด้วยสัญลักษณ์สีแดง มีค่าความส าคัญอันดับ 2 เป็นอาคารที่มีคุณค่าทางความงาม เป็น
เอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม มีความเป็นดั้งเดิมที่สะท้อนให้ เห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณีของการ
ด ารงชีวิตผ่านหลายช่วงเวลา อาคารกลุ่มนี้ที่ถูกอนุรักษ์ไว้ให้คงคุณค่า จะต้องมีค่าความส าคัญตรงกับ
เกณฑ์การอนุลักษณ์มีค่าระดับความส าคัญถึง 70-90% 
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ภาพที่ 154: อาคารเรือนห้องแถวบนถนนศรีสว่างวงศ์ เขตวัดเชียงม่วน 

 ภาพที่ 153 อาคารเรือนห้องแถวบนถนนศรีสว่างวงศ์ เขตวัดเชียงม่วน มีการใช้งานกึ่งที่พัก
อาศัย และกิจการบริการการท่องเที่ยว บางห้องถูกท าเป็นร้านค้า อาคารได้รับอิทธิพลแบบตะวันตก
ผสมผสานกับช่างฝีมือของชาวจีน และเวียดนาม 

อาคารที่เห็นสมควรให้การอนุรักษ์ (Should be Conservation Buildings) 

 อาคารที่เห็นสมควรให้การอนุรักษ์ไว้เพ่ือรักษาลักษณะของภูมิทัศน์เมือง โดยได้แสดง
ประเภทอาคารด้วย สัญลักษณ์สีแสด มีค่าความส าคัญอันดับ 3 เป็นอาคารที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
มาช่วงหนึ่ง แต่ยังมีโครงเค้าแบบดั้งเดิมอยู่ หรือเป็นอาคารเก่าที่มีความชุดโทรม รวมถึงอาคารที่ไม่มี
คนพักอาศัย แต่ยังเป็นอาคารที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพ หรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และอาคารที่
จะถูกรับอนุรักษ์ไว้ให้คงคุณค่าโดยเฉพาะกลุ่มนี้ จะต้องมีค่าความส าคัญตรงกับเกณฑ์การอนุลักษณ์มี
ค่าระดับความส าคัญถึง 60% ขึ้นไป ซึ่งอาคารประเภทนี้มีความเสี่ยงต่อการถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของอาคาร การเปลี่ยนแปลงวัสดุในการก่อสร้าง และพ้ืนที่การใช้งานสูง อันเป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมรอบข้าง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การน ามาซึ่งความทันสมัยทาง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ วิธีการก่อสร้าง และวัสดุอาคารต่างๆ โดยเห็นว่าจ าเป็นต้องให้การอนุรักษ์เพ่ือ
ป้องกันการเสื่อมสภาพของอาคารรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆ ของอาคาร  
 โดยจากฐานข้อมูลของ (PSMV) ด้วยเป็นอาคารสองชั้นที่มีหลังคาทรงจั่วทั่วไป แต่เป็นอาคาร
ที่เก่าแก่ มีอายุการใช้งานราว 70-100ปี นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นในเรื่องการใช้วัสดุการก่อสร้าง 
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ในปัจจุบันหลังคาถูกเปลี่ยนมาใช้สังกะสี ต่อหลังคายืนคลุมพ้ืนที่ริมถนน อย่างไรก็ตามจากการ
พิจารณาอาคารหลังนี้ถูกจัดให้เป็นอาคารที่สมควรให้การอนุรักษ์เอาไว้ เพ่ือป้องกันการเปลี่ยนแปลง
ไม่ว่าทางด้านรูปทรง และวัสดุในการก่อสร้าง เห็นสมควรอนุรักษ์คุณค่าความงามของภูมิทัศน์ 

 
ภาพที่ 155: อาคารที่พักอาศัยบนถนนแคมคานเขตวัดเชียงทอง 

 
ภาพที่ 156: อาคารที่พักอาศัยบนถนนแคมโขงเขตวัดใหม ่
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 ภาพที่ 156 อาคารที่พักอาศัยที่ถูกปรับหน้าที่การใช้งานเป็นร้านค้า ร้านอาคาร เพ่ือบริการ
การท่องเที่ยว อาคารหลังนี้ตั้งอยู่บนถนนแคมโขง ติดกับพระราชวังเดิมทางด้านทิศเหนือ มีอายุการใช้
งานที่เก่าแก่ จากการสังเกตเห็นว่าอาคารมีวัสดุในการก่อสร้างแบบดั้งเดิม 60-70% และพ้ืนที่
บางส่วนถูกต่อเติมด้วยวัสดุสมัยใหม่ 

อาคารที่พักอาศัย และสิ่งปลูกสร้างท่ัวไป (Residential and General Buildings)  

 อาคารที่พักอาศัย และอาคารทั่วไปได้แสดงประเภทอาคารด้วย สัญลักษณ์สีขาว มีค่า
ความส าคัญอันดับ 4 เป็นอาคารที่มีลักษณะทั่วไป ที่ไม่มีความโดดเด่น หรือการสื่อถึงเอกลักษณ์ของ
พ้ืนที่แบบดั้งเดิม ซึ่งจะเป็นอาคารที่ได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่ แต่ก็ยังคงได้รับการออกแบบที่มีรูปแบบ
ของอาคารไม่แตกต่างออกไป เช่นการได้อิทธิพลมาจากอาคารโคโลเนียล มีวัสดุการก่อสร้างสมัยใหม่
เป็นต้นมีค่าความส าคัญตรงกับเกณฑ์การอนุลักษ์ได้จัดแบ่งให้มีค่าระดับความส าคัญ 50% ขึ้นไป และ
เป็นอาคารที่ผ่านการอนุญาตการปลูกสร้าง 
 อาคารที่พักอาศัยโดยทั่วไปของหลวงพระบาง ที่ได้รับอิทธิพลของรูปทรงอาคารแบบลาว
ดั้งเดิมประยุกต์ให้ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานในยุคปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามอาคารทุก
หลังที่นอนอยู่ภายในเขตการคุ้มครอง และอนุรักษ์ของส านักงานมรดกโลกหลวงพระบาง จะต้อง
เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุมที่วางออกอย่างเข้มงวด โดยส่วนใหญ่เรือนในหลวงพระ
บางอาคารที่จะสร้างขึ้นใหม่จะเป็นอาคารสองชั้น หรือเป็นบ้านยกพ้ืนสูงเพ่ือน าใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชั้น
ล่าง อันเป็นรูปแบบและวิถีการด าลงชีวิตที่ถูกสืบทอดเอกลักษณ์มาแต่อดีต ส่วนประเภทของอาคาร
ชั้นเดียวที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ถูกก าหนดให้เป็นอาคารอเนกประสงค์ หรือส านักงาน และโรงเรียนต่างๆ 

 
ภาพที่ 157: รูปแบบอาคารที่พักอาศัยโดยทั่วไปของหลวงพระบาง 
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อาคารที่ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์   

 อาคารที่ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ได้แสดงประเภทอาคารด้วย สัญลักษณ์สีเหลือง เป็นอาคาร
ที่ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน และไม่มีความสัมพันธ์กันกับบริบทของท้องถิ่นที่มีความเป็นดั้งเดิม เป็นอาคาร
ที่มีการใช้วัสดุสมัยให้ หรือมีความสูงเกินข้อก าหนดไว้ ทั้งนี้ บางกรณีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมก็ไม่
เป็นปัญหานัก ทว่าถูกสร้างขึ้นผิดพ้ืนที่จึงส่งผลกระทบต่ออาคารส าคัญอ่ืนเช่น ถูกสร้างขึ้นใก้กับ
บริเวณอาคารทางศาสนาเป็นต้น นอกจากนี้  ยังมีประเภทอาคารที่ได้รับการต่อเติมพ้ืนที่การใช้งาน
ส่วนด้านหลังอาคารที่ไม่มีความสัมพันธ์กับอาคารเดิม และอาคารที่สร้างรุกล้ าพ้ืนที่อนุรักษ์ทาง
ธรรมชาติอันได้สร้างความแออัดทั้งยังท าลายคุณค่าความงามทางภูมิทัศน์อีกด้วย 

 ตัวอย่างโรงแรมอินดีเฮาส์เป็นอาคารสมัยใหม่ มีความสูงถึงสี่ชั้น หรือประมาน 12เมตร เป็น
อาคารขนาดใหญ่ จากฐานข้อมูลของ (PSMV) ได้ศึกษาและพิจารณาถึงเอลักษณ์ และความส าคัญของ
เมืองมรดกโลกโลกหลวงพระบางเห็นว่าเป็นอาคารที่มีความแตกต่างที่ไม่กลมกลืนกับบริบทโดยรอบ 
อย่างไรก็ตามอาคารหลังนี้ยังคงด าเนินกิจการต่อไป ซึ่งหน่วยงานที่ดูแล และคุ้มครองเมืองมรดกก็
ไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงสภาพอาคารใดๆ แต่ได้อธิบาย และชี้ให้เห็นความส าคัญของเมืองมรดกโลก
หลวงพระบางว่าอาคารในรูปลักษณะแบบนี้ไม่สมควรที่จะน ามาเป็นแบบอย่าง หรือก่อสร้างในอนาคต 
เพราะจะส่งผลกระทบต่อลักษณะของภูมิทัศน์เมืองหลวงพระบาง 

 
ภาพที่ 158: โรงแรมอินดีเฮาส์ (Indigo houses) 
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ในฐานะเมืองมรดกโลกจึงได้รับการเอาใจใส่ดูแลควบคุม และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต่างๆ อาคารสิ่งปลูก
สร้างส าคัญ พ้ืนที่ศาสนสถานให้คงคุณค่า และมีความสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการพ้ืนที่
สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานท าให้สภาพทางกายภาพ 
สิ่งแวดล้อมเมืองหลวงพระบางปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยเป็นมา การเป็นเมืองมรดกโลก และการ
ด าเนินงานของหน่วยงานรัฐมีความจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงความต้องการของประชาชน พร้อมเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นปัจจัยที่ส าคัญ ป้องกันผลกระทบจาก
มลภาวะสิ่งแวดล้อมของเมืองมรดกโลกไม่ให้เสื่อมโทรมในอนาคต รักษาลักษณะของเมืองให้คงคุณค่า 
พัฒนาไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสม ปรับปรุงแนวทาง และนโยบายการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน 

 การอนุรักษ์เรือนพื้นถิ่นในเขตอนุรักษ์เมืองหลวงพระบาง ถือได้ว่าเป็นงานที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การมีบทบาทของการเข้าไปเป็นมรดกโลก และยูเนสโก การศึกษา และรวบรวมจ านวนของเรือนลาวที่
ได้รับการอนุรักษ์ และก่อสร้างขึ้นมาใหม่นั้นมีความจ าเป็นต่อการควบคุมการเปลี่ยนแปลง หรือการ
เกิดใหม่ของอาคารต่างๆ ภายหลังการเป็นมรดกโลกของหลวงพระบาง เมืองมีความหนาแน่นของการ
อยู่อาศัยโดยมีจ านวนอาคารเพิ่มข้ึน ซึ่งมีลักษณะการก่อการสร้างที่ค านึงถึงคุณค่าความส าคัญ การสืบ
ทอดเอกลักษณ์ของเมืองเอาไว้ หรืออาคารบางหลังถูกสร้าง และปรับปรุงเพ่ือตอบรับการเพ่ิมขึ้นของ
นักท่องเที่ยวที่แสวงหาธรรมชาติที่มีต่อความเป็นพ้ืนถิ่นอีกด้วย ซึ่งจากมุมมองของคนลาวเองสิ่งที่เกิด
ขึ้นกับการอนุรักษ์เรือนลาวไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์ทางด้านรูปแบบเท่านั้น แต่ยังเป็นการค านึงถึง
จิตวิญญาณของการอยู่อาศัย ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดกันมาแต่โบราณ 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา 

 

 ผลสรุปพัฒนาการและลักษณะทางภูมิทัศน์ ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นในพ้ืนที่ภูมิทัศน์เมือง
ประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง จากการศึกษาพัฒนาการ หลักฐาน และลักษณะทางภูมิ
ทัศน์ที่พบจากการส ารวจพ้ืนที่เมืองเก่าหลวงพระบางนั้นได้อธิบายถึงปัจจัยและที่มาความส าคัญ เพ่ือ
ชี้แจงให้เห็นถึงรูปแบบและลักษณะของเมืองประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลกหลวงพระบางดังนี้ 

พัฒนการภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 

จากข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์เช่น เรื่องเล่า วรรณกรรม ภาพเขียน ผังเมืองเก่า 
ร่องรอยทางประวัติสาสตร์ และโบราณสถานที่ปรากฎขึ้นในพ้ืนที่ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์เมือง
มรดกโลกหลวงพระบางนี้ สามารถกล่าวสรุปได้ว่าตั้งแต่แรกเริ่มของการตั้งถิ่นฐานนั้นได้ตั้งอยู่บริเวณ
เขตหัวเมืองเป็นจุดแรกอันเนื่องมาจากชุดข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานและสิ่งปลูกสร้างมี
จ านวนที่มากและอายุที่เก่าแก่ ด้วยเหตุผลของที่ตั้งเป็นพ้ืนที่ที่มีชัยภูมิที่ดีเช่น มีภูเขาล้อมรอบเมือง มี
แม่น้ าโขงและแม่น้ าคานไหลมาบรรจบกับในบริ เวณหัวเมืองซึ่งเรียกได้ว่าเป็นก าแพงเมืองทาง
ธรรมชาติ เหล่านี้ผสมเข้ากับความเชื่อในการเลือกพ้ืนที่ในการตั้งถิ่นฐานของชาวลาวที่มักจะเลือกที่ตั้ง
ชุมชนในพ้ืนที่บริเวณใกล้กับสายน้ าเพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต เมื่อชุมชนมีการขยายตัวมีจ านวน
เรือน และประชากรในชุมชนมากขึ้นก็มีการขยายตัวไปตามทิศทางของเมืองโดยขยายไปตามแนว
แม่น้ าโขง และแม่น้ าคาน การการตั้งถิ่นฐาน และลักษณะรูปแบบการตั้งชุมชนของชาวหลวงพระบาง
สมัยโบราณนั้นมีความสัมพันธ์กับสายน้ า มีการก าหนดการวางผังชุมชนสัมพันธ์กับภูมิประเทศ และ
ทิศทางการไหลของน้ าโขง โดยเฉพาะการวางทิศทางของตัวเรือนนั้นยังมีความเชื่อของผู้อยู่อาศัย 
นอกจากนี้การปรากฏรูปแบบถนนในอดีตนั้นเกิดขึ้นตามจินตนาการ จากวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
และความเคียชินจากการใช้งานของคนในชุมชน  

การเข้ามาของอิทธิพลตะวันตกในปีค.ศ.1909 ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากได้แก่ 
การสร้างถนนตามรูปแบบตะวันตก การเกิดขึ้นใหม่ของอาคารสมัยใหม่จ านวนมาก สิ่งเหล่านี้ถูกวาง
แทรกลงพ้ืนที่ชุมชนดั้งเดิม นอกจากนั้นยังปรากฏมีสังคมเมืองและกิจกรรมที่หลากหลายขึ้นในเมือง
แห่งนี้อันเป็นผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ การสร้างถนนในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสนั้นยังคงรุกล้ า
พ้ืนที่ส าคัญต่างๆ มากมายโดยเฉพาะการสร้างถนนทับลงพ้ืนที่ทางศาสนสถานท าให้สิ่งปลูกสร้าง
ส าคัญสูญหายไปหลายแห่ง 
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 ด้วยความโดดเด่น และเป็นที่ประจักษ์คุณค่าความส าคัญของของพ้ืนที่ในภายหลังศาสนา
สถานส่วนใหญ่จึงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยมีขอบเขตพ้ืนที่ที่ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามวิถีชีวิตที่
สัมพันธ์กับความเชื่อและการนับถือในพระพุทธศาสนานั้นยังถูกรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งถนนที่ถูก
สร้างขึ้นใหม่ จะตัดผ่านบริเวณด้านหน้าวัดเดิมที่เป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน ซึ่งมีความส าคัญในพ้ืนที่ 
พร้อมกับเชื่อมต่อพ้ืนที่ดังกล่าวกับอาคารทางราชการหรืออาคารที่มีความส าคัญในยุคอาณานิคมท าให้
ชุมชนเดิมที่วางตัวอยู่ล้อมรอบวัดยังคงอยู่บริเวณเดิม เพียงแค่ถูกล้อมรอบโดยถนนตัดใหม่และชุมชน
แบบอาณานิคมที่เพ่ิมเติมเข้ามา ส่วนงานสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกปรากฏใน
ส่วนของวัสดุการก่อสร้าง แต่รูปแบบงาน สถาปัตยกรรมยังใกล้เคียงรูปแบบเดิมอยู่มาก รวมถึงอาคาร
อาณานิคมที่ด าเนินการก่อสร้างโดยชาวต่างชาติ ยังมีลักษณะการผสมผสานกับอาคารแบบดั้งเดิม ทั้ง
ในเรื่องวัสดุพื้นถิ่น รูปทรงหลังคา และผังอาคาร 
 

ลักษณะภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์แหล่งมรดกโลกหลวงพระบาง 

 การศึกษาภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง จากหลักฐานส าคัญ และ
มรดกอันทรงคุณค่าที่ถูกสั่งสมมาแต่อดีตที่ต่างยุคต่างสมัยที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องทั้งใน
แบบรูปธรรม และนามธรรม ซึ่งพบเห็นในปัจจุบัน สามารถก าหนดได้ถึงคุณค่า และลักษณะโดดเด่น
ของศิลปะ ความมีเอกลักษณ์ เฉพาะตนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการตั้ งถิ่นฐาน ลักษณะทางภูมิ
สถาปัตยกรรม  วัฒนธรรม ประเพณีที่ยังคงรักษาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดในภาคพ้ืนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยลักษณะภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง มีลักษณะ
เฉพาะที่แตกต่างจากภูมิทัศนของชุมชนเมืองอ่ืนๆ เพราะรูปแบบของภูมิทัศน์มีการก่อตัวขึ้นจากคติ
ความเชื่อผสมกับหลักความคิด สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และบริบททางสังคม วัฒนธรรมที่มี
ความเฉพาะตัวสูงในเมือง 
 เมืองมรดกโลกหลวงพระบางนั้นเป็นผลลัพธ์ของสภาพแวดล้อมสร้างสรรค์อันได้แก่ ลักษณะ
รูปร่างทางภูมิประเทศ และความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติประกอบเข้ากับวิถีการด ารงชีวิดของชาว
หลวงพระบางบนหลักความคิด ภูมิปัญญา และคติความเชื่อของมนุษย์ที่ได้ก่อร่างสร้างสรรค์เมือง
หลวงพระบางออกมาอย่างทรงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และทางประวัติศาสตร์ มีเอกลักษณ์ 
กลายเป็นพ้ืนที่ที่มีความพิเศษ และมีความศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการวางผังอาคารบนผืนดินที่มีลักษณะเป็น
ลูกฟูกท่ีเป็นพ้ืนที่แหลมคาบมหาสมุทรที่มีแม่น้ าสองสายมาบรรจบกัน มีภูเขา(ภูสี) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง 
และภูเขาใหญ่นอกเมืองที่มีลักษณะเหมือนเป็นก าแพงเมืองนั้นเป็นยุทธศาสตร์ที่พิเศษของการตั้งถิ่น
ฐานที่ดใีนครั้งอดีต 



  183 

 ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของเมืองหลวงพระบางได้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถถ่ายทอดผ่าน
ผลงานทางภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมเข้ากับความเข้มแข็งทางหลักความคิด และคติความเชื่อแบบดั้งเดิม
เช่น การเลือกที่ตั้งชุมชนโดยมีศาสนสถานเป็นศูนย์กลางชุมชน ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีองค์ประกอบ และ
ลักษณะที่พิเศษโดดเด่นบนหลักความคิดทางพุทธศาสนา เลือกต าแหน่งที่ตั้งที่มักจะตั้งอยู่พ้ืนที่ที่สูง
กว่า การวางด้านหน้าของอาคารไปทางทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเสียงเหนือขณะเดียวกัน
หลังคาอาคารยังคงถูกวางแนวขนานกับสายน้ า และมีอาคารที่พักอาศัยที่มีลักษณะสวยงามเป็น
เอกลักษณ์ สอดคล้องกับวิถีชีวิต และสภาพแวดล้อม โดยจะเกาะกลุ่มกันอยู่บริเวณพ้ืนที่ที่ต่ ากว่า หรือ
รอบๆ ศาสนสถาน และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยลักษณะการวางผังเรือนที่ถูกก าหนดตาม
คติความเชื่อโดยให้หลังคาเรือนขนานกับสายน้ า และถนนเป็นหลักส าคัญ  
 นอกจากนี้หลักความคิด และคติความเชื่อแบบดั้งเดิมยังแสดงออกผ่านการวางผังวัดในเมือง
หลวงพระบางอีกด้วย จากข้อเสนอของโชฟี เคลมองท์-ชาร์ ปองติเอร์ และปีแอร์ เคลมองท์ และ 
Chantanee Chirantanut ที่เสนอแนวคิดเรื่องคติในการวางผังเรือนพ้ืนถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวลาวว่า
ให้ความส าคัญกับแนวทางการไหลของสายน้ าที่ชุมชนได้ตั้งถิ่นฐานอยู่  และการก าหนดทิศทาง “หัว
เมือง” หรือ “หัวบ้าน” หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็น “ทิศเหนือเสมือน” นั้นก าหนดตาม “ทิศทางต้น
น้้า” ในขณะที่ “หางเมือง” หรือ “หางบ้าน” หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็น “ทิศใต้เสมือน” นั้นก าหนด
จาก “ทิศท้ายน้้า” ที่น้ าไหลไป ท าให้มีการก าหนดทิศทางในการวางแกนของเรือนให้วางตัวในแนว
เดียวกับสายน้ า และมักให้ด้านหน้าของอาคารหันไปทางต้นน้ า ทว่าข้อเสนอดังกล่าวนั้นใช้ในการ
อธิบายสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินเรือนที่อยู่อาศัย 
 สมัยอาณานิคมฝรั่งเศสเป็นระยะแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยเฉพาะการแทรกแซงของ
ชุมชนเมืองแบบตะวันตก นอกจากจะมีบทบาททางด้านการปกครองแล้วยังสร้างผลผลิตอย่าง
มากมายอันได้แก่ การตัดถนนใหม่บนหลักความคิดการวางผังเมืองแบบตะวันตก (Grid Road 
System) การสร้างอาคารพระราชวัง และอาคารส าคัญอย่างมากมายในรูปแบบโคโลเนียล (Colonial 
Building Styles) นอกจากนี้ยังมีอาคารรูปแบบสมัยใหม่ในระยะต้น (Early Modern Buildings) 
กระจายอยู่ทั่วเมืองโดยเฉพาะเกาะตัวอยู่กับถนนสายส าคัญ ในอดีตอาคารบางหลังถูกสร้างขึ้นเพ่ือ
เป็นที่ท าการ ค่ายทหาร และอาคารที่พักอาศัยของชาวฝรั่งเศส บางส่วนถูกสร้างเพ่ือการใช้งานเชิง
พาณิชยกรรม เพ่ือส่งเสริมการค้าขายแลกเปลี่ยนขึ้นภายในเมือง การเกิดขึ้นของอาคารเชิงพาณิชยก
รรมที่นอกเหนือจากอาคารประเภทที่ พักอาศัยนั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่ งของภูมิทัศน์ เมือง
ประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยส่วนใหญ่อาคารพาณิชยกรรมได้ตั้งอยู่ตามถนนสาย
ส าคัญโดยเฉพาะถนนศรีสว่างวงศ์ ซึ่งเป็นผลจากความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม การ
พัฒนาขึ้นของรูปแบบถนนแบบตารางที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาณานิคมฝรั่งเศส ซึ่งขณะเดียวกันระบบ
ของถนนก็ยังเป็นการจัดระบบโครงสร้างผังเมืองให้เป็นระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดวางอาคาร ระบบ
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สาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ และการสัญจรต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวคิดผังเมืองแบบตะวันตก 
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภูมิทัศน์ชุมชนดั้งเดิม การแทรกแซงทางด้านหลักความคิดแบบ
อาณานิคมฝรั่งเศสถูกช้อนทับอยู่กับภูมิทัศน์ชุมชนแบบดั้งเดิมกลายเป็นชุมชนรูปแบบใหม่ขึ้นมา แต่
อย่างไรก็ตามการเข้ามาของอาณานิคมฝรั่งเศสนั้นไม่สามารถที่จะลบเลือนภูมิทัศน์ชุมชนแห่งพุทธ
ศาสนา และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไปได้ลง ด้วยความยึดมั่น และความเข้มแข็งทางด้านความคิดความเชื่อ
ที่ยังคงสืบทอด และปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน 
 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นของเมืองหลวงพระบางนั้นยังท าให้มีข้อได้เปรียบ และท่วงที
ในการออกแบบ และการจัดวางทางด้านภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นมรดก และหลักฐานที่
ส าคัญที่เชื่อมต่อความส าคัญระหว่างอดีตกับปัจจุบันเข้าด้วยกันผ่านกระบวนการทางความคิด ความ
เชื่อ ศิลปะ และการออกแบบอย่างประณีตสวยงาม โดยเฉพาะการผสมผสานกันขององค์ประกอบภูมิ
ทัศน์แบบตะวันตก และชุมชนแบบลาวดั้งเดิม การออกแบบทางเดินในชุมชน ก าแพงรั้ว ประตูโขง 
และบันไดเพ่ือเชื่อมระหว่างชุมชนกับชุมชน และชุมชนกับศานสถาน ที่แสดงถึงลักษณะความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และความเคยชินในการด ารงชีวิตในอดีต ถึงแม้จะถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิค และ
วัสดุแบบใหม่ก็ตาม 
 การออกแบบ การจัดวางองค์ประกอบภูมิทัศน์ผ่านคติความเชื่อได้สรรค์สร้างภูมิทัศน์เมือง
กายเป็นพ้ืนที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์ มีคุณค่า และความพิเศษในตัว ในความเข้มแข็งของความศรัทธา 
และเคารพบูชาในพุทธศาสนา ท าให้มีการเกิดขึ้นของสถาปัตยกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง อันได้แก่ 
ศาสนสถานต่างๆ กระจายอยู่ทั่ วเมืองที่สะท้อนถึงเรื่องราวทางอารยธรรม ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรมของเมือง การสผมผสานระหว่างการออกแบบภูมิทัศน์ และความเชื่อ เรื่องเล่า
พญานาคผู้พิทักษ์รักษาเมือง ถูกน ามาประกอบสร้างขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทน ผ่านงานศิลปะ การออกแบบ 
และการตกแต่งในสถาปัตยกรรมที่ส าคัญอันได้แก่ รูปปั้นพญานาค ที่เป็นองค์ประกอบภูมิทัศน์ การ
สร้างบันไดพญานาคในศาสนสถาน และเป็นองค์ประกอบตกแต่งหน้าบัน หลังคาอาคารต่างๆ ที่แสดง
ถึงความศักดิ์สิทธิ์ในการปกปักรักษาเมือง ด้วยเหตุนี้ ลักษณะทางภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์เมือง
มรดกโลกหลวงพระบาง จึงได้กลายเป็นผลลัพธ์ของการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อม 

 การสร้างเครื่องมือเพ่ือการควบคุมภูมิทัศน์เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง มีเป้าหมายที่ชัดเจน
เพ่ือการจัดระเบียบหมวดหมู่ของมรดก พร้อมให้การอนุรักษ์ รักษา เพ่ือสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
แห่งนี้ ให้ยั่งยืนด้วยหลวงพระบางนั้นมีลักษณะที่ยังคงรักษาลักษณะความเป็นอัตลักษณ์ และ
คุณลักษณะเฉพาะ (Identity and Character) รวมทั้งมีบูรณภาพ และความเป็นของเดิมแท้ 
(Integrity and Authenticity) จนกลายเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของชาติ ทั้งในส่วนที่
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เป็นรูปธรรม(Tangible heritage) และส่วนที่เป็นนามธรรม (Intangible heritage) จึงเห็นได้ว่าพ้ืนที่
ซึ่งจะเป็นย่านเก่า หรือเมืองเก่าได้นั้นเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีความพิเศษที่หาได้ยาก จึงควรได้รับการอนุรักษ์ 
และพัฒนาอย่างเหมาะสม เพ่ือที่จะสามารถด ารงคุณค่าความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของ
ชาติไว้ได้ พร้อมไปกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพ่ือคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศเมือง และ
ประโยชน์สุขของประชาชน 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 

หลวงพระบางนับว่าเป็นเมืองที่มีพัฒนาการและอารยธรรมมาอย่างต่อมาจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน มีพัฒนาการในความเป็นเมืองตามกาลเวลามาอย่างต่อเนื่อง ถึงหลวงพระบางจะผ่าน
เหตุการณ์และช่วงเวลาความเสื่อมโทรม การถูกท าลายเนื้อเมืองของกลุ่มฮ่อธงด าหรือยุคการ
เปลี่ยนแปลงสมัยอาณานิคมในอดีตหรือในลักษณะต่างๆ รวมทั้งการขาดการจัดการทางเศรษฐกิจ
สังคมที่เหมาะสม จนถึงปัจจุบันก็มีการพัฒนา การปรับใช้ประโยชน์ ทั้งยังมีการเสริมสร้างคุณภาพ
ทางด้านสาธารณูปการและสาธารณูปโภคของเมืองอีกด้วย เหล่านี้ได้เป็นมูลเหตุที่ส่งอิทธิพลให้
รูปแบบ ลักษณะ และบรรยากาศของเมืองเปลี่ยนแปลงไปและสูญหายไป 
 ความส าคัญทางการเมืองการปกครอง ศาสนาความเชื่อ ระบบเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการปฏิบัติตนของคนในชุมชนให้มีความสอดคล้อง สมดุลกับสภาพแวดล้อมยัง
สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของพ้ืนที่อย่างชัดเจน ในสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต (Dynamic) ที่ทุกๆ สิ่งนั้นมีผลกระทบซึ่งกัน และกัน ไม่ว่าจะเป็น
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางภูมิทัศน์ที่ได้
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง โดยเฉพาะประเภทการอยู่อาศัยนั้นเกิดขึ้นจาก
การ “แทนที่ (Replace)” “การหายไป (Disappear)” “การสร้างใหม่ (New Development)” และ
“การเคลื่อนย้าย (Displace)”  
 การท่องเที่ยวเป็นประเด็นกานตกเถียงถึงการส่งผลกระทบต่ออัตลักษณ์ของเมืองมรดกโลก
หลวงพระบางในปัจจุบัน เนื่องการท่องเที่ยวของหลวงพระบางขยายตัวอย่างรวดเร็ว หลวงพระบาง
ได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลก  พร้อมกับการปฏิรูปทางเศรษฐกิจแนวจินตนาการใหม่  การ
ก าหนดให้หลวงพระบางเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ความต้องการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม การผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยว ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับพ้ืนที่
ท้องถิ่น ได้แก่ การจัดระเบียบพ้ืนที่แบบใหม่ พ้ืนที่ทางสังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่นถูกทดแทน
ด้วยกระบวนการควบคุม และครอบครองทางพ้ืนที่ใหม่ด้วยอ านาจทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวการ
เกิดกิจจกรรมแบบใหม่แทรกตัวอยู่ในท้องถิ่น การรุกล้ าของสิ่งสร้างในพ้ืนที่อนุรักษ์ธรรมชาติ
นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะพ้ืนที่เปราะบางรอยต่อชุมชนกับธรรมชาติ ส่งผล
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ต่อการสูญเสียระบบนิเวศ พืชพันธุ์พ้ืนถิ่นต่างๆ พื้นที่ริมแม่น้ ามีความเสี่ยงในช่วงฤดูน้ าหลากส่งผลการ
ทรุดตัวของผืนดิน ท าให้ถนนและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนหักพังอีกด้วย 
 

อย่างไรก็ตามด้วยคุณค่า และความส าคัญของเมืองหลวงพระบาง (1) ด้านสุนทรียภาพ ความ
สวยงาม ซึ่งแบบอย่างความส าเร็จในการออกแบบหรือการก่อสร้างในสมัยหนึ่งๆ มีความพิเศษ และมี
คุณค่าด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม (2) ด้านตัวแทน อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นตัวแทน
ของรูปแบบทางศิลปะสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่แพร่หลาย เช่น เรือนแบบลาวที่ผสมผสานกั บ
แบบตะวันตก (3) ด้านความหายาก อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ แปลกไม่มีที่อ่ืนในโลก 
เนื่องจากเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละยุคสมัย (4) ด้านความส าคัญทางประวัติศาสตร์ อาคารหรือ
สิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง และมีความส าคัญในสมัยใดสมัยหนึ่งหรือเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ (5) 
ด้านความส าคัญทางวัฒนธรรม อาคารสถานที่ ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวปฏิบัติ วิถีชีวิตของผู้คน 
กลุ่มเชื้อชาติ การสักระบูชาและพิธีกรรมทางศาสนาที่มีความส าคัญด้านวัฒนธรรมส าหรับชุมชน ท า
ให้หลวงพระบางยังคงความสมบูรณ์ของมรดกอันล้ าค่านี้ไว้เป็นอย่างดี 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาท าให้มีพิธีประกาศตั้งนครหลวงขึ้น ในวันที่ 15 เมษายน ปีพ.ศ.2561 
โดยมีนาย บุนยัง วรจิต เลขาธิการใหญ่ ประธานประเทศแห่ง สปป.ลาว พร้อมด้วยคณะการน าของ
ภาครัฐขั้นสูงทั้งภายใน และต่างประเทศ ตลอดถึงประชาชนชาวหลวงพระบาง โดยด ารัสของ
นายกรัฐมนตรี เลขที่126/นย วันที่  11 เมษายน 2561 ว่าด้วยการสร้างตั้งนครหลวงพระบาง 
โดยเฉพาะการสร้างตั้งเมืองหลวงพระบางที่มีเขตการปกครอง การดูแล การจัดการ และการปฏิบัติ
ภารกิจของรัฐ ที่แยกไปด าเนินงานในพ้ืนที่นอกเขตนครหลวง ทั้งเป็นศูนย์กลางการปกครองทาง
ภาคเหนือของ สปป.ลาว เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องที่ในฐานะตัวแทนของราชการ
บริหารส่วนกลางที่ประกอบมี แขวง เมือง และบ้าน โดยมีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น และ
อันเนื่องมาจากศักยภาพของเมืองหลวงพระบางในฐานะเมืองหลวงเก่าที่ความส าคัญนับตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน เป็นเมืองแห่งการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้
กลายเป็น “นครหลวงพระบาง” 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาขั้นต่อไป 

1. พบว่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิทัศนั้นเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงและการต่อเติมพ้ืนที่
การใช้งาน จึงควรมีการศึกษาวิจัยในบริบทผังบริเวณของอาคาร โดยเฉพาะประเภทที่พัก
อาศัย 

2. การศึกษาครั้งนี้ยังไม่สามารถครอบคลุมการศึกษาในประเด็นข้อก าหนด และนโยบายของ
ควบคุมการปลูกสร้างอาคารใหม่ในพื้นที่การปกปักรักษา 

3. ควรศึกษาถึงสภาพสังคม และเศรษฐกิจเพ่ิมเติม เพ่ืออธิบายถึงที่มาของของการเปลี่ยนแปลง
ทางภูมิทัศน์ รวมถึงวัสดุการก่อสร้างต่างๆ  
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