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การวิจัย “หลักบ้านหลักเมืองไทย-ลาวลุ่มน้้าโขง : กรณีศึกษาพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมร่วมภูมิภาคของ
นครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักบ้านและหลักเมืองในบริเวณ
พื้นทีน่ ครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย โดยทาการศึกษาลักษณะทางกายภาพของที่ตั้งและรูปแบบศิลปกรรม
ของหลักบ้านหลักเมือง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับคติแนวคิดของผู้คนการวิจัยนี้เริ่มจากการสารวจทางภาคสนามโดย
แบ่งเป็น สองกลุ่มคือ ๑)พื้นที่ฝั่งซ้ายน้าโขง คือนครหลวงเวียงจันทน์และพื้นที่ใกล้เคียง ๒)กลุ่มพื้นที่ฝั่งขวา
น้าโขง คือจังหวัดหนองคายและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการวิจัยดังนี้
๑. “หลักบ้า น” ในพื้นที่น ครหลวงเวียงจันทน์และจังหวัดหนองคาย มีพัฒ นาการด้านคติ แนวคิด
สู่รูปแบบศิลปกรรมที่มีความสัมพันธ์กับผู้คน โดยเป็นหมุดหมายในการตั้งบ้านและเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ชาวบ้านซึ่งมีความสัมพันธ์กับพื้นที่ใจกลางของบ้านที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เวลาต่อมาชาวบ้านได้น้าความเชื่อศรัทธา
ทางพุทธศาสนามาเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้กับหลักบ้านอีกด้วย นอกจากนี้หลักบ้านในเขตพื้นที่วิจัยยังมีความ
หลากหลายทั้งทางด้านวัสดุและรูปแบบศิลปะ ซึ่งพบในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายมากกว่านครหลวงเวียงจันทน์
๒. “หลักเมือง” ในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์และจังหวัดหนองคาย มีพัฒนาการด้านคติ แนวคิด
สู่รูปแบบศิลปกรรมที่มีความสัมพันธ์กับผู้คน โดยเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในระดับเมือง และมีพัฒนาการ
ทางแนวคิด มาจากหลักบ้า น ตลอดจนมีการพัฒ นาแนวคิดในการใช้วัส ดุประเภท“ไม้มงคล”ที่มีชื่อและ
ความหมายสัมพันธ์กับ“เมือง”เพื่อให้เป็นหมุดหมายหลักเมือง ซึ่งปรากฏการตั้งเสาไม้หลักเมืองตามอาเภอ
ต่างๆที่เป็นเมืองเก่าในจังหวัดหนองคาย รวมถึงศาลหลักเมืองประจาจังหวัดหนองคายและหอหลักเมืองที่
นครหลวงเวียงจันทน์
๓. “หลักบ้านหลักเมือง” มีความสาคัญต่อผู้คนในนครหลวงเวียงจันทน์และหนองคายตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน โดยมี“พลวัตรทางศิลปวัฒนธรรมร่วมน้้าโขง”ที่มาจากคติความเชื่อมาสู่รูปแบบศิลปกรรมซึ่งมีการ
“รับ-ส่ง เชื่อม-โยง”ร่วมกัน การคง“คติ”พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์กลางใจบ้านและเมืองมาบูรณาการกับศรัทธาทางพุทธ
ศาสนา จึงเป็นการเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้กับหลักบ้านหลักเมืองซึ่งแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานแนวคิดหลัก
เมืองจากเมืองหลวงมาเป็นแรงขับเคลื่อนส้าคัญ ดังเช่นการใช้“เสาไม้ชัยพฤกษ์”(ไม้คูน)ให้เป็นหมุดหมาย
หลักเมืองของจังหวัดหนองคายที่สัมพันธ์กับคติ แนวคิดหลักเมืองจากกรุงเทพฯ ในขณะที่ “เสาไม้จ้นทน์หอม”
ถูกเลือกใช้ให้เป็นหมุดหมายหลักเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีนัยยะแสดงถึงอัตลักษณ์ของบ้านและ
เมืองในสมัยปัจจุบันเพื่อสื่อความหมายบ่งบอกความเป็นศูนย์กลางของรัฐอย่างสมบูรณ์
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ABSTRACT
The objective of the research on Thai-Lao City Pillar in Khong Basin: The Provincial
Part of Art and Culture Landmark in Vientiane and Nong Khai is to study the principles
and development of “Lak Ban Lak Muang”(meaning village and city pillars) in Vientiane and
Nong Khai areas by investigating the physical characteristics, locations and the art styles which
reflect the way of life and the traditional belief of people in the study areas. The research
methodology focusing on the areas along the bank of Khong River into two groups: 1)The left
bank of the Khong River Is Vientiane and nearby areas . 2)The right bank of the Khong River is
Nong Khai and nearby areas. The results of the research are as follows:
1. "Lak Ban" or the Village Pillar is considered “an axis” for a settlement of a village. it
becomes a spiritual anchor for villagers due to its sacred location in the central area. Later on
the people’s Buddhist faith and practices have added to the sacredness of “Lak Ban” among
the villagers.The development of the art style of “Lak Ban” profoundly relates to the people’s
way of life, social values and local customs and traditions. However, the study has shown that
the diversities of the use of materials and the art forms of “Lak Ban” in Nong Khai area are
more prevalence than in Vientiane.
2. "Lak Muang" or City Pillar is respected as a spiritual anchor of people in the city. The
art concept and idea of “Lak Muang” has been developed from “Lak Ban” which genuinely
interrelates with people’s way of life intermingling with the concept of the use of "sacred
wood" materials with names whose positive meaning enhance the characteritics of the city.
This implies that “Lak Muang”is recognized as “an vertical axis” of the city. The traces of
wooden City Pillars are still found among the ancient city areas of Nong Khai, as well as in
Nong Khai City Pillar Shrine, and in Vientiane City Pillar Shrine.
3. “Lak Ban Lak Muang”, village and city pillars, has always been of great significance
to people in Vientiane and Nong Khai up to the present time in terms of moral and social
values. In addition, “Lak Ban Lak Muang” also reflects the art and culture in Khong Basin
deriving from cultural linkage and mutual beliefs of people along the river banks. Hence, it
can be said that the dynamics of art and culture in Khong River Bank, and the persistent
belief in the concept of the sacred space in the heart of village and city interwoven with the
principles of Buddhism reinforce the belief in the sacred “Lak Ban Lak Muang”. The use of
"Chaiyapruek wood" (Mai Koon) in constructing the city pillar of Nong Khai is related to the
concept of the city pillar in Bangkok. Meanwhile, "Chan Hom wood", whose name relates to
the local city name of “Vieng Chan”, is used in the city pillar of Vientiane. The city pillars both
reflect the important role they play in representing the cities’s identity, which signifies the
accomplishment of the state’s centralized authority.
Keywords : Lak Ban, Lak Muang, Concepts, Art and culture, Vientiane, Nong Khai.
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งานวิจัย “หลักบ้านหลักเมืองไทย-ลาวลุ่มน้้าโขง : กรณีศึกษาพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมร่วมภูมิภาคของ
นครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย”สาเร็จลุล่วงด้วยการได้รับโอกาสจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วั ฒ นธรรมที่ ก รุ ณ าพิ จ ารณามอบทุ น วิ จั ย รวมถึ ง คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อั น ประกอบด้ ว ย
รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสันติสุข รองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พลับพลึง
คงชนะ ตลอดจนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาให้คาชี้แนะ เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
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คุณพูเวียง โพธิสาน เจ้าหน้าที่รัฐแห่งนครหลวงเวียงจันทน์ รวมถึงท่านสะหมาน สุวันนะสี ศิลปินแห่งชาติลาว
(ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)ได้กรุณาถ่ายทอดเรื่องราวสาคัญต่างๆจากความทรงจาที่เกี่ยวเนื่องกับหลักบ้านหลักเมือง
ของจังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์ โดยเฉพาะประเด็นสาคัญของหลักหินตั้งภายในวัดสีเมืองซึ่ง
นับวันจะมีผู้รู้ข้อเท็จจริงน้อยลงไปทุกที
กราบขอบพระคุณ ท่านเจ้าอาวาสวัดสาวสุวรรณาราม อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่กรุณาให้ใช้
พื้นที่ของวัดเพื่อจัดกิจกรรม “เสวนาหลักบ้านหลักเมืองลุ่มน้้าโขงฯ” และขอขอบคุณ “ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม
สัญจร” ที่ได้สนับสนุนการจั ด กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมสัญจร “แต้มศิลป์ใ ห้หลักบ้า นหลักเมือง” โดยมี
ชาวบ้านเวียงคุกและชุมชนใกล้เคียงเข้าร่ว มกิจกรรมด้วยความม่วนชื่น รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานความ
มั่นคง(คสช.)ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์ ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณ พี่น้องชาวนครหลวงเวียงจันทน์และ
ชาวจังหวัดหนองคายที่สละเวลาร่วมพูดคุย สังสรรค์ทางความคิดอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่องานวิจัย
ความดีที่เกิดจากงานวิจัยนี้ขอมอบแด่บิดา มารดา และครูอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา รวมถึงสิ่ง
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ร่วมกัน ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว และยินดีรับข้อชี้แนะเพื่อ
นาไปปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยต่อไป
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๒๗

๔.๒.๑.๒ หลักบ้าน บ้านไทยสามัคคี หมู่ ๖ ต.หนองปลาบาก

๒๙

๔.๒.๒ หลักบ้านในเขตอาเภอเมืองหนองคาย
๔.๒.๒.๑ ศาลเจ้าปูุเจ้าตาบ้าน บ้านหม้วย ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง

๓๑
๓๑

จ.หนองคาย
๔.๒.๒.๒ หลักบ้าน บ้านดอนหวาย ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย

๓๓

๔.๒.๒.๓ หลักบ้าน บ้านบ่อ ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย

๓๖

(จ)

๔.๒.๒.๔ ศาลปูุตา ปูุคาถาง บ้านพวก อ.เมือง จ.หนองคาย

๓๘

๔.๒.๒.๕ หลักบ้าน บ้านบ่าง (บ้านเมืองบาง) ต.วัดธาตุ อ.เมือง

๔๐

จ.หนองคาย
๔.๒.๒.๖ หลักบ้าน บ้านร่องเม็ก ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย

๔๒

๔.๒.๒.๗ หลักบ้าน บ้านคาโปูงเปูง หมู่ ๗ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง

๔๔

จ.หนองคาย
๔.๒.๓ หลักบ้านในเขตอาเภอรัตนวาปี
๔.๒.๓.๑ หลักบ้านบ้านตาดทอง หมู่ ๓ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี

๔๖
๔๖

จ.หนองคาย
๔.๒.๓.๒ หอพระพุทธ หลักบ้าน บ้านพระบาทนาหงส์ หมู่ ๑

๔๘

ต.พระบาทนาสิงห์
๔.๒.๓.๓ หลักบ้าน บ้านดงตาล(ใต้) หมู่ ๔ ต.โพนแพง

๕๒

๔.๒.๓.๔ หลักบ้าน บ้านนาทับไฮ ต.นาทับไฮ

๕๔

๔.๒.๓.๕ หลักบ้าน บ้านโนนดู่(ศาลปูุอ่วม) หมู่ ๔ ต.นาทับไฮ

๕๖

๔.๒.๔ หลักบ้านในเขตอาเภอเฝูาไร่

๕๘

๔.๒.๔.๑ หลักบ้าน บ้านโนนมันปลา หมู่ ๗ ต.หนองหลวง

๕๘

๔.๒.๔.๒ หลักบ้าน บ้านหนองจอก หมู่ ๕ ต.หนองหลวง

๖๐

๔.๒.๔.๓ หลักบ้าน บ้านหนองหลวงเก่า ต.หนองหลวง

๖๒

๔.๒.๕ หลักบ้านในเขตอาเภอสังคม
๔.๒.๕.๑ หลักบ้าน บ้านเจื้อง ต.แก้งไก่ อ.สังคม
๔.๒.๕ สรุปข้อค้นพบหลักบ้านจังหวัดหนองคาย
๔.๓ พัฒนาการหลักบ้านในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย
๔.๓.๑ พัฒนาการด้านรูปแบบและศิลปกรรม “หลักบ้าน”ในนครหลวง

๖๕
๖๕
๖๖
๖๘
๖๙

เวียงจันทน์และจังหวัดหนองคาย
๔.๓.๑.๑ หลักบ้านรูปแบบเป็นเสาไม้ตั้งอยู่ในศาล

๗๐

๔.๓.๑.๒ หลักบ้านรูปแบบเป็นเสาไม้ตั้งอยู่กลางแจ้ง

๗๓

๔.๓.๑.๓ รูปแบบศาล/หอ ที่เรียกว่า “หอบ้าน

๗๕

๔.๓.๑.๔ รูปแบบเป็นศาลมีรูปแบบเป็นศาลมีเครื่องบูชา

๗๖

(ฉ)

๔.๓.๑.๕ รูปแบบเสาปูนโดยหยั่งรากเสาลงในหลุมโดยอยู่ในศาล

๗๗

๔.๓.๑.๖ รูปแบบหอพระ

๗๘

๔.๓.๑.๗ รูปแบบพิเศษ

๘๑

๔.๓.๒ การเกิดคติแนวคิดหลักบ้านของผู้คนในนครหลวงเวียงจันทน์และ

๘๔

หนองคาย
๔.๔ ปรากฏการณ์ของหลักบ้านกับความสัมพันธ์ของผู้คน

๘๕

๔.๔.๑ หลักบ้านกับร่องรอยทางประวัติศาสตร์

๘๕

๔.๔.๒ หลักบ้านกับการสร้างบ้านแปงเมือง

๘๖

๔.๔.๓ หลักบ้านกับการกาหนดสัญลักษณ์หมุดหมายของบ้าน

๘๖

๔.๔.๔ หลักบ้านกับการเชื่อมโยงสถานที่กับตานานเรื่องเล่า

๘๘

๔.๕ สรุปคติแนวคิดหลักบ้านสู่รูปแบบศิลปกรรมในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์และ

๘๘

หนองคาย

บทที่ ๕

๔.๕.๑ หลักบ้าน มีสายวิวฒ
ั นาการมาจากความเชื่อเรื่องกาหนดเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

๘๙

๔.๕.๒ หลักบ้าน คือ หมุดหมายในการตั้งชุมชน

๘๙

๔.๕.๓ หลักบ้าน คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครอง ปกปักรักษาชุมชน

๙๐

ผลการศึกษา“หลักเมือง” ในเขตพื้นที่วิจัย

๙๑

๕.๑ ข้อค้นพบคติและแนวคิดร่วมของ “หลักเมืองสองฝั่งโขง”

๙๑

๕.๑.๑ วัฒนธรรมการฝังและปักหมุดหมายบ้านและเมืองมาสู่ความเป็นเมือง

๙๑

๕.๑.๒ พัฒนาการหลักเมืองของสองฝั่งโขง

๙๒

๕.๒ ข้อค้นพบหลักเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์

๙๕

๕.๒.๑ ตานานเรื่องนางสี และหินหลักเมือง

๙๕

๕.๒.๒ หินหลักเมืองในสิมของ วัดสีเมือง

๙๗

๕.๒.๒.๑ รูปแบบของหินหลักเมือง วัดสีเมือง

๙๘

๕.๒.๒.๒ ตาแหน่งที่ตั้งของวัดสีเมือง และ หินหลักเมือง

๙๙

๕.๒.๓ หินหลักเมืองที่บริเวณบ้านเพียวัด

๑๐๐

๕.๒.๓.๑ การค้นพบกลุ่มหินที่บ้านเพียวัด

๑๐๐

๕.๒.๓.๒ ตาแหน่งที่ตั้งของกลุ่มหินหลักเมือง บ้านเพียวัด

๑๐๑

(ช)

๕.๒.๓.๓ การจารึกข้อความในกลุ่มหิน

๑๐๔

ก.จารึกระบุดวงชะตา

๑๐๔

ข.จารึกระบุขอบเขตปูชนียสถานและคาอธิษฐาน

๑๐๕

๕.๒.๔ ข้อค้นพบเสาหลักเมือง และหอหลักเมืองเวียงจันทน์
๕.๒.๔.๑ การจัดสร้างเสาหลักเมือง

๑๐๖
๑๐๗

๕.๒.๔.๑.๑ การออกแบบเสาหลักเมือง

๑๐๗

๑) วัสดุ

๑๐๗

๒) ขนาดสัดส่วนของเสาไม้หลักเมืองเวียงจันทน์

๑๐๙

๕.๒.๔.๒ หอหลักเมือง
๕.๒.๕ สรุปข้อค้นพบจากการวิเคราะห์หลักเมืองที่นครหลวงเวียงจันทน์
๕.๓ การวิเคราะห์ หลักเมืองจังหวัดหนองคาย
๕.๓.๑ หลักเมืองหนองคาย

๑๑๑
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๒

๕.๓.๑.๑ การเกิดขึ้นของหลักเมืองหนองคาย

๑๑๒

๕.๓.๑.๒ ลักษณะที่ตั้งของศาลหลักเมืองหนองคาย

๑๑๓

๕.๓.๑.๓ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของศาลหลักเมืองหนองคาย

๑๑๓

๕.๓.๑.๔ สรุปประเด็นของศาลหลักเมืองหนองคาย

๑๑๓

๕.๓.๒ หลักเมืองเวียงคุก วัดเทพพลประดิษฐาราม

๑๑๖

๕.๓.๓ หลักเมืองโพนพิสัย (ปากห้วยหลวง)

๑๑๘

๕.๓.๔ หลักเมืองเฝูาไร่

๑๒๐

๕.๓.๕ หลักเมืองท่าบ่อ

๑๒๒

๕.๓.๖ สรุปข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ “หลักเมือง” ในจังหวัดหนองคาย

๑๒๔

๕.๔ ลักษณะและรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมของหลักเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์

๑๒๕

และจังหวัดหนองคาย
๕.๔.๑ หินหลักเมือง วัดสีเมือง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

๑๒๖

๕.๔.๒ หอหลักเมืองเวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

๑๒๗

๕.๔.๓ หลักเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายประเทศไทย

๑๒๘

๕.๔.๔ หลักเมืองเวียงคุกจังหวัดหนองคายประเทศไทย

๑๒๘

๕.๔.๕ หลักเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคายประเทศไทย

๑๒๙

(ซ)

๕.๔.๖ หลักเมืองเฝูาไร่ จังหวัดหนองคายประเทศไทย

๑๓๐

๕.๔.๗ หลักเมืองหลักเมืองโพนพิสัย (ปากห้วยหลวง)จังหวัดหนองคาย

๑๓๑

ประเทศไทย
๕.๕ พัฒนาการเกิดหลักเมืองในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์และจังหวัดหนองคาย
๕.๕.๑ คติและแนวคิดการเกิดหลักเมืองความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับบทบาท

๑๓๒
๑๓๒

และหน้าที่ของความสัมพันธ์ของหลักเมืองกับผู้คนในพื้นทีน่ ครหลวง
เวียงจันทน์และหนองคาย
๕.๕.๑.๑ การปกปักษ์รักษาผู้คนและบ้านเมือง

๑๓๓

๕.๕.๑.๒ การเป็นหมุดหมายในการตั้งเมือง,ชุมชน

๑๓๔

๕.๕.๑.๓ หลักเมือง คือ สัญลักษณ์ หรืออนุสรณ์สถานสร้างไว้เพื่อให้

๑๓๕

ระลึกถึงความเป็นมาในอดีต
๕.๕.๑.๔ อิทธิพลจากส่วนกลางของรัฐ

๑๓๕

๕.๕.๑.๕ คติแนวคิดหลักเมืองคือศูนย์รวมและยึดเหนี่ยวจิตใจโดย

๑๓๖

เป็นที่เคารพสักการะ
๕.๕.๑.๖ การพัฒนาจากหลักบ้านมาเป็นหลักเมือง
๕.๕.๒ สรุปแนวคิดการเกิดหลักเมืองในเขตพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์และ

๑๓๖
๑๓๘

หนองคาย
บทที่ ๖

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

๑๓๙

๖.๑ สรุปและอภิปรายผล “หลักบ้าน” ในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์และ

๑๓๙

หนองคาย
๖.๑.๑ ข้อค้นพบหลักบ้านนครหลวงเวียงจันทน์

๑๓๙

๖.๑.๒ ข้อค้นพบหลักบ้านจังหวัดหนองคาย

๑๓๙

๖.๑.๓ ข้อค้นพบพัฒนาการด้านรูปแบบของหลักบ้าน พื้นที่นครหลวง

๑๔๐

เวียงจันทน์และหนองคาย
๖.๑.๔ ข้อค้นพบคติแนวคิดการเกิดหลักบ้านในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์

๑๔๑

และหนองคาย
๖.๑.๕ ข้อค้นพบปรากฏการณ์ของหลักบ้านกับความสัมพันธ์ของผู้คน
(ฌ)

๑๔๒

๖.๑.๕.๑ หลักบ้านกับร่องรอยทางประวัติศาสตร์

๑๔๒

๖.๑.๕.๒ หลักบ้านกับการสร้างบ้านแปงเมือง

๑๔๒

๖.๑.๕.๓ หลักบ้านกับการกาหนดสัญลักษณ์หมุดหมายของบ้าน

๑๔๒

๖.๑.๕.๔ หลักบ้านกับการเชื่อมโยงสถานที่กับตานานเรื่องเล่า

๑๔๓

๖.๑.๖ สรุปประเด็น คติแนวคิดการเกิดหลักบ้าน นครหลวงเวียงจันทน์และ

๑๔๔

หนองคาย
๖.๑.๖.๑ หลักบ้าน มีสายวิวัฒนาการมาจากความเชื่อเรื่องกาหนด

๑๔๔

เขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
๖.๑.๖.๒ หลักบ้าน คือ หมุดหมายในการตั้งชุมชน

๑๔๔

๖.๑.๖.๓ หลักบ้าน คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครอง ปกปักรักษาชุมชน

๑๔๕

๖.๒ สรุปและอภิปรายผล “หลักเมือง” ในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย

๑๔๕

๖.๒.๑ สรุปข้อค้นพบ “หลักเมืองนครหลวงเวียงจันทน์”

๑๔๕

๖.๒.๒ สรุปข้อค้นพบ “หลักเมืองจังหวัดหนองคาย”

๑๔๖

๖.๒.๓ สรุปแนวคิดหลักเมืองลุ่มน้าโขงเวียงจันทน์-หนองคาย

๑๔๗

๖.๒.๔ สรุปลักษณะและรูปแบบของหลักเมืองนครหลวงเวียงจันทน์และ

๑๔๗

หนองคาย
๖.๓ สรุปผลการวิจัยหลักบ้านหลักเมืองไทย-ลาวลุ่มน้าโขงฯในพื้นที่นคร

๑๔๘

หลวงเวียงจันทน์และหนองคาย
๖.๔ ข้อเสนอแนะ

๑๕๐

บรรณานุกรม

๑๕๒

ภาคผนวก

๑๕๘

ประวัติคณะผู้วิจัย

๑๙๑

(ญ)

สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่
๒.๑
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕
๔.๖
๔.๗
๔.๘
๔.๙
๔.๑๐
๔.๑๑
๔.๑๒
๔.๑๓
๔.๑๔
๔.๑๕
๔.๑๖
๔.๑๗
๔.๑๘
๔.๑๙
๔.๒๐
๔.๒๑
๔.๒๒
๔.๒๓
๔.๒๔
๔.๒๕
๔.๒๖
๔.๒๗
๔.๒๘
๔.๒๙
๔.๓๐

แผนผังแสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของหอบ้าน บ้านโซกน้อย
หอบ้านโซกน้อย
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของหอบ้าน บ้านแสงสว่าง ภายในวัดแสงสว่าง เมืองไชเชดถา
นครหลวงเวียงจันทน์
หอบ้าน บ้านแสงสว่างภายในวัดแสงสว่าง
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของหอบ้าน บ้านอุดมผล บ้านหนองสามขา
หอบ้าน บ้านอุดมผล บ้านหนองสามขา
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของหอบ้าน บ้านปากท้าง หลังสนามบินนานาชาติวัดไต
หอบ้าน บ้านปากท้าง
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของหลักบ้าน บ้านโนนสวรรค์
ศาลหลักบ้าน บ้านโนนสวรรค์
เสาหลักบ้านบ้านโนนสวรรค์ปักอยู่บนดิน
แผนที่แสดงที่ตั้งของหลักบ้าน บ้านไทยสามัคคี หมู่ ๖
หลักบ้านบ้านไทยสามัคคี หมู่ ๖
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของศาลเจ้าปูุเจ้าตาบ้าน บ้านหม้วย
ศาลเจ้าปูุตาบ้าน บ้านหม้วย
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของเสาหลักบ้าน บ้านดอนหวาย
ภาพมุมกว้างเสาหลักบ้าน บ้านดอนหวาย
เสาหลักบ้านกลางสี่แยก บ้านดอนหวาย
จารึกชื่อนายบุญศรี มูลประดี ผู้สร้างบ้านดอยหวาย ปี ๒๕๑๖ กรอบด้านบนเคยมีภาพ
ของนายบุญศรีติดอยู่
แผนที่ แสดงที่ตั้งของเสาหลักบ้าน บ้านบ่อ
เสาหลักบ้าน บ้านบ่อ ต้นใหม่และต้นเก่า
ภาพมุมกว้าง เสาหลักบ้าน บ้านบ่อ
แผนที่แสดงที่ตั้งของศาลปูุตา ปูุคาถาง บ้านพวก
ศาลปูุตา ปูุคาถาง บ้านพวก
แผนที่แสดงที่ตั้งเสาหลักบ้าน บ้านบ่าง
เสาหลักบ้าน บ้านบ่าง ปัจจุบันเป็นวงเวียนกลางสามแยก
เสาหลักบ้าน บ้านบ่าง ปัจจุบันเป็นวงเวียนกลางสามแยก
แผนที่แสดงที่ตั้ง ศาลหลักบ้าน บ้านร่องเม็ก
ศาลหลักบ้าน บ้านร่องเม็ก
หัวเสาหลักบ้าน บ้านร่องเม็ก
(ฎ)

๑๒
๒๐
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๓
๒๔
๒๕
๒๗
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๑
๔๒
๔๓
๔๓

๔.๓๑
๔.๓๒
๔.๓๓
๔.๓๔
๔.๓๕
๔.๓๖
๔.๓๗
๔.๓๘
๔.๓๙
๔.๔๐
๔.๔๑
๔.๔๒
๔.๔๓
๔.๔๔
๔.๔๕
๔.๔๖
๔.๔๗
๔.๔๘
๔.๔๙
๔.๕๐
๔.๕๑
๔.๕๒
๔.๕๓
๔.๕๔
๔.๕๕
๔.๕๖
๔.๕๗
๔.๕๘
๔.๕๙
๔.๖๐
๔.๖๑
๔.๖๒
๔.๖๓
๔.๖๔

แผนที่แสดงที่ตั้งหลักบ้าน บ้านคาโปูงเปูง
หลักบ้าน บ้านคาโปูงเปูง หมู่๗ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
แผนที่แสดงที่ตั้งของหลักบ้าน บ้านตาดทอง
ศาลหลักบ้าน บ้านตาดทอง หมู่ ๓
เสาหลักบ้านไม้ที่ถูกคร่อมโดยศาลใหม่
แผนที่แสดงตาแหน่งของเสาหลักบ้านที่บริเวณทางเข้าออกหมู่บ้าน บ้านพระบาทนาหงส์
(เท่าที่ค้นพบตัวเสา)
หอพระพุทธ หลักบ้านบ้านพระบาทนาหงส์ ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมของสี่แยกใหญ่กลาง
หมู่บ้าน
ใบเสมาที่ปักไว้บริเวณหอพระพุทธ
เสาหลักเขตบ้านที่ปักบริเวณทางเข้าออกของหมู่บ้าน
แผนที่แสดงที่ตั้งของศาลหลักบ้าน บ้านดงตาล
ศาลหลักบ้าน บ้านดงตาล(ใต้) หมู่ ๔ ตั้งอยู่หัวมุมสามแยก
เสาหลักบ้านภายในศาล ทาจากไม้มันปลา (กันเกรา)
แผนที่แสดงที่ตั้งของศาลหลักบ้าน บ้านนาทับไฮ
ภาพมุมกว้างของหลักบ้าน บ้านนาทับไฮ
เสาหลักบ้านใหม่ ทาด้วยหินมีการประดับกระจกสี(ปัจจุบันทาสีทองทับทั้งหมด)
แผนที่แสดงที่ตั้งศาลหลักบ้าน ศาลปูุอ่วม
หลักบ้าน บ้านโนนดู่(ศาลปูุอ่วม)
แผนที่แสดงที่ตั้งศาลหลักบ้าน บ้านโนนมันปลา
หลักบ้านบ้านโนนมันปลา

๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๗
๔๙
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๓
๕๔
๕๕
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

แผนที่แสดงที่ตั้งของศาลหลักบ้าน บ้านหนองจอก และหลักเขตบริเวณทางเข้าออกของ
หมู่บ้าน
หลักบ้าน บ้านหนองจอก หมู่ ๕
๖๐
เสาหลักเขตบ้านบริเวณทางเข้าหมู่บ้านจากถนนใหญ่
๖๑
เสาหลักเขตบ้านบ้านหนองจอก (เท่าที่สารวจพบ)
๖๑-๖๒
ยันต์ที่ปิดไว้บนเสาหลักเขต และเสาหลักบ้านบ้านหนองจอก
๖๓
แผนที่แสดงตาแหน่งเสาหลักบ้าน บ้านหนองหลวงเก่า
๖๓
เสาหลักบ้าน บ้านหนองหลวงเก่า
๖๔
แผนที่แสดงตาแหน่งของศาลหลักบ้าน บ้านเจื้อง ต.แก้งไก่
๖๕
เสาหลักบ้าน บ้านเจื้อง
๖๕
ศาลหลักบ้าน สร้างใหม่เมื่อปี ๒๕๕๘
๖๖
แสดงพัฒนาการเกิดหลักบ้านภูมิภาคของนครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย
๖๘
หลักบ้านดงตาล(ใต้) หมู่ ๔ ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี
๗๐
หลักบ้านหนองจอก หมู่ ๕ ต.หนองหลวง อ.เฝูาไร่
๗๐
หลักบ้านร่องเม็ก ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง
๗๐
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๒ ต.หนองปลาบากอ.ศรีเชียงใหม่
๗๑
(ฏ)

๔.๖๕
๔.๖๖
๔.๖๗
๔.๖๘
๔.๖๙
๔.๗๐
๔.๗๑
๔.๗๒
๔.๗๓
๔.๗๔
๔.๗๕
๔.๗๖
๔.๗๗
๔.๗๘
๔.๗๙
๔.๘๐
๔.๘๑
๔.๘๒
๔.๘๓
๔.๘๔
๔.๘๕
๔.๘๖
๔.๘๗
๔.๘๘
๔.๘๙
๔.๙๐
๔.๙๑
๔.๙๒
๔.๙๓
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖

แสดงภาพร่างลักษณะ หลักบ้านโนนสวรรค์ หมู่๒ ต.หนองปลาบาก อ.ศรีเชียงใหม่
หลักบ้านคาโปูงเปูง หมู่ ๗ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง
แสดงภาพร่างลักษณะ หลักบ้านคาโปูงเปูง หมู่๗ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง
หลักบ้านเจื้องต.แก้งไก่ อ.สังคม
แสดงภาพร่างลักษณะหลักบ้านเจื้อง ต.แก้งไก่ อ.สังคม
หลักบ้านบ่อ ต.ปะโค อ.เมือง
แสดงภาพร่างลักษณะ หลักบ้านบ่อ ต.ปะโค อ.เมือง
หลักบ้านหนองหลวงเก่า หมู่ ๑๙ ต.หนองหลวง อ.เฝูาไร่
หอบ้านโซกน้อยนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
หอบ้านแสงสว่าง วัดแสงสว่าง เมืองไชเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
หอบ้านปากท่าง (ปากทาง)เวียงจันทน์ สปป.ลาว
หอบ้านอุดมผล-บ้านหนองสามขา สปป.ลาว
ศาลปูุตา ปูุคาถาง บ้านพวก ต.บ้านพวก อ.เมือง
ศาลเจ้าปูุเจ้าตาบ้านบ้านหม้วย ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง
แสดงภาพร่างลักษณะ ศาลเจ้าปูุเจ้าตาบ้านบ้านหม้วย ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง
หลักบ้านไทยสามัคคี หมู่ ๖ ต.หนองปลาบาก อ.ศรีเชียงใหม่
แสดงภาพร่างลักษณะ หลักบ้านไทยสามัคคี หมู่ ๖ ต.หนองปลาบาก อ.ศรีเชียงใหม่
ศาลปูุอ่วมบ้านโนนดู่ หมู่ ๔ ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี
แสดงภาพร่างลักษณะ ศาลปูุอ่วมบ้านโนนดู่ หมู่ ๔ ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี
หอพระพุทธหลักบ้านพระบาทนาหงส์ หมู่ ๑ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี
หลักบ้านตาดทอง หมู่ ๓ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี
แสดงภาพร่างลักษณะ บ้านตาดทอง หมู่ ๓ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี
หลักบ้านโนนมันปลา หมู่ ๗ ต.หนองหลวง
แสดงภาพร่างลักษณะ หลักบ้านโนนมันปลา หมู่ ๗ ต.หนองหลวง
หลักบ้านดอนหวาย ต.ปะโค อ.เมือง
แสดงภาพร่างลักษณะ หลักบ้านดอนหวาย ต.ปะโค อ.เมือง
หลักบ้านบ่าง ต.วัดธาตุ อ.เมือง
แสดงภาพร่างลักษณะ หลักบ้านบ่าง ต.วัดธาตุ อ.เมือง
หลักบ้านนาทับไฮ ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี
หลักเส วัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
หลักบ้านอยู่บ้านหาดหนาม เมืองผาอุดม แขวงบ่แก้ว (หลวงน้าทา)
ธาตุหลักเมือง อยู่บ้านห้วยแปน เมืองปากอู แขวงหลวงพระบาง (ร่องน้าอู) เสาไม้
เสาหิน และพระธาตุ ยังคงรักษาร่วมกันไว้เป็นกลุ่ม
นางสี คู่กับ ภาพเสาหลักเมือง(ใหม่) ของนครหลวงเวียงจันทน์
แสดงถึงความเชื่อมโยงกันของความเชื่อว่าด้วยหลักเมือง
ภาพแสดง ผังบริเวณวัดสีเมือง
หินหลักเมือง ประดิษฐานบนฐานสูงท้ายสิม
(ฐ)

๗๑
๗๑
๗๑
๗๒
๗๒
๗๓
๗๓
๗๔
๗๕
๗๕
๗๕
๗๕
๗๖
๗๖
๗๖
๗๗
๗๗
๗๘
๗๘
๗๙
๗๙
๘๐
๘๑
๘๑
๘๑
๘๑
๘๒
๘๒
๘๓
๙๒
๙๔
๙๕
๙๑
๙๙
๑๐๐

๕.๗
๕.๘
๕.๙
๕.๑๐
๕.๑๑
๕.๑๒
๕.๑๓
๕.๑๔
๕.๑๕
๕.๑๖
๕.๑๗
๕.๑๘
๕.๑๙
๕.๒๐
๕.๒๑
๕.๒๒
๕.๒๓
๕.๒๔
๕.๒๕
๕.๒๖
๕.๒๗
๕.๒๘
๕.๒๙
๕.๓๐
๕.๓๑
๕.๓๒
๕.๓๓
๕.๓๔
๕.๓๕
๕.๓๖
๕.๓๗
๕.๓๘
๕.๓๙
๕.๔๐
๕.๔๑

แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของหอหลักเมืองใหม่ซ่งึ ใกล้กับวัดสีเมืองในนครหลวง
เวียงจันทน์
กลุ่มหินหลักเมืองกลุ่มที่ ๑ ค้นพบเมื่อ ๑๕ มกราคม ค.ศ.๒๐๐๗/ พ.ศ.๒๕๕๐
กลุ่มหินหลักเมืองกลุ่มที่ ๒ ค้นพบเมื่อ ๒๙ ธันวาคม ค.ศ.๒๐๐๙/ พ.ศ.๒๕๕๒
แสดงหลุมขุดค้นบริเวณบ้านเพียวัด
แสดงกลุ่มหินกลุ่มแรกที่ค้นพบ และก้อนหินที่มีจารึกดวงชะตา
จัดแสดงที่หอหลักเมืองนครหลวงเวียงจันทน์
ต้นจันทน์หอมที่นามาสร้างเป็นเสาหลักเมือง
แสดง เสาหลักเมือง และฐานรอง ก่อนพิธีตั้งเสาหลักเมือง
แสดง แผ่นทองจารึกฤกษ์ยาม คัดลอกจากหินหลักเมืองที่ค้นพบ
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของศาลหลักเมืองตามจุดต่างๆใน จ.หนองคาย
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของศาลหลักเมือง จ.หนองคาย
แสดงลักษณะสถาปัตยกรรมของศาลหลักเมือง จ.หนองคาย
แสดงลักษณะของเสาและสถาปัตยกรรมภายในของศาลหลักเมือง จ.หนองคาย
แผนที่แสดงที่ตั้งของวัดเทพพลประดิษฐาราม ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย
เสาหลักเมืองเวียงคุกวัดเทพพลประดิษฐาราม
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของศาลหลักเมืองปากห้วยหลวง (ศาลหลักเมืองโพนพิสัย)
ศาลหลักเมืองปากห้วยหลวง (ศาลหลักเมืองโพนพิสัย)
ศาลปูุย่าโพนพิสัย
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของหลักเมือง อ.เฝูาไร่
เสาหลักเมืองอาเภอเฝูาไร่ ด้านหลังเป็นภาพของหลวงปูุพิบูลย์ ผู้ตั้งเสาหลักเมืองต้นแรก
ศาลหลักเมืองอาเภอเฝูาไร่ (ศาลใหม่)
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของศาลหลักเมือง อ.ท่าบ่อ
ศาลหลักเมืองอาเภอท่าบ่อ
เสาหลักเมืองท่าบ่อ
หินหลักเมือง วัดสีเมือง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
แสดงภาพร่างลักษณะผังและรูปด้านข้างของวัดสีเมืองนครหลวงเวียงจันทน์
แสดงภาพร่างส่วนของหินหลักเมืองตั้งอยู่กลางห้องกรุด้านหลังพระประธาน
ในแนวแกนเดียวกับสิมและเจดีย์ร้าง
หอหลักเมืองเวียงจันทน์
หลักเมืองหนองคาย
หลักเมืองเวียงคุก
แสดงภาพร่างลักษณะเสาหลักเมืองเวียงคุก
หลักเมืองท่าบ่อ
แสดงภาพร่างลักษณะ หลักเมืองท่าบ่อ
หลักเมืองเฝูาไร่
แสดงภาพร่างลักษณะหลักเมืองเฝูาไร่
หลักเมืองโพนพิสัย (ปากห้วยหลวง)
(ฑ)

๑๐๒
๑๐๓
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๐
๑๑๔
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๕
๑๑๗
๑๑๗
๑๑๙
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๖
๑๒๖
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๙
๑๒๙
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๐
๑๓๑

๕.๔๒
๕.๔๓
๖.๑
๖.๒

แสดงภาพร่างลักษณะหลักเมืองโพนพิสัย (ปากห้วยหลวง)
แสดงลาดับการเกิดหลักเมืองในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย
แสดงข้อสันนิษฐานว่าด้วยสายคติแนวคิดหลักบ้านหลักเมืองในพื้นทีน่ ครหลวง
เวียงจันทน์และจังหวัดหนองคาย
แสดงเส้นเวลา (Time Line) การเกิดหลักบ้าน/หลักเมืองที่ทาการวิจัย

(ฒ)

๑๓๑
๑๓๒
๑๕๐
๑๕๑

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่
๔.๑

แสดงคติแนวคิดและความมุ่งหมายการตั้งหลักบ้านในนครหลวงเวียงจันทน์และ
หนองคาย

๘๔

๕.๑

การแปลข้อความในจารึกกลุ่มหินกลุ่มหินหลักเมืองที่๒ หอหลักเมืองนครหลวง
เวียงจันทน์(บางส่วน)

๑๐๕

๕.๒

แสดงคติแนวคิดการเกิดหลักเมืองภูมิภาคของนครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย

๑๓๒

และความสาคัญที่ตามมา

(ณ)

1
บทที่ ๑
บทน้า
น้าโขงเป็นลาน้าสายสาคัญสายหนึ่งนับแต่อดีตในภูมิภาคอาเซียน ดังจะเห็นได้จากการที่เป็นแม่น้าสาย
ยาวผ่านดินแดนและประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้คือ พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม ความอุดมสมบูรณ์และ
การคมนาคม(ทางน้า)ที่สะดวก นามาซึ่งการตั้งถิ่นฐานและพัฒนากลายเป็นเมืองในเวลาต่อมา ปัจจัยสาคัญหนึ่ง
ที่ทาให้ผู้คนในเมืองมีความปกติสุขมาจากความเชื่ อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถให้คุณหรือให้โทษซึ่งมีที่มาจาก
องค์ประกอบทางกายภาพของเมือง อันประกอบด้วย ท้องฟูา ภูเขา ปุาไม้ ฯลฯ ณ พื้นที่นั้นคอยดูแลปกปัก
รักษา ซึ่งรวมถึงสายน้าที่เปรียบเหมือนเส้นเลือดสาคัญของเมืองด้วย
การกาหนดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นวัฒนธรรมร่วมของผู้คนในบริเวณพื้นที่สองฝั่งลาน้าโขง ซึ่งตั้งถิ่นฐานและ
ใช้พื้นที่ในระบบนิเวศเดียวกัน จึงมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องร่วมกันทางวัฒนธรรม การพบร่องรอยของเขตพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ด้วยการใช้หิน ไม้ หรือวัสดุอื่นใดปักลงไปในดิน สามารถพบได้ในหลายพื้นที่ในเขตลุ่มน้าโขงและลุ่มน้า
ใกล้เคียงซึ่งเป็นพิธีกรรมดั้งเดิมก่อนรับพุทธศาสนา และเมื่อรับพุทธศาสนาเข้ามาแล้วจึงมีการแปลงก้อนหิน
หรือแท่งหินเหล่านั้น ตั้งขึ้นให้เป็นบือสิม หรือเสมา(สีมา) ๑ เพื่อใช้กาหนดเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในทางพุทธศาสนา
ในเวลาต่อมา
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ ยั งหมายรวมถึงบริเวณใจกลางหรือพื้นที่ศูนย์กลางสาคัญของชุมชนทั้งระดับบ้าน
(หมู่บ้าน)และระดับเมือง ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางสาคัญเสมือนหัวใจของหมู่บ้าน และหัวใจของเมือง โดยมีชื่อเรียก
แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ทางวัฒนธรรม เช่น ใจบ้าน ใจเมือง บือบ้าน บือเมือง หลักบ้ าน หลักเมือง
สะดือเมือง อินทขีล มเหศักดิ์หลักเมือง ฯลฯ ทั้งนี้มักพบการปักหมุดหมายไว้เป็นสัญลักษณ์ และเชื่อว่ามีสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์(ที่สามารถให้คุณหรือให้โทษแก่ผู้คน)ประทับอยู่ในหมุดหมายนั้นๆ อาทิ ผีปูุตา(บางท้องที่) ผีมเหศักดิ์
หลักเมือง หรือบางครั้งเรียกว่า ผี ตาฮัก(อารักษ์) เมื่อถึงช่วงเวลาที่แต่ละชุมชนกาหนดให้มีเทศกาลงานบุญ
ประจาปี ก็จะมีพิธีเซ่นไหว้วิญญาณ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว ในยามปกติ หมุดหมายอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้
จะเป็นหลักยึดทางจิตใจ และศูนย์รวมศรัทธาของผู้คนจะทาการสิ่งใดก็ต้องมีการบอกกล่าวเป็นลาดับแรก
หมุดหมายที่ใช้เป็นสั ญลั กษณ์นี้มีห ลากหลายรูปแบบที่ได้พบเช่น ก้อนหรือแท่งหินทราย ศิลาแลง
เสาไม้ รวมถึงโบราณวัตถุที่เคยเป็นหลักสีมา ฯลฯ เหล่านี้ล้วนแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือ
โดยมีการกาหนดพื้นที่และปักหมุดหมายก่อนที่จะมีการเริ่มสร้างชุมชน
ในวัฒนธรรมชาวบ้าน จะพบการทาเสาหลักบ้าน เสาใจบ้าน เสาบือบ้าน หรือหอกลางบ้าน ฯลฯ ไว้
เป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้าน เพื่อไว้ปกปักรักษาคุ้มครองคนในชุมชน และเมื่อถึงเทศกาลงาน
บุญต่างๆจะมีการประกอบพิธี ณ บริเวณนี้ด้วย
ในระดับเมือง การกาหนดหมุดหมายเป็นสิ่งสาคัญที่กระทาก่อนการสร้างเมือง ปรากฏในตานานเก่า
เช่น พื้นขุนบรม พงศาวดารล้านช้าง ที่กล่าวถึงการสร้างเมืองเชียงดงเชียงทอง (หลวงพระบาง) ว่า มีฤๅษีสอง
ตนมาตั้งหลักหมายแผ่นดินเอาไว้ ด้วยการฝังหลักคา(ทองคา) หลักเงิน หลักไม้ และได้นาหลักหิน มาปักกาหนด
พื้นที่ที่จะเป็น “ปราสาทเจ้าแผ่นดิน”ในอนาคต การฝังหลักบ้านหลักเมืองกลายเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกัน
๑

ศรีศักร วัลลิโภดม, แอ่งอารยธรรมอีสาน, (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๓๘), หน้า ๓๗๑-๔๓๓.
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มาถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการตั้ง “หลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬา
โลก ทรงสถาปนาขึ้นเป็นลาดับแรกของเหตุการณ์การย้ายศูนย์กลางพระนครกรุงธนบุรีจากฝั่งตะวันตกมายังฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา และทรงสถาปนาชื่อเมืองใหม่เป็น “กรุงรัตนโกสินทร์ฯ” เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง
พระนครแห่งใหม่ โดยเชื่อมโยงพิกัด(ที่ตั้ง)อันมีความสาคัญของพื้นที่สองฝั่งลาน้าเจ้าพระยาด้วยการสร้าง“แกน
เมืองแรก”ผ่าน “หมุดหมาย”ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์สาคัญในช่วงเวลานั้น๒
การสร้าง“หมุดหมาย”อันมีนัยยะถึง“สถานที่และวัตถุที่ผู้คนเคารพศรัทธา” ยังมีนัยยะเดียวกันกับ
“บือบ้าน” “เสาบือ”รวมถึง“หอบ้าน”ฯลฯ ในวัฒนธรรมไทย-ลาวนั่นเอง การปักหมุดหมายเมือง(ภายใต้ชื่อ
เรียกต่างๆกัน) จึงเปรียบได้กับวัฒนธรรมร่วมของภูมิภาคว่าด้วยพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และสิ่งสาคัญในการยืนยันถึง
ความเป็นชุมชนตั้งแต่ระดับ “บ้าน” จนถึงระดับ “เมือง”
ในวัฒนธรรมอีสาน “บือบ้าน” “หอบ้าน”หรือ“หลักบ้าน” เป็นสิ่งที่มีความสาคัญของแต่ละหมู่บ้าน
โดยตั้งอยู่ในพื้นที่โดดเด่น เห็นได้ชัด เช่น บริเวณเนินหรือโคก ทางแยกหรือบริเวณสามแพร่งบริเวณทางเข้า
หมู่บ้าน ฯลฯ และมักสร้างศาลากลาง(หมู่)บ้าน โดยให้อยู่ในบริเวณใกล้ๆกัน สาหรับใช้ประกอบพิธีสาคัญต่างๆ
เช่นพิธีตอกหลักบ้านหลักเมือง ที่เรียกว่า “บุญซาฮะ”๓ แม้ว่า หลักบ้าน จะหมายถึงหมุดหมายเช่นเดียวกับ
หลักเมือง แต่ในทางปฏิบัติยังมีความแตกต่างกันทางสถานภาพ กล่าวคือ หลักบ้านจะเป็นสิ่งที่ผู้คนในพื้นที่ให้
การนับถือ ศรัทธาเป็นผู้ดาเนินการประกอบพิธีกรรมในการฝังหมุดหมาย หากแต่ในระดับเมือง แม้ว่าจะมีเจ้า
เมืองเป็นผู้ตั้งก็ตาม ก็ไม่สามารถเรียกว่าหลักเมืองได้ จะต้องได้รับการโปรดเกล้าฯ จากส่วนกลางหรือกรุงเทพฯ
ให้ตั้งขึ้นเท่านั้น๔ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคอีสานภายหลังจากเหตุการณ์ “กบฏผีบุญ” การตั้งหลักเมือง(ของ
เมือง)จะเป็นสิ่งที่ถูกห้าม จึงทาให้ไม่ปรากฏการสร้างหลักเมืองยกเว้นแต่หลักบ้านเท่านั้น ๕ ดังนั้นบ้านเมืองใดมี
การตั้ง “หลักเมือง” ย่อมสะท้อนถึงความสัมพันธ์และการให้ความสาคัญจากส่วนกลาง(กรุงเทพฯ)ที่มีต่อเมือง
นั้น อย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองการปกครองเปลี่ยนแปลงไป ความนิยมในการสร้าง“หลักเมือง”
ในพื้นที่อีสานได้เพิ่มจานวนขึ้นเป็นอย่างมาก มีทั้งหลักเมืองของจังหวัด หลักเมืองในระดับอาเภอ หรือบริเวณที่
เคยเป็นเมืองเก่าซึ่งดาเนินงานโดยหน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชนทั้งในระดับจังหวัดและท้องถิ่น โดยมี
ความสอดคล้องกับโครงสร้างทางการเมืองการปกครองที่กระจายอานาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น

๒

สวรรค์ ตั้งตรงสิทธิกลุ ,“การสร้าง หลักชัย แกนเมือง เมื่อแรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์อินท์อโยธยา,” นิตยสาร
ศิลปวัฒนธรรม, ๓๖ (เมษายน ๒๕๕๘) : ๑๐๒-๑๑๙.
๓
ธวัช ปุณโณทก, “ความเชื่อพื้นบ้านอันสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในสังคมอีสาน,” ใน วัฒนธรรมพื้นบ้าน : คติความเชื่อ,
พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๓๘๓ – ๓๘๔.
๔
แก้วตา จันทรานุสรณ์, “หลักเมืองขอนแก่น : การสร้างและการช่วงชิงความหมายในพื้นที่อานาจ,” วารสารสังคม
ลุ่มน้้าโขง, ๔ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๑) : ๗.
๕
ธวัช ปุณโณทก, เรื่องเดิม.
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หลักเมืองที่สร้างขึ้นในปัจจุบันนี้ มักนิยมสร้างเป็น “เสา” และมี “ศาล”เป็นอาคาร(เรือน)ครอบตัวเสา
ซึ่ ง มั กได้ รั บอิ ทธิ พ ลทางด้ านแนวคิ ดและรู ปแบบมาจากส่ วนกลางเป็ นปั จจั ยส าคั ญคื อ “หลั ก
เมืองกรุงรัตนโกสินทร์”(หลักเมืองกรุงเทพฯ)ที่มีรูปลักษณ์เป็น“เสาไม้”มีลวดลายแบบศิลปะไทยปลายยอดเรียว
จึงกลายมาเป็นแบบมาตรฐานที่ได้รับความนิยมดังจะเห็นได้จากหลักเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ในหลายพื้นที่ในเขต
ภาคอีสานที่มีลักษณะเป็นเสาและมีอาคารครอบเช่นเดียวกัน ในบางกรณีจึงพบว่า ชุมชนเคยมีหลักบ้านหรือ
หลั ก เมื อ งเดิ ม อยู่ ก่ อ นแล้ ว แต่ ก็ ไ ด้ จั ด สร้ า งหลั ก เมื อ งขึ้ น มาใหม่ ใ ห้ มี รู ป ร่ า ง ลั ก ษณะที่ เ ป็ น มาตรฐาน
(จากส่วนกลาง) คือมีองค์ประกอบเป็น “เสาไม้” สะท้อนถึงการรับอิทธิพลทาง “คติและแนวคิดร่วม”มาจาก
ส่วนกลาง ทว่าได้ใส่องค์ประกอบทางด้านศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมถึงรายละเอียด
ของลวดลายในการตกแต่งตัวเสาและอาคารให้กลมกลืนกับศิลปะที่นิยมในท้องถิ่น (Vernacular Art &
Architecture) มาเป็ น หลั กแนวคิดร่ ว มในการออกแบบด้ว ย หลั กเมืองสมัยใหม่จึงเป็น พื้นที่ในการแสดง
อัตลักษณ์ของกลุ่มคนในพื้นที่นั้น ควบคู่กับการเป็นหมุดหมายและสัญลักษณ์การเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมือง
ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้มีเฉพาะในพื้นที่ประเทศไทยเพียงอย่างเดียว ยังสามารถพบได้ในกลุ่มเมืองที่มีวัฒนธรรม
ร่วมลุ่มน้าโขง ซึ่งปัจจุบันได้มีการสร้างหลักเมืองใหม่ขึ้นในหลายๆเมืองด้วยเช่นกัน อาทิ นครหลวงเวียงจันทน์
เซกอง บ่อแก้ว จาปาสัก เป็นต้น
ข้ อ สั ง เกตประการหนึ่ ง เกี่ ย วกั บ การสร้ า งหลั ก เมื อ งหรื อ หมุ ด หมายของเมื อ งในสมั ย ใหม่ คื อ
ไม่จาเป็นต้องสร้างขึ้นก่อนการสร้างเมืองดังเช่นในอดีต แต่เป็นการสร้างขึ้นในพื้นที่ที่เป็นชุมชนเมืองแล้ ว
ด้ว ยเหตุ นี้ ตาแหน่ งของหลั ก เมือ งอาจจะไม่ ได้อ ยู่บริ เวณ“ใจเมื อง”หรื อ“กลางเมื อง”ตามคติ เดิม เสมอไป
การเลือก“พิกัดที่ตั้ง ”ของหลักเมืองที่ส ร้างใหม่จึงกาหนดให้ ส อดคล้ องกับผั งเมืองที่มีอยู่ก่อน โดยกาหนด
ตาแหน่งที่ตั้งใกล้กับศูนย์กลางการปกครองแบบใหม่(ศูนย์ราชการ)ของเมืองนั้น หรือกาหนดให้เป็นพื้นที่โล่ง
เข้าถึงโดยสะดวก บริเวณรอบๆศาลหลักเมืองจัดเป็นลานกิจกรรมของชุมชนเมือง เป็นสวนสาธารณะ เช่น หลัก
เมืองของจังหวัดหนองคาย หลักเมืองของจังหวัดร้อยเอ็ด หลักเมืองจังหวัดขอนแก่น ฯลฯ หลักเมืองหลายที่จึง
กลายมาเป็น “จุดหมายตา”(Landmark) ใหม่ของเมือง แตกต่างไปจากในอดีตที่ให้ความสาคัญกับความเป็น
“พื้นที่กลาง”อันศักดิ์สิทธิ์
จากปรากฏการณ์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า คติ ความเชื่อมาสู่แนวคิดว่าด้วย “หมุดหมาย
เมื อ ง” ที่ มี ม าแต่ เ ดิ ม และเป็ น วั ฒ นธรรมร่ ว มของภู มิ ภ าคยั ง คงมี พ ลั ง อยู่ เ ช่ น เดิ ม ในขณะเดี ย วกั น ด้ ว ยที่
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง บทบาทหน้าที่ของหลักเมื องจึงมีพัฒนาการที่คู่ขนานกับสภาพสังคมและวิถีชีวิต
ของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย
เพื่อให้เห็นถึง พลวัตทางวัฒนธรรมดังกล่าว โครงการวิจัยนี้จึงกาหนดพื้นที่การศึกษาในเมืองสาคัญของ
เขตพื้นที่ลุ่มน้าโขงคือ นครหลวงเวียงจันทน์ และ จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้เนื่องด้วยบริเวณดังกล่าวล้วนเป็นพื้นที่
วัฒนธรรมเดียวกัน อาทิ การพบร่องรอยพื้นที่สาคัญในอดีตในเขตจังหวัดหนองคาย ซึ่ง มีพัฒนาการทางสังคม
การเมือง การปกครอง มาจนถึงการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในบริเวณ“เวียงจันทน์ – หนองคาย”ที่มีความหนาแน่น
มากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยพบหลักฐานการตั้งชุมชนและพัฒนามาเป็นเมือง๖ โดยปรากฏหลักฐานในเอกสารกลุ่ม
ตานาน พงศาวดาร เช่น เมืองเวียงงัว เวียงนกยูง เปงจานครราช เมืองเวียงคุก(ปัจจุบันคือตาบลเวียงคุก
อาเภอเมื อง) เมือ งปากห้ ว ยหลวง(ปั จ จุ บั นคื ออาเภอโพนพิ สั ย ซึ่ งมี ฐ านะเป็น เมือ งลู กหลวงมาตั้ง แต่ ส มั ย
ราชอาณาจักรล้านช้าง) เมืองเชียงทอง(หลวงพระบาง) เมืองพานพร้าว (ปัจจุบันคืออาเภอศรีเชียงใหม่) เมือง
๖

จังหวัดหนองคาย, แนะนาหนองคาย, เข้าถึงเมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙, เข้าถึงจาก
http://www.nongkhai.go.th/home/
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ต่างๆเหล่ านี้ ยื น ยั น ถึงความสั มพัน ธ์ทางสั งคมวัฒ นธรรมที่ไม่ได้แยกออกจากกันตามการแบ่งเส้ นเขตแดน
สมัยใหม่
ในปัจจุบันจังหวัดหนองคาย มีการสร้างหลักเมืองในหลายพื้นที่ด้วยกันคื อ หลักเมืองที่อาเภอเมือง
(๒๕๔๗) หลักเมืองอาเภอท่าบ่อ(๒๕๕๕) หลักเมืองเวียงคุก(๒๕๔๑) ซึ่งล้วนมีลักษณะเป็นเสาไม้และมีอาคาร
(ตัวเรือน)คลุมเป็นรูปทรงปราสาท หลักเมืองที่บ้านเปงจาน อาเภอโพนพิสัยที่มีลักษณะเป็นเสมาหิน
ส่ วนที่ นครหลวงเวี ยงจั นทน์ มี หิ นหลั กเมื องอยู่ ที่ วั ดสี เมื องซึ่ งเชื่ อกันว่ าเป็ นหลั กเมืองของนครหลวง
เวียงจันทน์ดั้งเดิม จนกระทั่งระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ มีการขุดพบกลุ่มหินจานวน ๔๗๓ หลัก ตรงบริเวณที่
ก่อสร้างขยายถนนไชยเชษฐาธิราช ในกลุ่มหินทั้ง ๔๗๓ หลักนี้ มีหลักหนึ่งที่มีจารึกอาณาเขตของสถานที่ และอีก
หลักหนึ่งสันนิษฐานว่าเป็นฤกษ์ยามในการปักหลักหินซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมัยพระเจ้าโพธิสารราช(พระบิดาของ
พระเจ้ าไชยเชษฐาธิร าช) และตรงกับช่วงเวลาของการย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมาที่เวียงจันทน์ ๗
นักวิชาการลาวจึงเชื่อว่า หินดังกล่าวคือหินหลักเมืองที่ใช้กาหนดหมุดหมายของการสร้างเมืองหลวงในครั้งนั้น
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สร้าง“หอหลักเมือง”และ“เสาหลักเมือง”ขึ้นในบริเวณที่
ค้นพบกลุ่มหินดังกล่าว เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จรัฐบาลลาวได้มีการจัดงานสมโภชเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักเมือง
ที่สร้างขึ้นใหม่มีลักษณะเป็นเสา ทาจากไม้ จันทน์หอม ตั้งอยู่ภายในอาคารหอหลักเมืองซึ่งมีการเก็บรักษาหิน
(หลักเมือง)ที่ค้นพบมาจัดแสดงไว้ด้วย ในปัจจุบันนครหลวงเวียงจันทน์จึงมีทั้ง “หลักเมืองที่วัดสีเมือง”“หินหลัก
เมือง ๔๗๓ หลัก” และ “เสาหลักเมืองที่สร้างขึ้นใหม่”
จากปรากฏการณ์การสร้ างหลั กเมืองในเขตพื้น ที่นครหลวงเวียงจันทน์และหนองคายในช่ว งเวลา
๒ ทศวรรษที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสาคัญต่อ “หลักเมือง” ซึง่ ด้านหนึง่ เป็นความสืบเนื่องทางคติ
ความเชื่อเรื่องหลักบ้าน/หลักเมืองของวัฒนธรรมลุ่มน้าโขงที่ยังคงมีบทบาทต่อวิธีคิด และวิถีทางวัฒนธรรมของ
ผู้คน อีกด้านหนึ่งเป็ นส านึ กเกี่ยวกับ อดีตของท้องถิ่นในฐานะเมืองโบราณที่เคยรุ่งเรือง สองสิ่งนี้คือปัจจัย
ก่อให้เกิดการสร้างหลักเมืองเพื่อให้เป็นอัตลักษณ์แสดงความเป็นอดีตที่ภาคภูมิใจของตน และยังเป็นสิ่งหนึ่งที่
แสดงความเป็นสัญลักษณ์ประจาเมือง หลักเมืองสมัยใหม่จึงมิ ได้มีความหมายและหน้าที่ในการเป็นเพียงแค่
หมุดหมายเมืองและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น หากแต่ยังเป็นภาพสะท้อนการเคลื่อนไหวทางด้านวัฒนธรรม
๒ ฝั่งโขง โดยมีฐานทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรองรับอย่างมั่นคง
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ “หลักบ้าน”ในพื้นทีน่ ครหลวงเวียงจันทน์และจังหวัดหนองคาย ซึ่งมีพัฒนาการ
ด้านคติ แนวคิด สู่รูปแบบศิลปกรรมที่มคี วามสัมพันธ์กับผู้คน
๒)เพื่อศึกษาวิเคราะห์ “หลักเมือง”ในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์และจังหวัดหนองคาย ซึ่งมีพัฒนาการ
ด้านคติ แนวคิด สู่รูปแบบศิลปกรรมที่มคี วามสัมพันธ์กับผู้คน
๓) เพื่ อศึกษาความส าคัญของหลักบ้า นหลักเมืองที่มีต่อผู้คนในนครหลวงเวียงจันทน์และจังหวัด
หนองคาย

ໝ
ູ ຘແກ
ູ ຘ, ວາມເບ
ັ ຘມາ– ວາມໝາຍຂຬຄຫ
້ ວຬ
ໍ ລະນ
ໍ ຫລັກເມ
ື ຬຄວຽຄັຘ, เข้าถึงเมื่อ ๒๔

๗

เมษายน ๒๕๕๙, เข้าถึงจาก http://www.vtetoday.la/ວາມເບ
ັ ຘມາ-ແລະ-ວາມຫມາຍສ/.

5
ประโยชน์ที่ได้รับ
โครงการวิจัยนี้ ต้องการให้ผลการวิจัยมีประโยชน์เชิงวิชาการต่อชุมชน และผู้ที่สนใจด้านวัฒนธรรมใน
เขตพื้นที่ลุ่มน้าโขง โดยเห็นถึงประโยชน์สาคัญ ๕ ประการด้วยกันคือ
๑) สร้างความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับบทบาทและหน้าที่ของหลักบ้านและหลักเมือง
จังหวัดหนองคาย และนครหลวงเวียงจันทน์
๒) เป็นฐานข้อมูลและเป็นแนวทางในการจัดทาชุดข้อมูลหลักบ้านหลักเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์
และเมืองหนองคาย
๓) เป็นการเรียนรู้ร่วมกันในการทาวิจัยกับชุมชน ซึ่งชุมชนสามารถประยุกต์งานวิจัยนี้ไปสร้างองค์
ความรู้ใหม่ต่อไปในอนาคต
๔) เพื่อนาผลการวิจัยมาต่อยอด โดยจัดกิจกรรมให้มีส่วนร่วมของชุมชน (Public Participation)และ
ส่งมอบผลการศึกษาให้แก่ชุมชน
๕) เพื่อนาเสนอบทความในการประชุมวิชาการวัฒนธรรมแห่งชาติครั้งต่อไป
ค้าถามหลักในการวิจัย
๑) คติ ความเชื่อเรื่องหลักบ้านหลักเมืองที่มีมาแต่เดิม ยังคงมีความสาคัญในการสร้างชุมชนและเมือง
มากน้อยเพียงใด
๒) เพราะเหตุใดจึงเกิดการสร้าง “หลักบ้าน และ หลักเมือง” ที่มีการแสดงออกทางคติแนวคิ ดและ
รูปแบบศิลปกรรมที่มีความเหมือนหรือความต่างจากที่ผ่านมา
๓) ชุมชนในพื้นที่ศึกษา มีความสัมพันธ์กับหลักบ้าน/หลักเมืองที่สร้างขึ้นใหม่อย่างไร และหลักบ้าน/
หลักเมืองมีบทบาทหน้าที่อย่างไรต่อชุมชน
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บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานศึ กษาที่เกี่ย วข้องกับหั ว ข้อวิจัยเรื่อง หลั กบ้านหลักเมืองลุ่ มน้าโขง : กรณีศึกษาพื้นที่
ศิลปวัฒนธรรมร่วมภูมิภาคของนครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย มีรายละเอียดดังนี้
๒.๑ งานศึกษาด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการวิจัยฯ
งานศึกษาด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งการศึกษาได้เป็น ๒ กลุ่มคือ
๑) กลุ่มงานที่ศึกษาเกี่ยวกับคติความเชื่อในแง่ที่มาของหลักเมือง ซึ่งเน้นศึกษาที่ตัวของหลัก
เมืองโดยตรง
๒) กลุ่มงานที่ศึกษาด้านวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ลุ่มน้าโขง ที่แสดงถึงการตั้งหมุดหมายเมืองอัน
ศักดิ์สิทธิ์
การศึกษาด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้ง ๒ กลุ่มมีรายละเอียดดังนี้
๑) กลุ่มงานที่ศึกษาเกี่ยวกับคติความเชื่อในแง่ที่มาของหลักเมือง ซึ่งเน้นศึกษาที่ตัวของหลัก
เมืองโดยตรง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ กล่าวถึง “ประเพณีการตั้งหลัก
เมือง” ว่า มีที่มาจากประเพณีพราหมณ์ของอินเดีย และกล่าวถึงเสาหลักเมืองที่เก่าที่สุดในประเทศไทย คือ
หลักเมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เป็นศิลาจารึก มีลักษณะเป็นรูปตาปูหัวเห็ด สภาพชารุด มีจารึกอักษรปัลลวะ
ภาษาสันสกฤต กล่าวถึงธิดาของฤๅษีตนหนึ่ง ปรากฏคาหนึ่งบนจารึก อ่านว่า “ขีล” แปลว่า “หลัก”
๘

หนังสือ “พระหลักเมือง”๙ กล่าวถึงเสาหลักเมืองมีที่มาจากวัฒนธรรมอินเดียและเป็นคติ
พราหมณ์ อันเห็นได้จากการประกอบพิธีตั้งเสาหลักเมืองเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้
ยังได้ใช้ตานานเกี่ยวกับการตั้งเสาหลักเมืองของเมืองต่างๆ เช่น พงศาวดารโยนก มาอ้างอิงเพื่อแสดงให้เห็ นถึง
ความสืบเนื่องของคติความเชื่อเรื่องเสาหลักเมืองจากอดีตถึงปัจจุบัน๑๐
บทความ “ The Origin and Meaning of the Thai “City Pillar”๑๑อธิบายถึงที่มาและ
ความหมายของเสาหลักเมืองด้วยมุมมองและระเบียบวิธีทางมานุษยวิทยา โดยผู้เขียนเห็นว่า ความเชื่อเรื่องเสา
๘

สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพ “ประเพณี ก ารตั้ ง หลั ก เมื อ ง” ตี พิ ม พ์ ใ นหนั ง สื อ
“วงวรรณคดี” พ.ศ.๒๔๙๑ต่อมาเนื้อหานี้ ได้ตีพิมพ์อีกครั้งในหนังสือชื่อ “บันทึกรับสั่ง สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ
ประทาน ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล” เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐
๙
ฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ , พระหลักเมือง, พิมพ์ครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์), ๒๕๒๕.
๑๐
นอกจากนี้ ขุนวิจิตรมาตรา ก็ได้อธิบายความเชื่อและประเพณีการสร้างเสาหลักเมืองว่าเป็นคติพราหมณ์ พบได้จาก
การประกอบพิธีพราหมณ์ในการตั้งเสาหลักเมือง โดยใช้ข้อมู ลจากเอกสารตานานและพระราชพงศาวดาร เช่นตานานเมือง
หริภุญชัย ตานานจามเทวีวงศ์ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
๑๑
B.J. Terwiel “ The Origin and Meaning of the Thai “City Pillar” ตีพิมพ์ใน Journal of the Siam
Society พ.ศ. ๒๕๒๑
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หลักเมืองสื บเนื่องมาจากคติความเชื่อเรื่องผีของกลุ่ มชาติพันธุ์ไท ซึ่งชาวไทบางกลุ่มที่ไม่เคยรับวัฒนธรรม
อินเดียมีการสร้างเสาหลักเมืองเช่นกัน เป็นการสร้างขึ้นภายใต้กรอบความเชื่อเรื่องผี
หนังสือ “หลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ ”๑๒ กล่าวว่า หลักเมืองเป็นคติของคนไทยที่พัฒนามา
จากลั ท ธิ ผี ส างเทวดาของไทย ได้ แ ก่ คติ ผี บ รรพบุ รุ ษ หอผี ป ระจ าหมู่ บ้ า น ผี เ รื อ นบนหิ้ ง เสาเอก และ
ศาลหลักเมือง เป็นคติความเชื่อที่สืบทอดจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยทาการศึกษาค้นคว้าจากหลั กฐาน
ประเภทตานาน เช่น ตานานสิงหนวัติ ตานานจามเทวีวงศ์ และ กลุ่มพระราชพงศาวดารสมัยกรุงศรีอยุธยาฉบับ
ต่างๆ
หนังสือ “คนไทย(เดิม)ไม่ได้อยู่ที่นี่”๑๓ กล่าวว่า คติความเชื่อเรื่องเสาหลักเมืองเป็นความเชื่อ
สายวัฒนธรรมน้าเต้า คือเชื่อเรื่องกาเนิดมนุษย์มาจากน้าเต้าใบเดียวกัน เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมของกลุ่ม
ที่ใช้ภาษาออสโตรเอเชียติก(มอญ – เขมร) กับกลุ่มชาติพันธุ์ไท การนับถือคติความเชื่อเรื่องหลักเมืองเป็นความ
เชื่อที่สัมพันธ์กับการนับถือผีของกลุ่มที่ใช้ภาษาออสโตรเอเชียติก ปรากฏในรูปของใจบ้าน ในขณะที่กลุ่มชาติ
พันธุ์ไทมีการปะทะสังสรรค์กับกลุ่มภาษาออสโตรเอเชียติกก็รับเอาคติความเรื่องหลักเมืองมาใช้ และพัฒนา
จนกระทั่งกลายเป็นเสาหลักเมือง และเมื่อวัฒนธรรมจากอินเดียที่มาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ
แพร่หลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชนพื้นเมืองจึงรับเอาคติทางศาสนามาปรับให้เข้ากับคติหลักเมือง
ซึ่งมีมาแต่เดิม
๒) กลุ่มงานที่ศึกษาด้านวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ลุ่มน้าโขง ที่แสดงถึงการตั้งหมุดหมายเมืองอัน
ศักดิ์สิทธิ์
หนังสือ “แอ่งอารยธรรมอีสาน” โดย ศรีศักร วัลลิโภดม๑๔ เป็นหนังสือรวมบทความเกี่ยวข้อง
กับประวัติศาสตร์และโบราณคดีของอีสาน ซึ่งมีพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกับพัฒนาการทางสั งคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นอื่นๆ เช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวมทั้งดินแดน
ภายนอกที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบ เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม เป็นต้น ศึกษาพัฒนาการของพื้นที่ผ่านร่องรอย
หลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สามารถกาหนดขอบเขตอารยธรรม
อี ส านได้ ๒ แอ่ ง ใหญ่ คื อ แอ่ ง สกลนครและแอ่ ง โคราช พื้ น ที่ ทั้ ง สองแอ่ ง นี้ มี พั ฒ นาการตั้ ง แต่ ส มั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ตั้งแต่อีสานในตานานอุ
รังคธาตุ อารยธรรมบ้านเชียง อีสานสมัยใหม่ทวาราวดี อีสานลพบุรี ชาวอีส านโบราณย้ายไปอยู่สุโขทัย อีสาน
และลาว และมีการวิเคราะห์ในด้านโบราณคดี ผ่านร่องรอยของโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สาคัญ เช่น รอย
พุ ท ธบาทบนภู พ านเสมาหิ น อี ส าน เป็ น ต้ น นั บ เป็ น หนั ง สื อ ส าคั ญ เล่ ม หนึ่ ง ที่ เ ป็ น พื้ น ฐานความเข้ า ใจใน
ประวัติศาสตร์โบราณคดีและสภาพสังคมของพื้นที่อีสานและพื้นที่ที่เป็นเขตวัฒนธรรมร่วม
หนังสือ “ทวารวดีในอีสาน” โดย รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง๑๕เป็นการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม
ทวารวดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ปรากฏในแหล่งโบราณคดีที่เป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี โดยชี้ให้เห็นถึง
คติความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ งานศิลปะและวัฒนธรรม เริ่มตั้งแต่ความเชื่อพื้นเมืองเดิมที่มีต่อการ
๑๒

ท.กล้วยไม้ ณ อยุธยา, หลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประกายพรึก), ๒๕๑๕.
ชลธิรา สัตยาวัฒนา “ใจบ้าน ใจเมือง และใจคน : ปัญหาการสืบสาวกาเนิดและเอกลักษณ์ไทย” ใน คนไทย(เดิม)
ไม่ได้อยู่ที่นี่, (กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์,๒๕๓๓)
๑๔
ศรีศักร วัลลิโภดม, แอ่งอารยธรรมอีสาน, (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๓๘).
๑๕
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, ทวารวดีในอีสาน, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๘).
๑๓
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สร้ างหิ น ตั้ง การเกิดประเพณีป ลงศพ เครื่องบวงสรวงบูช าต่างๆ ตลอดจนอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อ
วัฒนธรรมและงานศิลปะในยุคต่อมา ประเด็นสาคัญที่นามาใช้ในการศึกษาเรื่องหลักเมือง คือ ”ใบเสมาทวาร
วดี”ซึ่งผู้เขียนได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างใบเสมาว่า เพื่อใช้แสดงเขตศักดิ์สิทธิ์ สร้างเพื่อใช้อุทิศบุญ
กุศล รวมถึงใช้ใบเสมาในฐานะสิ่งสักการบูชา ข้อมูลที่ได้นี้สามารถนามาเพื่อใช้วิเคราะห์ ถึงคติ ที่มาของการ
สร้างหลักเมืองได้เป็นอย่างดี
บทความเรื่ อ ง “คติค วามเชื่อของชาวอี ส าน” โดย พระอริย านุ วัต ร เขมจารี เถระ ๑๖และ
บทความ“ความเชื่อพื้นบ้านอันสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในสังคมอีสาน โดย ธวัช ปุณโณทก๑๗ ใน“วัฒนธรรมพื้นบ้าน
: คติความเชื่อ”กล่าวถึงระบบความเชื่อเกี่ยวกับการตั้งเมือง และผีผู้ปกปักรักษาเมืองของชาวอีสานว่าแต่ละ
ชุมชนจะมีพระภูมิบ้านเรียกว่า ปูุ ตา ในระดับเมืองจะ มเหศักดิ์เมือง ซึ่งก็คือ ปูุตาพระภูมิบ้านยกให้ สูงขึ้น
เรียกว่ามเหศักดิ์เป็นผีศักดิ์สิทธิ์ประจาเมืองใหญ่ ในการฝังหลักเมือง มักฝังในที่ชัยภูมิอันเป็นบริวาร เดช ศรี
เพื่อคุ้มครองชาวเมืองให้เจริญรุ่งเรืองและในแต่ละเมือ งจะมีศาลมเหศักดิ์หลักเมือง ซึ่งเจ้าเมืองสมัยนั้นพร้อม
ด้วยกรรมการเมืองจัดตั้งขึ้นภายใต้คติความเชื่อถือเรื่องเจ้า เทพ ผู้มารักษาเมือง ประชาชนจะให้ความเคารพ
เซ่นไหว้ เมื่อเวลาจะเดินทางไกลออกไปจากเมืองหลายวันก็จะทาการบอกกล่าวอาลาหลักเมือง หรือข้าราชการ
ที่จะย้ายเข้ามาประจาการก็จะต้องไหว้หลักเมืองเป็นอันดับแรก
จะเห็นได้ว่า การศึกษาหลักบ้าน/หลักเมืองที่ผ่านมานั้น เป็นการศึกษาในภาพรวมและเป็น
การศึกษาจากพื้นที่ส่วนกลางของประเทศไทยเป็นสาคัญ โดยมิได้ลงรายละเอียดในส่วนที่เป็นวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นมากนัก ส่วนการศึกษาที่เกี่ยวกับการปักหมุดหมายศักดิ์สิทธิ์ จะเน้นประเด็นศึกษาเรื่องวัฒนธรรมหินตั้ง
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมร่วมของภูมิภาคในเขตลุ่มน้าโขง งานอีกส่วนหนึ่งนั้นจะเน้นศึกษาถึงความเชื่อในสิ่งเหนือ
ธรรมชาติที่ดูแลรักษาชุมชนเมือง เช่น ความเชื่อเรื่องปูุตา มเหศักดิ์หลักเมือง เหล่านี้ ยังไม่ปรากฏการศึกษาถึง
พัฒนาการ และปรากฏการณ์ของการสร้างหลักเมืองในเขตลุ่มน้าโขงโดยตรง โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะศึกษา
เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในมิติทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับหลักเมืองบนสองฝั่งโขงให้มีความกระจ่างชัดต่อไป
๒.๒ การศึกษาองค์ประกอบส้าคัญของเนื้อหาที่ใช้ในการศึกษางานวิจัย
การศึกษาองค์ประกอบสาคัญของงานวิจัย จะมุ่งประเด็นไปที่องค์ประกอบของหลักบ้านและหลักเมือง
อันแสดงถึงหมุดหมายของศูนย์กลางชุมชนและศูนย์กลางเมือง ดังนี้
พิกัดแสดงต้าแหน่งใจกลางชุมชน
เป็นสิ่งสาคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างบ้านแปงเมือง เชื่อว่าเป็นตาแหน่งที่มีวิญญาณหรือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ในสิ่งนั้น ทาหน้าที่ดูแลคุ้มครอง ปกปักรักษา แต่ถ้าคนในเมืองหรือชุมชนละเลยการบวงสรวง
เซ่นไหว้บูชา ก็อาจจะทาให้เกิดโทษแก่เมืองหรือชุมชนนั้นได้ หรือหากตาแหน่งนี้มีอันเป็นไป เช่น เสียหาย หัก
พัง ก็อาจจะส่งผลต่อการดารงอยู่ของเมืองหรือชุมชนเช่นกัน

๑๖

พระอริยานุวตั ร เขมจารีเถระ, “คติความเชื่อของชาวอีสาน,” ใน วัฒนธรรมพื้นบ้าน : คติความเชื่อ, พิมพ์ครั้งที่
๔, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๑ – ๖๕.
๑๗
ธวัช ปุณโณทก, “ความเชื่อพื้นบ้านอันสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในสังคมอีสาน,” ใน วัฒนธรรมพื้นบ้าน : คติความเชื่อ,
พิมพ์ครั้งที่ ๔,( กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๓๕๐ – ๓๙๑.
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ตาแหน่งตรงใจกลางเมืองหรือชุมชนจึงถือว่าเป็นหัวใจสาคัญเพื่อสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ การหาตาแหน่ง
แรกนี้เป็นพื้นฐานของการก่อสร้าง ตั้งแต่การสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ การสร้างเรือนไปจนถึงการสร้างชุมชน
เมือง ตามด้วยตาแหน่ง บริเวณรอบๆที่ถือเป็นมณฑลหรือบริวารขององค์ประกอบหลักเมือง จึงพบว่ามีการทา
สัญลักษณ์เพื่อมีนัยยะแสดงตาแหน่งให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางของเมืองไว้ในตาแหน่งที่ได้เลือก เพื่อการกาหนด
ขอบเขตและพื้นที่ใช้งานต่างๆของเมืองหรือชุมชนต่อไป เมื่อได้ตาแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็จะทาสัญลักษณ์บ่ง
บอกไว้ เพื่อกาหนดหมุดหมายของชุมชนหรือเมืองในตาแหน่งประธานและตาแหน่งอื่นๆ ๑๘ในระหว่างการปัก
หรือฝังหมุดหมายนี้อาจมีการประกอบพิธีกรรมอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้นไปได้เช่น การเลือกฤกษ์
ยามที่ดี การเซ่นสรวง การร่ายมนต์คาถา หรือ เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสถิตอยู่ที่หมุดนั้นๆ เพื่อให้เกิดความสิริมงคล
ในการเริ่มต้นการก่อร่างสร้างเมืองหรือชุมชนนั้น
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
การกาหนดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นวัฒนธรรมร่วมของผู้คนในเขตพื้นที่ในระบบนิเวศเดียวกัน จึงมีวิถีชีวิต
ที่สอดคล้องร่วมกันทางวัฒนธรรม การพบร่องรอยของเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยการใช้ หิน ไม้ หรือวัสดุอื่นใดปัก
หรือฝังลงไปในดิน สามารถพบได้ในหลายพื้นที่ และเป็นพิธีกรรมดั้งเดิมก่อนรับพุทธศาสนา และเมื่อรับพุทธ
ศาสนาเข้ามาแล้วจึงมีการแปลงก้อนหิน หรือแท่งหินเหล่านั้น ตั้งขึ้นให้เป็นหมุดหมาย เพื่อบ่งบอกเขตหรือพื้นที่
แห่งความศักดิ์สิทธิ์ในทางพุทธศาสนาที่เรียกว่าเสมาหรือสีมา๑๙
พื้น ที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ยั งหมายรวมถึงบริเวณใจกลางหรือพื้นที่ศูนย์กลางส าคัญของชุมชนทั้งระดับบ้าน
(หมู่บ้าน)และระดับเมือง ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางสาคัญเสมือนเป็นหัวใจของบ้านหรือเมือง โดยมีชื่อเรียกแตกต่าง
กันไปตามแต่ละพื้นที่ทางวัฒนธรรม เช่น ใจบ้าน ใจเมือง บือบ้าน บือเมือง หลักบ้าน หลักเมือง สะดือเมือง
อินทขีล ฯลฯ ทั้งนี้มักพบการปักหมุดหมายไว้เป็นสัญลักษณ์ ด้วยเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์(สามารถให้คุณหรือให้
โทษแก่ผู้คนในเมืองหรือในชุมชนนั้น )ทรงประทับในหมุดหมายนั้น หมุดหมายที่ถูกกาหนดเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
เหล่านี้จะเป็นหลักยึด และศูนย์รวมทางจิตใจ และศูนย์รวมศรัทธาของผู้คน จะทาการสิ่งใดก็ต้องมีการบอก
กล่าวเป็นลาดับแรก
หมุดหมายเมือง
หมุดหมายที่ใช้เ ป็ น สั ญลั ก ษณ์นี้พบได้ห ลายรูปแบบ เช่น ก้อนหรือ แท่งศิล า เสาไม้ ฯลฯ แทนสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือ มักมีการกาหนดพื้นที่และปักหมุดหมายก่อนการเริ่มสร้างชุมชน ใน
วัฒนธรรมชาวบ้าน จะพบการทาเสาหลักบ้าน เสาใจบ้าน หรือ เสาบือบ้าน ฯลฯ ไว้เป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่
ศักดิ์สิ ทธิ์ข องหมู่บ้ า น เพื่ อไว้ ป กปั กรั ก ษาคุ้ม ครองคนในชุ มชน และเมื่อ ถึงเทศกาลงานบุญ ต่างๆจะมีการ
ประกอบพิธีในบริเวณนี้ด้วย

๑๘

จานวนตาแหน่งของหมุดหมายขึ้นอยู่กับพราหม์หรือผู้ประกอบพิธีกรรมเป็นผู้กาหนดบางแห่งมีเพียงตาแหน่ง
ประธานเพียงจุดเดียว
๑๙
ศรีศักร วัลลิโภดม,แอ่งอารยธรรมอีสาน, (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๓๘), หน้า ๓๗๑-๔๓๓.
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คติ แนวคิดความเชื่อว่าด้วย “หมุดหมายเมือง” ที่มีมาแต่เดิมและเป็นวัฒนธรรมร่วมของภูมิภาคยังคง
มีพลังอยู่เช่นเดิม ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง บทบาทหน้าที่ของหลัก เมืองจึงมีพัฒนาการที่
คู่ขนานกับสภาพสังคมและวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย
เสาและศาลหลักเมือง
หลักเมืองที่สร้างขึ้นในปัจจุบันนี้ มักนิยมสร้างเป็น “เสา” และมี “ศาล”เป็นอาคารครอบตัวเสา ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลทางรูปแบบและคติความเชื่อมาจากส่วนกลางคือ “หลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ ”(หรือหลักเมือง
กรุงเทพฯ)ที่มีรูปลักษณ์เป็น “เสา” จึงกลายมาเป็นแบบมาตรฐานที่ได้รับความนิยม ดังจะเห็นได้จากหลักเมือง
ที่สร้างขึ้นใหม่ในหลายพื้นที่ในเขตภาคอีสานที่มีลักษณะเป็นเสาและมีอาคารครอบเช่นเดียวกัน ในบางกรณีจึง
พบว่า ชุมชนเคยมีหลักบ้านหลักเมืองเดิมอยู่ก่อนแล้ว แต่ก็ได้จัดสร้างหลักเมืองขึ้นมาใหม่ให้มีรูปร่างลักษณะที่
เป็นมาตรฐาน(จากส่วนกลาง) คือ “เสา” สะท้อนถึงการรับอิทธิพลทาง “คติและแนวคิดร่วม” มาจาก
ส่วนกลาง และใส่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นในส่วนของรายละเอียดการตกแต่งตัวเสาและอาคารที่
มักใช้ศิลปะพื้นถิ่นมาเป็นหลักแนวคิดร่วมในการออกแบบด้วย หลักเมืองสมัยใหม่จึงเป็นพื้นที่ในการแสดง
อัตลักษณ์ของกลุ่มคนในชุมชนนั้นๆ ควบคู่กับหน้าที่การเป็นหมุดหมายของเมือง ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้มีเฉพาะ
ในพื้นที่ประเทศไทยเพียงอย่างเดียว ยังสามารถพบได้ ในกลุ่มเมืองที่มีวัฒนธรรมร่วมลุ่มน้าโขง ซึ่งปัจจุบันได้มี
การสร้างหลักเมืองใหม่ขึ้นในหลายๆเมืองด้วยเช่นกัน เช่น นครหลวงเวียงจันทน์ เซกอง บ่อแก้ว จาปาสัก
เป็นต้น
หลักเมืองกับหมุดหมายแสดงภูมิสถานของเมือง
ข้อสังเกตประการหนึ่งเกี่ยวกับการสร้างหลักเมืองหรือหมุ ดหมายของเมืองในสมัยใหม่คือไม่จาเป็นต้อง
สร้างขึ้นก่อนการสร้างเมืองดังเช่นในอดีต แต่เป็นการสร้างขึ้นในพื้นที่ที่เป็นชุมชนเมืองแล้ว ด้วยเหตุนี้ตาแหน่งของ
หลักเมืองอาจจะไม่ได้อยู่บริเวณ“ใจเมือง”ตามคติเดิมเสมอไป การเลือก“พิกัดที่ตั้ง”ของหลักเมืองที่สร้างใหม่จึง
กาหนดให้สอดคล้องกับผังเมืองที่มีอยู่ก่อน โดยกาหนดตาแหน่งที่ตั้งใกล้กับศูนย์กลางการปกครองแบบใหม่(ศูนย์
ราชการ)ของเมืองนั้น หรือเป็นพื้นที่โล่งเข้าถึงโดยสะดวก บริเวณรอบๆศาลหลักเมืองจัดเป็นลานกิจกรรมของ
ชุมชนเมือง เป็ นสวนสาธารณะ เช่นหลั กเมืองจั งหวัดอ่างทอง หลั กเมื องจังหวั ดสระบุ รี หลั กเมื องจังหวั ด
พิษณุโลก หลักเมืองจังหวัดหนองคาย หลักเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด หลักเมืองจังหวัดขอนแก่น บางแห่งก็มีการวางผัง
ให้มีความเป็นศูนย์กลางของเมืองโดยมีถนนหนทางที่พุ่งเข้าและกระจายออกจากหมุดหมายนั้น เช่นหลักเมือง
จังหวัดยะลา หลักเมืองจังหวัดพัทลุง ตลอดจนหลักเมืองนครบาลอาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ที่เคยมีแนวคิด
การออกแบบให้มีลักษณะวงเวียนเช่นกัน๒๐ ฯลฯ แนวคิดการสร้างหลักเมืองด้วยการกาหนดตาแหน่งหมุดหมาย
และปรับภูมิทัศน์ให้เกิดสภาพแวดล้อมใหม่โดยรอบบริเวณดังกล่าวมานี้ยังสามารถพบได้ในการสร้า งหลักบ้าน
เช่นเดียวกัน อาทิหลักบ้านดอนหวาย อาเภอเมืองและหลัก บ้านนาทับไฮ๒๑ อาเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
๒๐

จากการออกสารวจค้นคว้าของผู้วิจัย
ในปัจจุบันได้ย้ายขยับให้อยู่ริมถนนแล้ว เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรของผู้คนในหมู่บ้า น:ข้อมูลจากการ

๒๑

สัมภาษณ์
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หลักเมืองและหลักบ้านหลายแห่งดังที่ได้กล่าวมานี้จึงกลายมาเป็น “จุดหมายตา”(Landmark) ใหม่ของเมือง
และชุมชน ซึ่งแตกต่างไปจากอดีตที่ให้ความสาคัญกับความเป็น “พื้นที่กลาง”ที่มุ่งเน้นความ“ศักดิ์สิทธิ์”เป็น
ประเด็นสาคัญเพียงหนึ่งเดียว
๒.๓ กรอบแนวความคิดของการวิจัย
โครงการวิจัยนี้ ได้เลือกพื้นที่ศึกษาในกลุ่มเมืองลุ่มน้าโขงในฐานะที่เป็น “พื้นที่ทางวัฒนธรรม”ที่มี
ความสัมพันธ์กันระหว่างพื้นที่และผู้คนที่อาศัยในพื้นที่นั้น โดยใช้กรอบการวิจัยการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนตาม
แนวทางของ ศ.(พิเศษ)ศรีศักร วัลลิโภดม ที่แบ่งกระบวนการเก็บข้อมูลและเรียนรู้ผู้คนในพื้นที่ ๓ ระดับ๒๒ คือ
ภูมิวัฒนธรรม (Cultural landscape) หมายถึงลักษณะภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographical
landscape) ในอาณาบริ เวณใดบริ เวณหนึ่ง เช่น ปุาเขาล าเนาไพร ท้องทุ่ง หนองบึง แม่น้าลาคลอง หรือ
ปากอ่าวชายทะเล อันสัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองของผู้คนในท้องถิ่น จนเป็นที่รู้จักร่วมกันและมีการ
กาหนดนามชื่อเป็นสถานที่ต่างๆให้เป็นที่รู้จักร่วมกันในลักษณะที่เป็นแผนภูมิหรือแผนที่เพื่ อสื่อสารถึงกัน โดย
สร้างเป็นตานาน (Myth) ขึ้นมาอธิบายถึงความเป็นมาและความหมาย ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ สังคม
และวัฒนธรรม๒๓ พื้นที่ทางกายภาพจึงไม่ได้เป็นเพียงสภาพทางธรรมชาติเพียงอย่างเดียว หากแต่ถูกทาให้มี
ความหมายโดยผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น เช่น การสร้างศาสนสถานในภูมิประเทศที่เชื่อกันว่ามีอานาจเหนือ
ธรรมชาติส ถิตอยู่ การกาหนดตาแหน่ งศักดิ์สิทธิ์ในภูมิจักรวาลเพื่อให้ อานาจเหนือธรรมชาติเหล่านั้นเป็น
ผู้ป กครองดูแลและเป็น เจ้ าของสรรพสิ่งทั้งมวล ภูมิวัฒ นธรรมจึงไม่ห ยุดนิ่งมีการเปลี่ยนแปลงผ่ านยุคสมัย
สัมพันธ์กับบริบททางสังคม
นิเวศวัฒนธรรม (Cultural ecology)หมายถึงพื้นที่ธรรมชาติที่ผู้คนพากันมาตั้งถิ่นฐานเป็น บ้าน
และ เมือง ขึ้นมา โดยมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติร่วมกัน สร้างความรู้ร่วมกันในด้านการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรระหว่างกัน รวมทั้งการกาหนดแบบแผนขนบธรรมเนียม
ประเพณีในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒ นธรรมร่ว มกัน เป็นแก่นแท้ของความเป็นท้องถิ่น พื้นที่และ
สภาพแวดล้อมที่เกิดเป็นบ้านเป็นเมืองนี้ก่อให้เกิดประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขึ้นมา ซึ่งในตานานต่างๆมักเรียกว่า
การสร้างบ้านแปงเมือง และเชื่อมโยงกับความเชื่อทางสังคมและวัฒนธรรม ๒๔ ปรากฏเป็นหมุดหมายของบ้าน
และเมือง เช่น หลักบ้าน หลักเมือง ฯลฯ ท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องของพื้นที่ซึ่งมีบ้านและเมืองอยู่ร่วมกัน จนเกิด
สานึกร่วมว่าเป็นพวกเดียวกัน๒๕

๒๒

ใช้แนวทางการวิจัยตามที่ปรากฏในหนังสือ “ความหมายของภูมิวัฒนธรรม การศึกษาจากภายในและสานึกของ
ท้องถิ่น” และ บทนาในหนังมือ “นครแพร่ จากอดีตมาปัจจุบัน ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบความเชื่อ และ ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น” โดย ศ.พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม
๒๓
ศรีศักร วัลลิโภดม,ความหมายของภูมิวัฒนธรรม การศึกษาจากภายในและส้านึกของท้องถิ่น . กรุงเทพฯ :
(มูลนิธิเล็ก – ประไพ วิริยะพันธุ์, ๒๕๕๑), หน้า ๒๓ – ๒๔.
๒๔
ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี, แนวคิดพื้นที่สาธารณะในมุมมองตะวันตกและตะวันออก, ใน”ว่าด้วยทฤษฎีทาง
สถาปัตยกรรม:พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม”,เชียงใหม่: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .,๒๕๕๗, หน้า ๔๓.
๒๕
ศรีศักร วัลลิโภดม และ วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, นครแพร่ จากอดีตมาปัจจุบัน ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบความเชื่อ
และ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น, กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)., ๒๕๕๑, หน้า ๑๔.
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ชีวิตวัฒนธรรม (Way of life) หมายถึง ชีวิตผู้คนในชุมชนที่เรียกว่า บ้าน อันเป็นหน่วยย่อยหรือ
บริวารของ เมือง ความเป็นบ้านนั้นหมายถึงชุมชนหรือกลุ่มชนทางชาติพันธุ์ (Ethnicity)ที่เข้ามามีความสัมพันธ์
ทางสังคม อยู่ร่วมกันในพื้นที่อยู่อาศัยจนเกิดเป็นครัวเรือน ครอบครัว ตระกูล โคตรเหง้า และพี่น้องร่วมบ้านกัน
มาไม่ต่ากว่าสามชั่วคน เป็นความสัมพันธ์แบบเห็นหน้าค่าตา รู้จักกันว่าใครเป็นใคร เป็นลูกเต้าเหล่าใคร และมัก
สื่อกันด้วยคาที่เป็นญาติ เช่น พ่อแม่ ลุงปูาน้าอา ตายาย และพี่น้อง เป็นต้น๒๖
ภาพที่ ๒.๑ แผนผังแสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
ภูมิวัฒนธรรม
(Cultural landscape)

นิเวศวัฒนธรรม
(Cultural Ecology)

ชีวิตวัฒนธรรม
(Way of Life)

หลักบ้านหลักเมืองไทย-ลาว ลุ่มน้้าโขง
• บทบาท(หน้าที่)
• รูปแบบศิลปกรรม
• ปรากฏการณ์ความสัมพันธ์กับผู้คน
๒.๔ นิยามศัพท์
หมุดหมาย หมายถึง สิ่งหนึ่งใดที่ถูกฝังลงดิน และหรือปรากฏขึ้นมาจากพื้นดิน โดยมีนัยยะในการบ่ง
บอกตาแหน่งหรือพิกัดที่ตั้ง เพื่อแสดงบริเวณพื้นที่ความสาคัญนั้น
หลักบ้าน หมายถึง หมุดหมายแสดงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้าน มักมีลักษณะเป็นแท่งเสา บางแห่งอาจ
มีประติมากรรมรูปเคารพร่วมด้วยหรือบางแห่งอาจสร้างเฉพาะเป็นเรือนก็ได้
หลักเมือง หมายถึง หมุดหมายแสดงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมือง มักมีลักษณะเป็นแท่งเสา บางแห่งอาจมี
ประติมากรรมรูปเคารพร่วมด้วย
ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง สิ่งซึ่งแสดงออกทาง คติ ความเชื่อ ประเพณี ตลอดจนรูปแบบศิลปกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับหลักบ้านและหลักเมือง
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง หมายถึง ขอบเขตพื้นที่ศึกษาทางกายภาพอันประกอบด้วยอาณาบริเวณ ๒ ฝั่งแม่น้า
โขงคือเขต

๒๖

ศรีศักร วัลลิโภดม และ วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, นครแพร่ จากอดีตมาปัจจุบัน ภูมินิเวศวัฒนธรรม ระบบความเชื่อ
และ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น, กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)., ๒๕๕๑, หน้า ๑๔.
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บทที่ ๓
วิธีด้าเนินการวิจัย
โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยแบ่งขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
๓.๑ ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
๓.๑.๑ การค้นคว้าเชิงเอกสาร (Documentary Research) ที่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารวิชาการ
ทั่วไป เอกสารพื้นถิ่น ตานาน พงศาวดาร วรรณคดีในสมัยต่างๆ และเอกสารที่เก็บรักษาไว้ในท้องถิ่นต่างๆ ที่มี
ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับการปักหมุดหมาย หลักบ้าน หลักเมือง ที่ ปรากฏในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่
ลุ่มน้าโขง ตลอดจนเอกสารชั้นรองต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง โดยมีแหล่งค้นคว้าที่สาคัญได้แก่ หอสมุดแห่งชาติ
หอจดหมายเหตุแ ห่ งชาติ หอสมุด มหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากร และส านั กหอสมุ ดในมหาวิ ท ยาลั ยในพื้ น ที่ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น
๓.๑.๒ การศึกษาภาคสนาม (Field Research) เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ใช้การ
เก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน
๓.๑.๒.๑ ศึกษาจากการสังเกต (Observation)
๓.๑.๒.๒ ศึกษาโดยการสัมภาษณ์ (Interview)
๓.๑.๒.๓ ศึกษาโดยการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)
โดยเก็บข้อมูล ดังนี้
๑) ด้านรูปแบบของหลักบ้านหลักเมือง ที่มีความเป็นหมุดหมาย(หิน ,ไม้)อาคาร(ศาล) และ
สภาพสิ่งแวดล้อม โดยการบันทึกภาพและทาแผนผัง
๒) การเก็บข้อมูลด้านคาบอกเล่า ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ที่อยู่ใน
พื้นที่ เพื่อรวบรวมคติความเชื่อท้องถิ่น ประวัติความเป็นมา ความทรงจาของผู้คน และการรับรู้ที่มีต่อหลักบ้าน
หลักเมืองโดยการบันทึกเสียง
๓.๑.๓ พื้นที่ศึกษาที่ใช้สารวจเก็บข้อมูลภาคสนาม
การวิจัย “หลักบ้านหลักเมืองไทย-ลาวลุ่มน้าโขง : กรณีศึกษาพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมร่วมภูมิภาคของนคร
หลวงเวียงจัน ทน์และหนองคาย” ได้กาหนดพื้นที่ศึกษาภาคสนามเป็น นครหลวงเวียงจันทน์ และจังหวัด
หนองคาย โดยสมมติฐานเบื้องต้นที่ว่าประเพณีการฝังหลักบ้านหลักเมืองในเขตวัฒนธรรมลุ่มน้าโขงน่าจะมี
ความสัมพันธ์กัน เนื่องจากเป็นวัฒนธรรมร่วม แม้ว่าปัจจุบันพื้นที่ทั้ง ๒ จะแยกจากกันด้วยเหตุผลทางด้ าน
การเมืองการปกครอง แต่ในอดีตนครหลวงเวียงจันทน์ หรือชื่อเรียกเดิมว่า “กรุงศรีสัตนาคนหุต วิสุทธิ์รัตนราช
ธานีบุรีรมย์” เป็นเมืองที่สัมพันธ์กับทางฝั่งขวาของแม่น้าโขงคือ บริเวณจังหวัดหนองคาย ซึ่งปรากฏร่องรอย
ของเมืองเก่าร่วมสมัยในหลายแห่งด้วยกัน มีพัฒนาการของเมื องร่วมกัน และมีการอยู่อาศัยของผู้คนมาอย่าง
ต่อเนื่อง จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการใช้เป็นกรณีศึกษาร่องรอยความคิดความเชื่ออันนามาสู่ของการตั้งหลัก
บ้านหลักเมืองของผู้คนในแถบนี้ได้เป็นอย่างดี
จากการสารวจตามหมู่บ้านต่างๆ ด้วยการใช้โปรแกรม Google Map และ Google Earth ตรวจสอบ
ชั้นต้นเพื่อตรวจสอบตาแหน่งของหลักบ้านในหมู่บ้านต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดทางเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ไทย รวมถึงในจังหวัดหนองคาย ทาให้ทราบถึงตาแหน่งของหลักบ้าน ซึ่งมักอยู่ตามใจกลางหมู่บ้านเป็นจานวน
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มาก แต่เนื่องจากโปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ได้ในเขตพื้น ที่ประเทศลาว จึงต้องใช้วิธีการสารวจภาคสนาม พร้อม
สัมภาษณ์และนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ ทดสอบสมมติฐ านที่ตั้งว่าการสร้างหลั กบ้านหลักเมืองเป็น
วัฒนธรรมร่วมของผู้คนในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
พื้นที่ศึกษาที่ใช้สารวจเก็บข้อมูลภาคสนาม แบ่งเป็น ๒ กลุ่มคือ
กลุ่มที่ ๑ พืน้ ที่กลุ่มฝั่งซ้ายน้าโขง นครหลวงเวียงจันทน์ และพื้นที่ใกล้เคียง จานวน ๗ แห่ง คือ
๑) วัดสีเมือง
๒) หอหลักเมืองนครหลวงเวียงจันทน์
๓) วัดโซกใหญ่
๔) หอบ้านโซกน้อย
๕) หอบ้าน บ้านแสงสว่าง เมืองไชเชดถา นครหลวงเวียงจันทน์
๖) หอบ้านหนองสามขา บ้านอุดมผล
๗) หอบ้านปากท้าง บ้านปากท้าง เมืองสีโคตรบอง นครหลวงเวียงจันทน์ (หลังสนามบินวัดไต)
กลุ่มที่ ๒ พื้นที่กลุ่มฝั่งขวาน้าโขง ได้แก่ จังหวัดหนองคาย และพื้นที่ใกล้เคียง จานวน ๒๓ แห่ง
๑) หลักเมืองหนองคายอาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
๒) หลักเมืองท่าบ่อ อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
๓) หลักเมืองเวียงคุกอาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
๔) หลักเมืองโพนพิสัย(หลักเมืองปากห้วยหลวง)อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ประเทศ
ไทย
๕) หลักเมืองเฝูาไร่ ตาบลเฝูาไร่ อาเภอเฝูาไร่ จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
๖) ศาลปูุตา ปูุคาถาง บ้านพวก ตาบลบ้านพวก อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
๗) บ้านหม้วย ตาบลพระธาตุบังพวน อาเภอเมืองจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
๘) บ้านดอนหวาย ตาบลปะโค อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
๙) บ้านบ่อ ตาบลปะโค อาเภอเมืองจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
๑๐) บ้านบ่าง ตาบลวัดธาตุ อาเภอเมืองจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
๑๑) บ้านร่องเม็ก ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอเมืองจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
๑๒) บ้านคาโปูงเปูง ตาบลค่ายบกหวาน อาเภอเมืองจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
๑๓) บ้านโนนสวรรค์ ตาบลหนองปลาบาก อาเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
๑๔) บ้านไทยสามัคคี ตาบลหนองปลาบากอาเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
๑๕) บ้านตาดทอง ตาบลพระบาทนาสิงห์ อาเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
๑๖) บ้านพระบาทนาหงส์ ตาบลพระบาทนาสิงห์อาเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
๑๗) บ้านดงตาล(ใต้) ตาบลโพนแพง อาเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
๑๘) บ้านนาทับไฮ ตาบลนาทับไฮ อาเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
๑๙) บ้านโนนดู่ ตาบลนาทับไฮอาเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
๒๐) บ้านหนองหลวงเก่า ตาบลหนองหลวง อาเภอเฝูาไร่จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
๒๑) บ้านโนนมันปลา ตาบลหนองหลวง อาเภอเฝูาไร่จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
๒๒) บ้านหนองจอก ตาบลหนองหลวง อาเภอเฝูาไร่จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
๒๓) บ้านเจื้อง ตาบลแก้งไก่ อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
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โดยการสารวจภาคสนามในพื้นที่ทั้ง ๒ กลุ่มนี้ เพื่อศึกษาถึง
๑) ประวัติของการตั้งบ้านเมือง หรือ ชุมชน ที่สัมพันธ์กับคติความเชื่อเกี่ยวกับการตั้งหลักบ้าน
หลักเมือง โดยใช้ข้อมูลจากพื้นที่เป็นหลักเพื่อนามาวิเคราะห์กับหลักฐานกลุ่มอื่นต่อไป
๒) ภูมิสัณฐานของตาแหน่งที่ตั้ง และรูปแบบของหลักบ้านหลักเมืองที่ปรากฏ
๓) ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เริ่มกลับมาให้ความสาคัญกับการสร้างหลักบ้านหลักเมืองในพื้นที่
ต่างๆ
๓.๒ ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
ดาเนินการนาข้อมูลจากการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) และการศึกษาภาคสนาม
(Field Research) มาศึกษาวิเคราะห์ทั้งจากเอกสารและข้อมูลภาคสนาม ตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ วิเคราะห์ข้อมูลด้านคติความเชื่อ
๓.๒.๒ วิเคราะห์ข้อมูลด้านปรากฏการณ์การสร้างหลักเมืองสมัยใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้าโขง
๓.๒.๓ วิเคราะห์ประเด็นว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างการแสดงออกทางด้านรูปแบบศิลปกรรม
ของหลักเมือง กับบทบาท หน้าที่ใช้สอยในสังคมปัจจุบัน
๓.๓ ขั้นตอนการสังเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย
เรียบเรียงผลการศึกษา ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์และวิจัยตามลาดับการวิจัยข้างต้น โดยเสนอคาตอบ
ที่สอดคล้องกับปัญหาและวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ได้ตั้งไว้สรุปผลการวิจัย และตั้งข้อเสนอแนะ
๓.๔ ขั้นตอนการต่อยอดงานวิจัย
๓.๔.๑ การดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation)โดยการเสวนา
วิชาการ(Focus group discussion)อย่างมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ในประเด็นองค์ความรู้ที่ได้จาก
งานวิจัยและจัดทาเอกสารในการเผยแพร่งานวิจัย ดังนี้
กิจกรรมการเสวนาวิชาการ (Focus group discussion)ประเด็นองค์ความรู้ “หลักบ้านหลัก
เมืองไทย-ลาวลุ่มน้าโขงพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมร่วมภูมิภาคของนครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย” วันเสาร์ที่
๑๑พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ วัดสาวสุวรรณาราม ตาบลเวียงคุก จังหวัดหนองคาย
โดยประเด็นข้อคาถามของการเสวนา คือ
๑) การนิยามความหมายของหลักบ้าน หลักเมือง (จากมุมมองของคนในพื้นที่)
-หลักบ้านหลัก หมายถึงอะไร
-หลักเมือง
หมายถึงอะไร
๒) หน้าที่ของหลักบ้าน หลักเมือง
๓) หลักบ้านในชุมชน และละแวกใกล้เคียง
- กรณีที่มีหลักบ้านในชุมชน ๑) มีหน้าตารูปแบบลักษณะใด มีองค์ประกอบ
อะไรบ้าง (เช่น เรือน, เสา ฯลฯ) ๒) ทาจากอะไร ๓) ตั้งอยู่ที่ใด มี
สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร ๔) สร้างเมื่อใด ใครมาทาให้ ๕) มีการเปลี่ยน
ตาแหน่งหลักบ้านหรือไม่ เพราะเหตุใด
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- กรณีที่ไม่มีหลักบ้านในชุมชน มีสิ่งใดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาบ้าน ๑)มีหน้าตา
รูปแบบลักษณะใด มีองค์ประกอบอะไรบ้าง (เช่น เรือน, เสา ฯลฯ) ๒) ทามา
จากอะไร ๓) ตั้งอยู่ที่ใด มีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร ๔) สร้างเมื่อใด ใครมาทา
ให้ ๕) มีการเปลี่ยนตาแหน่งหลักบ้านหรือไม่ เพราะเหตุใด ท่านเคยเห็นหลัก
บ้านที่(หมู่)บ้านอื่นหรือไม่
๔) การตั้งหมู่บ้านที่ศรีเชียงใหม่ ใช้อะไรเป็นศูนย์กลางชุมชน
- มีหอกลางบ้านหรือไม่
- หรือใช้สิ่งอื่นเป็นหลักของชุมชน
๕) หลักเมืองวัดเทพพลประดิษฐาราม
- ประวัติความเป็นมา
- หลักเมืองที่วัดเทพพลมีหน้าที่อะไร
๖) ความเกี่ยวข้อง / เชื่อมโยง ในประเด็นว่าด้วย ประเพณีพิธีกรรมที่มีความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับหลักบ้านหลักเมืองฝั่งไทยกับฝั่ง สปป.ลาว
๓.๔.๒ การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม (Art and Culture Camp) ในประเด็นองค์ความรู้ที่ได้
จากการวิจัยให้กับเยาวชนได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน ดังนี้
- กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม (Art and Culture Camp) ให้กับเยาวชนได้เรียนรู้อย่าง
เพลิ ด เพลิ น ในวั น เสาร์ ที่ ๑๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ วั ด สาวสุ ว รรณาราม
ตาบลเวียงคุก จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย
๑) กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้หลักบ้านหลักเมืองไทย-ลาวลุม่ น้าโขง”
๒) กิจกรรมเรียนรู้เรื่อง “พื้นฐานศิลปะ+องค์ประกอบศิลป์” พร้อมฝึกปฏิบัติ ด้วย
สีชอร์คน้ามัน
๓) กิจกรรมสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะเดี่ยว หัวข้อ “หลักบ้านหลักเมืองไทย-ลาวลุ่ม
น้าโขง”พร้อมฝึกปฏิบัติ ด้วยสีชอร์คน้ามัน
๔) กิจกรรมสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะกลุ่ม ๑ ชิ้นงานงานกลุ่ม หัวข้อ “ท้องถิ่นของ
เรา”
๓.๔.๓ สรุปโครงการ/เขียนรายงาน/เสนอรายงาน
๓.๔.๔ เขีย นบทความวิ จั ย ๑ เรื่ อง เพื่อเสนอในการประชุมทางวิ ช าการด้า นการวิจัย วัฒ นธรรม
แห่งชาติที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นเป็นประจาทุกปี
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บทที่ ๔
ผลการศึกษา“หลักบ้าน”ในเขตพื้นที่วิจัย
๔.๑ ข้อค้นพบหลักบ้านนครหลวงเวียงจันทน์
ข้อค้นพบหลักบ้านนครหลวงเวียงจันทน์พบว่ามีการเลือนหายหรือการไม่ปรากฏหลักบ้านแบบจารีตในเขต
เวียงจันทน์ ซึ่งมีข้อสังเกตว่าหลายชุมชนไม่ปรากฏหรือมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสัณฐานหลักบ้านที่มีลักษณะเป็นเสาไม้
ดังที่ปรากฏในพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทย เหตุผลสาคัญหนึ่ง มาจากได้รับผลกระทบจากการปฏิวัติเมื่อราวพ.ศ.
๒๕๑๘-๒๕๑๙ ซึ่งสอดคล้ องกับการพบเสาไม้ที่ยังถูกเรียกว่า “ใจบ้าน” ในบริเวณเขตรอบนอกของนครหลวง
เวียงจันทน์และยังคงทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางของบ้าน ในขณะที่พบลักษณะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนมีรูปแบบเป็นเรือนขนาดเล็ก ดังเช่นศาลบรรพบุรุษหรือศาลเทวาอารักษ์ในภาคอีสานของประเทศไทย และ
ผู้คนส่วนใหญ่มักเรียกว่า “ศาลปูุตา” โดยตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเดียวกันคือปุาชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่
ส่วนกลางของบ้าน สถานที่ดังกล่าวถูกวางบทบาทหน้าที่ให้เป็นพื้นที่ของอานาจศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนในบ้านให้ความ
เคารพยาเกรงร่วมกัน หากแต่ผู้คนทางนครหลวงเวียงจันทน์เรียกเรือนที่ตั้งอยู่ในสถานที่ดังกล่าวว่า “หอบ้าน”
๔.๑.๑ หลัก(ใจ)บ้าน และ หอบ้าน นครหลวงเวียงจันทน์
หลักบ้านและหอบ้าน ในนครหลวงเวียงจันทน์พบว่ามีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน โดยข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ พ่อตู้สะหมาน สุวันนะสี ๒๗ หรือ หมอลาสมาน ฮ่วมสิน ศิลปินหมอลาชาวขอนแก่นที่หนีข้ามไปฝั่ง
ลาวเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๑ หลังการปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จากประสบการณ์การเดินทางไปยังพื้นที่
ต่างๆทั่วประเทศลาว ทาให้พ่อตู้สะหมาน สุวันนะสี พบเสากลาง(หมู่)บ้าน และท่านได้เล่าให้ฟัง โดยสามารถ
สรุปเป็นใจความสาคัญ ดังนี้
หอบ้าน หลักบ้าน๒๘ หลักเมือง ปูุตา คือสิ่งเดียวกัน ตั้งอยู่ ใจกลางหมู่บ้าน“หลักบ้าน” คือ
สิ่งที่เป็นหมุดหมายทาขึ้นมาเป็นหลัก พบทางตอนเหนือของประเทศลาว อยู่ทางเชียงขวาง เมืองคูณ
ซาเหนือ เมืองพวน พบหลักบ้านในเขตลาวเหนือเป็นจานวนมาก เป็นไม้แกะสลักสวยงาม ยอดแบบ
ธาตุ และมีการตั้งศาล ส่วนทางภาคกลางและใต้ของลาวไม่ค่อยพบเห็ น ส่วนทางฝั่งไทยกลับพบเสา
หลักบ้านจานวนมาก เช่นที่บ้านสาวะถี (ขอนแก่น)
ส่วน“หอบ้าน” พบทั่วไปในประเทศตั้งแต่ภาคกลางลงมาจนภาคใต้ของลาว มีลักษณะเป็น
เรือนขนาดเล็ก สี่เสา มีรูปแบบและขนาดเช่นเดียวกับเรือนพักอาศัยขนาดเล็ก แบบที่สร้างเป็นหอ
ขนาดเล็กก็มี เป็นหอไม้ เสาสูงเพียงระดับสายตาจึงเรียกว่า เพียงตา ต่อมาเปลี่ยนเป็นการใช้ ศาลพระ
ภูมิ (ปู น)แบบใหม่แทน อย่างไรก็ตาม ทั้งหอบ้านและหลั กบ้านคือสิ่งเดียวกัน ในสมัยปลดปล่ อย
ประเทศลาว เคยมีความคิดที่จะลบล้างความเชื่อเรื่องงมงาย แต่ประชาชนไม่ยอม ในที่สุดทางรัฐบาล
๒๗

พ่อตู้สะหมาน สุวันนะสี , (ศิลปินแห่งชาติลาว) อายุ ๗๐ ปี, สัมภาษณ์ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ปัจจุบัน
เสียชีวิตแล้ว)
๒๘
อย่างไรก็ดี จากการสอบถามและสัมภาษณ์ชาวบ้านและผู้สูงอายุในบริเวณพื้นที่ต่างๆของเขตนครหลวงเวียงจันทน์
พบว่าไม่รู้จักหลักบ้าน มีแต่ที่เรียกว่าหอบ้านและไม่มีการปักเสา ในขณะที่เขตรอบๆนครหลวงเวียงจันทน์ยัง มีการพบเสาหลัก
บ้าน และเรียกเสาชนิดนี้ว่า“ใจบ้าน”
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จึงต้องยอมปล่อยให้ประชาชนนับถือศรัทธาต่อไป๒๙
หอบ้าน และ หลักบ้าน มักจะประกอบพิธีกรรมสร้างขึ้นมาเมื่อตั้งชุมชนใหม่ จะต้องตั้งหอบ้าน หรือ
หลักบ้านใหม่ก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคล ผู้ประกอบพิธีคือ คนเฒ่าคนแก่ประจาบ้าน และพระสงฆ์ เริ่มจาก
เลือกวันที่ดี แล้วทาการเบิกธรณี เป็นการเชิญแม่พระธรณีออกแล้วตั้งหลักบ้านหรือหอบ้าน สถานที่ที่เหมาะสม
คือ มีต้นไม้ใหญ่ หรือเป็นโพนปลวก เป็นหนองน้า เมื่อตั้งแล้ว ในแต่ละปีจะมีการทาบุญที่หอบ้าน หรือ หลัก
บ้าน เวลาทาบุญหลักบ้าน จะเอาเชือกมาโยงจากกลางบ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวเสาหลักบ้าน หรือ หอบ้า น ขึงไป
ตามบ้านต่างๆ ที่บริเวณกลางบ้านจะมีการสร้างศาลาไว้ด้วย เพื่อใช้เวลามีงานบุญ เหล่าแม่ออก พระสงฆ์ก็จะ
มานั่งกันเต็มในศาลากลางบ้าน๓๐
หอบ้านและหลักบ้าน คือความเชื่อเกี่ยวกับ “ผี” ที่เป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สถิตตามที่ต่างๆ สามารถให้
คุณให้โทษ ผู้ที่นับถือมักมีการสร้างสิ่งต่างๆที่จะใช้เป็นตัวแทนของวิญญาณนั้นๆ หรือเป็นที่ที่วิญญาณนั้นได้ลง
มาสถิตอยู่ให้คนได้กราบไหว้บูชา เช่น การสร้างเป็นรูปเคารพ การสร้างศาล การกาหนดให้ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็น
ที่สถิต เช่น หลักหิน เสาไม้ หรือ ต้นไม้ ฯลฯ .ตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวลาวก่อนที่จะเปลี่ยนมานับถือศาสนา
พุทธ ในยุคก่อนหน้านั้นชาวลาวนับถือผีและมีการสร้างหอผีตามที่ต่างๆไว้บูชา โดยสร้างเป็นเรือนขนาดเล็ก
เรียกกันว่าหอบ้าน หอนา หอตาแฮก หอเรือกไร่นาสวน๓๑ เป็นต้น ซึ่งแม้ว่าต่อมาในสมัยเจ้าฟูางุ้ม(พ.ศ. ๑๘๕๙
-๑๙๓๖) ปฐมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งนาพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์แบบกัมพูชา ๓๒เข้ามาเผยแพร่
ในราชอาณาจักรล้านช้าง ความเชื่อเรื่องผีก็ยังคงมีปรากฏอยู่
นอกจากหอผีตามที่ต่างๆแล้ว ชาวลาวยังมีการสร้าง “หลัก”๓๓เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์กาหนดเขตของสิ่ ง
ต่างๆ ได้แก่ ๑.หลักบ้านหรือเสมาบ้าน ๒.หลักเสมาสิม หรือ บือสิม และ ๓.หลักเมือง ซึ่งหลักจะต่างจากหอ เพราะ
ไม่ได้สร้างเป็นอาคาร(เรือน)ขนาดเล็ก แต่มักใช้วัสดุต่างๆ เช่น ไม้ หรือ หิน ปักเป็นหลักเป็นจุดสังเกตแทน
หลักบ้าน หรือ เสมาบ้าน หมู่บ้านหนึ่งๆ จะมีการกาหนดเขตของบ้าน หมายถึงทางเข้าบ้านแต่ละทาง
จะปักหลักบ้านไว้เพื่อใช้เป็นตัวกาหนดหลักเขต โดยใช้ไม้ปักเป็นหลัก ไม่มีค่อยใช้หิน (หลักหินจะนิยมใช้เป็น
เสมาของวัดมากกว่า) หมู่บ้านหนึ่งจึงมีหลักบ้านหลายหลักหลายตาแหน่ง ตามจานวนทางเข้าออกของหมู่บ้าน
นั้นๆ ในตาแหน่งใจกลางหมู่บ้านจะมีการปักอีกหนึ่งหลัก หรือบางหมู่ บ้านก็สร้างเป็นหอกลางบ้านไว้ด้วย ตาม
ความเชื่อของชาวลาว ถือกันว่าทุกๆวันศีล (วันพระ) “ผู้ใดจะไปเอาฟืนเอาไม้ทุกสิ่งอย่างมา จะห้ามเอาเข้า
หมู่บ้านเด็ดขาด ต้องเอามาวางไว้นอกหลักบ้าน ห้ามเอาเข้ามาบ้านเด็ดขาด ถ้าผู้ใดจาเป็นต้องเอาเข้ามาในเขต
บ้าน จะต้องเอาไปพักไว้ ที่ตู้(ผู้อาวุโส)ก่อน เอาเหล้าไหแก่ตู้ เพื่อตู้ไปสะมาคารวะที่หอบ้านก่อนตามประเพณี
จารีต พอเลยวันพระไปแล้ว มื้อค่าหนึ่งหรือเก้าค่าคาหนึ่งจึงค่อยได้ไปเอาไม้เอาฟืนเข้ามาได้”๓๔

๒๙

พ่อตู้สะหมาน สุวันนะสี, อายุ ๗๐ ปี, สัมภาษณ์ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ปัจจุบัน เสียชีวิตแล้ว)
พ่อตู้สะหมาน สุวันนะสี, อายุ ๗๐ ปี, สัมภาษณ์ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ปัจจุบัน เสียชีวิตแล้ว)
๓๑
ท่านภูเวียง โพธิสาร, ไม่ทราบอายุ , สัมภาษณ์ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐.
๓๒
การนาพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์แบบกัมพูชาเข้ามาในสมัยเจ้าฟูางุ้ม เป็นประเด็นที่น่าสนใจและควรต้องมีการ
ตรวจสอบต่อไป
๓๓
เป็นที่น่าสังเกตว่า จากการสัมภาษณ์บุคลากรของรัฐ หรือนักวิ ชาการของทางการลาว จะรู้จักคาว่า “หลักเมือง”
ด้วยเหตุผลหนึ่งน่าจะมาจากความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวและข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับ หลักเมือง ของทั้งหนองคาย
และเวียงจันทน์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งหอหลักเมืองแห่งใหม่ของเวียงจันทน์ที่เพิ่งสร้างแล้วเสร็จไม่กี่ปีมานี้ ก็เริ่มใช้คาเรียกหมุด
หมายแห่งใหม่ของเมืองว่า “ หลักเมือง” ดังเช่นในเขตเมืองหนองคาย และเมืองโดยส่วนใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับ
การตรวจสอบทั้งจากเอกสารและคาบอกเล่าจากชาวบ้านผู้อาวุโสที่อยู่ในเวียงจันทน์ ก็ไม่พบคาว่า หลักบ้าน หรือ หลักเมือง
๓๔
ท่านภูเวียง โพธิสาร, ไม่ทราบอายุ , สัมภาษณ์ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐.
๓๐
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ปัจจุบันในเขตพื้นที่เวียงจันทน์ ไม่พบการปักหลักบ้าน ถ้ามีก็จะเป็นศาลพระภูมิตามบ้านมากกว่า แต่
ถ้าบริเวณรอบนอกอาจจะยังพอมีอยู่บ้าง การที่ไม่ปรากฏการทาเสาหลักบ้านในเขตเวียงจันทน์นี้ อ.ภูเวียง โพธิ
สาร ให้ความเป็นว่า อาจสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยเจ้าฟูางุ้มที่นาศาสนาพุทธเขามาแทนการนับถือผี ต่อมาในสมัย
ของพระเจ้าโพธิสารราช (พ.ศ. ๒๐๖๓ – พ.ศ. ๒๐๙๐) พระองค์มีความเชื่อถือและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
เป็นอย่างมาก ทรงประกาศห้ามการพิธีบูชาไหว้ผีต่างๆ ให้ทาลายล้างหอผีล้มเลิกความเชื่อเรื่องผี จนกระทั่งถึง
ยุคปลดปล่อยของลาวที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆค่อนข้างมาก น่าจะเป็นสาเหตุที่ทาให้ความเชื่อ
เก่าๆ ได้สู ญหายหรื อเกิดการเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิม ปัจจุบันในเขตพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์และพื้นที่
ใกล้เคียงจึงคงมีแต่ หอบ้าน ซึ่ง แต่ก่อนหมู่บ้านหนึ่งจะต้องมีหอหนึ่ง แต่ปัจจุบันสองสามบ้านไปขึ้นหอเดียวก็มี
มีญาพ่อเป็นผู้คุ้มครองปกปักรักษาหลายบ้าน
ในหนึ่งปีจะมีการทาบุญที่หอบ้านครั้งหนึ่ง โดยแต่ละบ้านจะเป็นผู้กาหนดเอาวันพระใดวันพระหนึ่งใน
เดือน ๕ หรือเดือน ๖ เป็นช่วงทาบุญหอบ้าน แต่ละครอบครัวแต่ละหลังคาเรือน ยกตัวอย่างบ้านที่มีอยู่ร้อย
หลังคาเรือน แต่ละบ้านจะแบ่งเป็นหน่วย เมื่อถึงวันทาบุญหอบ้านก็จะกาหนดไปว่า หน่วยหนึ่งๆต้องเตรี ยม
อะไรบ้าง แต่ละเรือนก็จะได้ตรียมเครื่องไปสมทบตามหน่วยของตน แต่ละหอบ้านจะมีผู้ที่ประกอบพิธี เรียกว่า
นางเทียม เป็นร่างทรงของเจ้าพ่อหลักบ้าน๓๕ นางเทียมแต่ละบ้านสามารถมีได้หลายคน เช่น หอบ้าน บ้านโซก
น้อย นครหลวงเวียงจันทน์ มีนางเทียม ๑๐ คน ซึ่งตาแหน่งนางเทียมนี้จะสืบต่อกันในตระกูลส่งต่อยังทายาท
ได้๓๖ ของที่นามาเซ่นไหว้นั้น จะถวายข้าวสุก เหล้าขาว ไก่ หัวหมู นามาใส่ในกระทง เมื่อไหว้แล้วก็มากินพร้อม
กันเป็นสิริมงคล รับโชครับลาภรับพร อย่างไรก็ตามความเชื่อและวิถีปฏิบัติแบบนี้ในเมืองไม่ค่อยมีแล้ว แต่ยังคง
มีอยู่ตามเขตรอบนอกเมือง๓๗
การศึกษาหอบ้าน ในนครหลวงเวียงจันทน์
๔.๑.๑.๑ หอบ้าน บ้านโซกน้อย
ที่ตั้ง หอบ้าน บ้านโซกน้อย
ตั้งอยู่นอกเขตเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์
ลักษณะของที่ตั้ง
ตั้งอยู่ริมถนนสายหลักและถนนเดิมของบ้านโซกน้อย
คุณลักษณะเด่น
ตัวเรือนของหอบ้านมีการยกระดับพื้นให้สูงขึ้น รูปแบบของเรือนเป็นแบบใหม่ มีการ
ใช้วัสดุใหม่ เช่นการปูกระเบื้อง หลังคาโลหะชุบสีที่มีความคงทน ไม่มีการประดับตกแต่งลวดลาย ภายในหอใช้
เก็บเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับพิธีกรรมของหมู่บ้าน

๓๕

แม่ตู้สมพร ทามะสอน, อายุ ๖๕ ปี, สัมภาษณ์วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐.
พ่อตู้พิมพ์ ทามะสอน, อายุ ๑๐๒ ปี, สัมภาษณ์วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐.
๓๗
ท่านภูเวียง โพธิสาร, ไม่ทราบอายุ , สัมภาษณ์ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐.
๓๖
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ภาพที่ ๔.๑
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของหอบ้าน บ้านโซกน้อย

ที่มา : จากการสารวจ
ภาพที่ ๔.๒
หอบ้านโซกน้อย

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

21
๔.๑.๑.๒ หอบ้าน บ้านแสงสว่าง
ที่ตั้ง หอบ้าน บ้านแสงสว่าง
นอกเขตเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์
ลักษณะของที่ตั้ง
เป็นชุมชนใหญ่ ตั้งอยู่ในบริเวณของวัดแสงสว่าง
คุณลักษณะเด่น
ตัวเรือนของหอบ้านตั้งติดดินโดยมีการยกระดับพื้นให้สูงขึ้น รูปแบบของเรือนเป็น
ทรงจั่ว ก่ออิฐทาสี มีการนาชุดวัสดุของลวดลายสาเร็จในศิลปะร่วมในภูมิภาค(ไทย-ลาว)มาตกแต่ง
ภาพที่ ๔.๓
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของหอบ้าน บ้านแสงสว่าง ภายในวัดแสงสว่าง เมืองไชเชดถา นครหลวงเวียงจันทน์

ที่มา : จากการสารวจ
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ภาพที่ ๔.๔
หอบ้าน บ้านแสงสว่างภายในวัดแสงสว่าง

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๔.๑.๑.๓ หอบ้าน บ้านอุดมผล บ้านหนองสามขา
ที่ตั้ง หอบ้าน บ้านอุดมผล บ้านหนองสามขา
นอกเขตเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์
ลักษณะของที่ตั้ง
ตั้งอยู่บนเนิน หันหน้าเข้าสู่หนองน้าธรรมชาติที่ตั้งของหอบ้านอยู่ห่างออกมาจากเขต
พื้นที่ของชุมชน แวดล้อมด้วยธรรมชาติและไม่มีผู้คนตั้งเรือนเพื่ออาศัย
คุณลักษณะเด่น
จากการสารวจพบซากของหอบ้านเดิมที่สร้างด้วยไม้ ซึ่งถูกน้าท่วมถึง ตัวเรือนของ
หอบ้านที่มีการย้ายขึ้นเนินให้สูงขึ้นในปัจจุบัน ได้สร้างตั้งเสาแบบมีใต้ถุน มีการยกระดับพื้นให้สูงขึ้น รูปแบบ
ของเรือนเป็นทรงจั่ว ก่ออิฐทาสี มีการนาชุดวัสดุของลวดลายสาเร็จในศิลปะร่วมในภูมิภาค(ไทย-ลาว)มาตกแต่ง

23
ภาพที่ ๔.๕
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของหอบ้าน บ้านอุดมผล บ้านหนองสามขา

ที่มา : จาการสารวจ
ภาพที่ ๔.๖
หอบ้าน บ้านอุดมผล บ้านหนองสามขา

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๖ กรกฎคม พ.ศ.๒๕๖๐

24
๔.๑.๑.๔ หอบ้าน บ้านปากท้าง
ที่ตั้ง หอบ้าน บ้านปากท้าง
อยู่ใกล้กับสนามบินวัดไตย นครหลวงเวียงจันทน์
ลักษณะของที่ตั้ง
ตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นปุาโปร่ง จากการสังเกตน่าจะเป็นพื้นที่กลางของ
บ้านหรือชุมชนในปัจจุบัน โดยมีพื้นที่ของชาวบ้านตั้งอยู่โดยรอบๆปุาแห่งนี้
คุณลักษณะเด่น
ตัวเรือนของหอบ้านมีขนาดใหญ่ ตัวเรือนทาสีแดงสอดคล้องกับคติ ความเชื่อเดิม
เรื่ องการใช้สี ที่แสดงถึงอานาจศักดิ์สิ ทธิ์ นอกจากความงามทางด้านขนาดสั ดส่ ว นที่แสดงออกมาทางด้า น
สถาปัตยกรรมแล้ว มีการแสดงออกในเรื่องการใช้เสาเดี่ยวเพื่อรองรับส่วนพื้นที่ใช้งานที่เป็นเพิงยื่นบริเวณ
ด้านหน้าของเรือนอย่างตั้งใจ๓๘ สิ่งนี้แสดงถึงการคงอยู่(Constancy)ในคติเรือนของผี(เทวาอารักษ์)
ภาพที่ ๔.๗
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของหอบ้าน บ้านปากท้าง หลังสนามบินนานาชาติวัดไต

ที่มา : จากการสารวจ

๓๘

ตามหลั ก ของโครงสร้ า ง เสาเดี ย วที่ ใ ช้ ร องรั บ โครงสร้ า งของคานที่ ไ ปรั บ แผงหลั งคาเป็ น สิ่ ง ที่ ช่ า งจะต้ อ งมี
ประสบการณ์สูงในการคานวณและเผื่อค่าความแข็งแรงในการรับน้าหนักของชุดหลังคา ตลอดจนต้องมีความเข้าใจวิธีการเข้า
ไม้(Joints) ระหว่างเสาเดี่ยวกับคานให้มีความแข็งแรงมากกว่าสองเท่าของการใช้เสาสองต้นมาช่วยกันรับน้าหนัก
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ภาพที่ ๔.๘
หอบ้าน บ้านปากท้าง

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๔.๑.๒ สรุปข้อค้นพบหลักบ้านนครหลวงเวียงจันทน์
จากการลงพื้นที่สารวจภาคสนาม และตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารบางส่วนทั้งทางฝั่งไทยและลาว
สามารถสรุ ป หลั ก บ้ า นนครหลวงเวี ย งจั น ทน์ ใ นงานวิ จั ย ได้ ว่ า ไม่ ป รากฏค า“หลั ก บ้ า น”ในเขตนครหลวง
เวียงจันทน์ และไม่พบเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับคาว่า “หลักบ้าน” รวมถึงการใช้“เสาไม้ปลายเรียว” มาเป็นหมุดหมาย
สาคัญของหมู่บ้านดังที่ปรากฏในพื้นที่อีสานของไทย เหตุผลสาคัญหนึ่งอาจเป็นเพราะไม่เคยมี “เสา(ไม้)หลัก
บ้าน”ปรากฏมาก่อนเลย สอดคล้องกับคาเรียกขานหลักบ้านที่ใช้แทนด้วยคาว่า “หอบ้าน”ซึ่งเป็นคาดั้งเดิมที่ใช้
ในพื้นที่สองฝั่งโขง และอีกเหตุผลหนึ่งอาจได้รับผลจากนโยบายแห่งรัฐจากการปฏิวัติ พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๑๙ ซึ่ง
สอดคล้องกับช่วงเวลาที่แนวคิด“หลักบ้าน”เพิ่งเริ่มแพร่หลายเข้ามาในพื้นที่ภาคอีสานของไทยนั่นเอง
อย่างไรก็ดี การตรวจสอบเรื่องราวที่เกี่ยวกับตานาน อาทิแม่ สี หรือ เจ้าแม่สองนาง ฯลฯ ปรากฏว่ายัง
มี ค วามเกี่ ย วพั น และเชื่ อ มโยงกั บ การสร้ า งบ้ า นที่ ม าสู่ ก ารแปงเมื อ งในเวลาต่ อ มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น โดยพบ
ความสั ม พั น ธ์ ใ นส่ ว นเรื่ อ งราวชองบ้ า น(ที่ บ้ า นโซกน้อ ยและบ้ า นโซกใหญ่ ) กั บ ผู้ ค นเมื อ งในเขตนครหลวง
เวียงจันทน์ อันเนื่องมาจากในตานานที่ระบุว่า แม่สี ที่บ้านโซก คือแม่สีผู้ที่มีความเสียสละ เป็นผู้ที่คอยคุ้มครอง
ชาวเวียงจันทน์และคอยปกปักรักษาหมุดหมายหลักเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์ โดยปรากฏที่วัดสีเมือง จาก
ตานานดังกล่าวยังสามารถสันนิษฐานได้ว่า บริเวณพื้นที่บ้านโซกน่าจะเป็นชุมชนเก่าดั้งเดิมในเขตเวี ยงจันทน์
และน่าจะเป็นอีกหลักฐานสาคัญหนึ่งในการสร้างความเข้าใจด้านพัฒนาการของเมืองเวียงจันทน์ ซึ่งในปัจจุบัน
ยังค่อนข้างคงสภาพเดิม และยังมิได้มีการศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีแต่อย่างใด
ในขณะที่การพัฒนาทางกายภาพจากในเขตเวียงจันทน์เริ่มใกล้เข้ามา๓๙ฯลฯ
๓๙

จากการลงพื้นที่ภาคสนาม พบว่าบ้านโซกเป็นหนึ่งในหลายบ้านที่มกี ารตัดถนนและวางระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ
เพื่อเชื่อมโยงความเจริญทางกายภาพจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปยังเมืองสาคัญต่างๆ
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๔.๒ ข้อค้นพบหลักบ้านจังหวัดหนองคาย
จากการลงพื้นที่ในการศึกษาทางภาคสนาม พบว่ามีวัตถุประสงค์ของการตั้งหลักบ้าน
๑) การตั้งชุมชนใหม่โดยอาจปักไว้เป็นเครื่องหมายตา หรือ ให้ระลึกถึง
๒) ใจกลางหมู่บ้าน ศูนย์รวม การประกอบพิธีกรรม
๓) การสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้พื้นที่ การปูองกันสิ่งไม่ดี
๔) หลักบ้านสามารถปักใหม่ได้ตลอดเวลา ด้วยสาเหตุหลักบ้านเก่าพัง ไม่เคยมีหลักบ้านมาก่อน ฯลฯ
๕) ตั้งชุมชนมาแล้วตั้งหลักบ้านตามมาทีหลัง อาจจะเพราะด้วยมีเหตุร้ายเกิดขึ้นดังเช่น
-มีหลักบ้านมาก่อน แต่เกิดเหตุร้ายในชุมชน ต้องการมีการปักหลักบ้านใหม่ มีการลงอาคม
การปักตามทิศต่างๆ
-การใช้หลักบ้านต่อสู้กับผี(อานาจชั่วร้าย) ที่มาคุกคามผี(อานาจศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่)
เข่นผีบรรพชน หรือผีอารักษ์ในพื้นที่เดิม อาทิ การปราบผีปอบ ด้วยการใช้หลักบ้านเป็นตัวปูองกัน เริ่มพบ
กระแสนี้ตั้งแต่ปี ๒๕๑๐ เป็นต้นมา
-การใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนามาปกปักรักษาชุมชนแทนความเชื่อระบบผีแบบเดิม
โดยมีแนวคิดส่งต่อร่วมกันในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เรื่อง“หลักบ้านหลักพระธรรม”๔๐ ฯลฯ
ประเด็นที่มีความน่าสนใจคือ แต่ละท้องถิ่นมีกระบวนการเรียนรู้(ที่มีการเคลื่อนไหวทางแนวคิด)ร่วมกับแนวคิด
จากภายนอกตลอดเวลา โดยมีการเลือกรับแนวคิดศรัทธาทางพุทธศาสนาและนามาผสมผสานหรือปรับแต่งกับ
แนวคิดเดิมของท้องถิ่นจนมาสู่พัฒนาการทางแนวคิดหลักบ้าน ดังนี้
หลักบ้าน
>>หลักพระธรรม(พบการลงอัขระ ยันต์ คาถาลงที่ตัวเสา)
ศาลหลักบ้าน >>ศาลพระธรรม(พบโรงธรรมของบ้านตั้งใกล้หรือติดกับศาล)
เปลี่ยนแผ่นดินผี >>เป็นแผ่นดินธรรม (บางบ้าน เริ่มลดอานาจศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่เดิม)
การศึกษาหลักบ้าน ในจังหวัดหนองคาย
๔.๒.๑ หลักบ้านในเขตอ้าเภอศรีเชียงใหม่
๔.๒.๑.๑ หลักบ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่๒ ต.หนองปลาบาก
เสาหลักบ้านบ้านโนนสวรรค์ตั้งอยู่หัวมุมสี่แยกกลางหมู่บ้าน ทาจากไม้แก่นคูนหามาจากใน
หมู่บ้าน เป็นเสาไม้มีการลงอักขระบนตัวเสา ประกอบพิธีตั้งเสาเมื่อราว พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๑ ภายหลังจากที่
มีการตั้งหมู่บ้านขึ้นก่อนหน้านั้นแล้ว การปักหลักบ้านเกิดจากสาเหตุที่ในชุมชนมีคนเสียเสียชีวิตผิดปกติ เชื่อกัน
ว่าเป็นเพราะผีปอบจึงต้องนิมนต์พระภิกษุจากวัดคาโปูงเปูงมาทาพิธีปักเสาลงดิน ๔๑ ปัจจุบันมีการบูรณะตัว
ศาลใหม่ เทปูนยกพื้นสูง แต่ได้ทาเป็นช่องเว้นไว้ยังเห็นระดับของพื้นดินเดิมที่ปักเสา

๔๐

หลวงปูุทองมา ถาวโร จังหวัดร้อยเอ็ด. “หลักบ้านหลักพระธรรม” ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านในเขตจังหวัด

หนองคาย

๔๑

สัมภาษณ์ ยายมะระ วันทาดีอายุ ๖๖ ปี, ตากล้า วันทาดี อายุ ๖๗ ปี และ ยายคามูล แหลมหลวง อายุ ๖๗ ปี,
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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ภาพที่ ๔.๙
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของหลักบ้าน บ้านโนนสวรรค์

ที่มา : จากการสารวจ
ภาพที่ ๔.๑๐
ศาลหลักบ้าน บ้านโนนสวรรค์

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

28
ภาพที่ ๔.๑๑
เสาหลักบ้านบ้านโนนสวรรค์ปักอยู่บนดิน

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ที่ตั้ง หลักบ้าน บ้านโนนสวรรค์
ตั้งอยู่กลางสี่แยกของหมู่บ้านโนนสวรรค์
ลักษณะของที่ตั้ง
ตั้งอยู่หัวมุมถนนหลักของสี่แยกกลางหมู่บ้านโดยหันด้านหน้าไปทางทิศตะวันออก
คุณลักษณะเด่น
แม้มีการสร้างศาลขึ้นมาใหม่ แต่ท้องถิ่นยังให้ความสาคัญในเรื่องสถานที่ตั้งของหลัก
บ้านที่ตงั้ อยู่ใจกลางของหมู่บ้าน แม้จะมีการสร้างตัวเรือนขึ้นมาใหม่ แต่ยังคงสภาพของเสาหลักบ้านที่เป็นเสา
ไม้ สิ่งนี้แสดงถึงการให้ความสาคัญในพิกัดหรือตาแหน่งของการปักหมุดหมายเสา การก่อสร้างเรือนใหม่ด้วย
วัสดุใหม่ที่มีความแข็งแรง คงทน โดยการเว้นช่องแสดงตาแหน่งและตัวแท่งเสาที่ปักลงพื้นดินของหลักบ้าน
นอกจากจะเป็นการเน้นความสาคัญในด้านการรับรู้(Perception)ทางจิตวิทยาโดยผ่านระยะของมุมมองที่มี
ความเด่นชัดแล้ว ยังแสดงถึงความเข้าใจในคติดั้งเดิมที่ให้ความเคารพต่อพระแม่ธรณี

29
๔.๒.๑.๒ หลักบ้าน บ้านไทยสามัคคี หมู่ ๖ ต.หนองปลาบาก
หลักบ้าน บ้านไทยสามัคคี สร้างขึ้นเมื่อราวพ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๔๐โดยมีผู้เฒ่า(จ้า)ในหมู่บ้านมา
เป็นผู้ทาพิธี และตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกใกล้กับทางเข้าหมู่บ้าน บริเวณนี้เดิมเป็นที่รกร้าง ตัวเสาเป็นปูนคอนกรีต
เดิมปักลงไปในหลุมบนดิน ต่อมาเมื่อมีการปรับปรุงตัวศาลจึงก่ออิฐเชื่อมเอาตัวเสาเข้ากับผนังด้านหลังศาล เมื่อ
ปี พ.ศ.๒๕๐๙ เกิดน้าท่วมชาวบ้านจึงย้ายหมู่บ้านจากที่เดิมคือบ้านทุ่งมน มายังที่บ้านไทยสามัคคี เมื่อย้าย
มาแล้วจึงได้ทาการตั้งหลักบ้านขึ้นมาเพื่อเป็นหลักของหมู่บ้านใหม่๔๒
ภาพที่ ๔.๑๒
แผนที่แสดงที่ตั้งของหลักบ้าน บ้านไทยสามัคคี หมู่ ๖

ที่มา : โปรแกรม Google Earth และการสารวจภาคสนาม
๔๒

สัมภาษณ์ แม่บาง อ่อนสา อายุ ๖๒ ปี, วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐.

30
ภาพที่ ๔.๑๓
หลักบ้านบ้านไทยสามัคคี หมู่ ๖

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ที่ตั้ง หลักบ้าน บ้านไทยสามัคคี
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านไทยสามัคคี
ลักษณะของที่ตั้ง
ตัง้ อยู่ริมถนนใกล้กับสี่แยกทางเข้าหมู่บ้าน
คุณลักษณะเด่น
เนื่องจากเป็นหมู่บ้านตั้งใหม่บนที่รกร้าง ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้ย้ายเพื่อการตั้งหมู่บ้าน
แยกออกมาจากบ้านใกล้ เคียง โดยมีการกาหนดตาแหน่งหลั กบ้านเพื่อแสดงหมุดหมายที่ถนนบริเวณหน้า
ทางเข้าของบ้าน ซึ่งเป็นการแสดงหมุดเขตของบ้านแบบวิธีแนวคิดสมัยใหม่อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการ
ตั้งเสาของหมู่บ้าน โดยการนาเสาตอม่อปูนซึ่งเป็นวัสดุ(ใหม่)ที่ใช้กับงานฐานรากของเรือนที่มีราคาไม่แพง หา
ง่าย และมีความแข็งแรง คงทนกว่าเสาไม้ที่เป็นวัสดุประเภทเดิม โดยไม่ละเลยการปักเสาลงดิน(ด้ว ยวัส ดุ
สมัยใหม่)เพื่อให้มีการหยั่งรากลงพื้นดิน และมีการก่ออิฐ เติมแต่งเสาปูนให้ได้ขนาดของเสา(ส่วนที่โผล่พ้นดิน)ได้
ตามต้องการ

31
๔.๒.๒ หลักบ้านในเขตอ้าเภอเมืองหนองคาย
๔.๒.๒.๑ “ศาลเจ้าปู่เจ้าตาบ้าน” บ้านหม้วย ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
ปัจจุบันมีสองศาล ศาลเก่าเป็นศาลไม้ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางบ้าน ศาลใหม่ทาด้วยปูนอยู่
ที่ด้านข้างของศาลากลางบ้าน ปัจจุบันไม่พบหลักที่เป็นเสา
ตามประวัติผู้สร้างคือ พ่อจ้าชื่อ สุริยา ญามะนันท์ เป็นผู้ลงเสาและประกอบพิธีกรรมต่างๆ
ศาลเจ้ าปูุ เจ้ าตาบ้ านมีการโยกย้ ายมาสามครั้ งด้วยกัน คือ ครั้งแรกสุ ดสร้างในที่ส่ว นบุคคลบริเวณหัว บ้าน
เนื่องจากเป็นที่ว่างอยู่แต่เดิมจึงสร้างศาลแรกขึ้นมา ต่อมาย้ายมาอยู่ในบริเวณปัจจุบันเนื่องจากที่เดิมเป็นที่ส่วน
บุคคล เวลามีการทาพิธีต่างๆ ไม่สะดวกจึงย้ายมายังที่ใหม่สร้างเป็นศาลไม้ และ ครั้งที่สามมีการสร้างเป็นศาล
ก่ออิฐถือปูน๔๓
ภาพที่ ๔.๑๔
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของศาลเจ้าปูุเจ้าตาบ้าน บ้านหม้วย

ที่มา : จากการสารวจ

๔๓

สัมภาษณ์ นายบุญล้วน โพธิพรหม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐.

32
ภาพที่ ๔.๑๕
ศาลเจ้าปูุตาบ้าน บ้านหม้วย

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ที่ตั้ง ศาลปู่ตาบ้าน บ้านหม้วย
ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านหม้วย
ลักษณะของที่ตั้ง
ตั้งอยู่สี่แยกหัวมุมริมถนนของบ้าน
คุณลักษณะเด่น
เป็นหลักบ้านที่มีลักษณะเป็นศาลกลางบ้าน โดยสร้างเป็นรูปแบบของเรือนจาลอง มี
การตั้งเสาที่กลางคานซึ่งเป็นตาแหน่งกลางของเรือน หากมองเรือนที่ด้านสกัด(ด้านจั่ว) จะแลเห็ นเป็นเรือนที่มี
เสาเดียว แต่ด้วยที่เรือนดังกล่าวมีผังเป็นผืนผ้า จึงทาให้เสาเดี่ยวกลางคานต้องมีสองเสาไปตามความยาวหรือ
แนวลึกของเรือน ลักษณะการวางเสาเรือนดังกล่าว สะท้อนแนวคิด ดั้งเดิมที่ให้เสาเสมือนแกนกลางของเรือนที่
ปักให้โผล่ขึ้นมาจากดินในลักษณะเดียวกับเสาหลั กบ้านด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงอาจเป็นไปได้ว่า หมุดหมายที่
เป็นเสาไม้ยอดปลายเรียวอาจมีรากแนวคิดเดียวกันกับรูปแบบเรือนจาลองที่มีการตั้งเสาให้อยู่กลางเรือน จึงทา
ให้ไม่มีความจาเป็นต้องตั้งเสาไม้ ภายในเรือนมีการตั้งรูปเคารพที่หลากหลาย อาทิ พระพุทธรูป นางกวัก
รวมถึงพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ ๕ ฯลฯ เหล่านี้สะท้อนถึงการหลอมรวมวัฒนธรรมจากส่วนกลางที่
หลั่งไหลเข้ามาในท้องถิ่นอย่างชัดเจน

33
๔.๒.๒.๒ หลักบ้าน บ้านดอนหวาย ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย
หลักบ้าน บ้านดอนหวายตั้งอยู่กลางถนนตาแหน่งใจกลางหมู่บ้าน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๖
โดย นายบุญศรี มูลประดี (เสียชีวิตเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒ อายุ ๑๐๖ ปี) ชาวอุบลราชธานี ซึ่งมีความเข้าใจเรื่อง
แนวคิดหลักบ้านไม่ต่างจากผู้คนในเขตจังหวัดหนองคาย เดิมเป็นคนนับถือพุทธศาสนา ต่อมาเปลี่ยนมานับถือ
ศาสนาคริสต์ในเวลาต่อมา เดินทางมาบุกเบิกและตั้งหมู่บ้านขึ้นที่นี่ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ปุารกร้าง นายบุญศรีเห็นว่า
ในการตั้งหมู่บ้านต้องมีหลักหรือสัญลักษณ์ว่ามีการตั้งหมู่บ้านเป็นการกาหนดเขต จึงได้หาไม้แก่นจากปุาใน
หมู่บ้านมาทาเป็นเสาสี่เหลี่ยมปักลงดิน หมู่บ้านนี้จึงได้เกิดขึ้นมา ภายหลังจึงมีการจารึกขื่อของผู้ตั้งเสาหลักบ้าน
นี้ลงที่เสาด้วยเหตุผลเพื่อเป็นการระลึกถึง ชาวบ้านบ้านดอนหวายมีทั้งที่เป็นชาวพุทธและชาวคริสต์ แต่อยู่
ร่วมกันช่วยเหลือกันและกัน ต่างเข้าร่วมงานบุญต่างๆของอีกฝุายหนึ่งโดยไม่แยกศาสนา จนกลายเป็นอัตลักษณ์
ที่ชาวบ้านนิยามหมู่บ้านตนเองว่า “คริสตพุทธ”(คริด-ตะ-พุด)๔๔
ภาพที่ ๔.๑๖
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของเสาหลักบ้าน บ้านดอนหวาย

ที่มา : จากการสารวจ

๔๔

สัมภาษณ์ นายณรงค์ พานุรักษ์,นายชัยวรรณ เกิงวิเศษ, นายนิพนธ์ พานุรักษ์ และ นายน้อย วิเศษ ชาวบ้านบ้าน
ดอนหวาย, วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐.

34
ภาพที่ ๔.๑๗
ภาพมุมกว้างเสาหลักบ้าน บ้านดอนหวาย

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ภาพที่ ๔.๑๘
เสาหลักบ้านกลางสี่แยก บ้านดอนหวาย

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

35

ภาพที่ ๔.๑๙
จารึกชื่อนายบุญศรี มูลประดี ผู้สร้างบ้านดอยหวาย ปี ๒๕๑๖
กรอบด้านบนเคยมีภาพของนายบุญศรีติดอยู่

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ที่ตั้ง หลักบ้าน บ้านดอนหวาย
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านดอนหวาย
ลักษณะของที่ตั้ง
ตั้งอยู่กลางสี่แยก ใจกลางของหมู่บ้าน
คุณลักษณะเด่น
ผู้มาตั้งบ้านคือชาวบ้านที่ย้ายมาจากพื้นที่อื่น โดยนาแนวคิดการปักหลักบ้านให้เป็น
ศูนย์กลางของบ้านด้วยการตั้งให้อยู่กลางสี่แยกให้เป็นที่หมายตา(Landmarks) ดังเช่นระบบวงเวียนกลางแยก
ในระบบแนวคิดที่นิยมในสมัยใหม่(Modernism) อย่างไรก็ดีก็ยังคงคติการบูชาเสาด้วยการถวายน้า อาหาร๔๕ใน
วันสาคัญ มีการทาปูายชื่อของผู้ตั้งเสาหลักบ้านเป็นที่ระลึกในความหมายของแนวคิดสมัยใหม่ แต่ก็แฝงด้วยคติ
แนวคิดดั้งเดิมของท้องถิ่น ด้วยการยกให้ผู้ตั้งเสาหลักบ้ านได้สถิตอยู่ในเสาเปรียบเป็นเทวาอารักษ์(เสื้อบ้าน)ซึ่ง
เป็นคติที่มีมาแต่เดิมของภูมิภาคนี้ เพื่อคอยคุ้มครองดูแลชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข

๔๕

ซึ่งไม่ปรากฏในแนวคิดสมัยใหม่

36
๔.๒.๒.๓ หลักบ้าน บ้านบ่อ ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย
เสาหลักบ้าน บ้านบ่อ ตั้งอยู่บริเวณหัวโค้งของถนนทางหลวงชนบทหนองคาย ๓๐๗๙ เป็นเสา
ไม้สองต้น ต้นเก่า และใหม่ เสาต้นเก่าเป็นเสาไม้หัวตัด ส่วนต้นใหม่ทาขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ ลักษณะเป็นเสาไม้
ยอดเป็นรูปดอกบัวตูม ทุกเดือนพฤษภาคมจะมีการทาบุญ ทั้งพิธีพุทธและพราหมณ์๔๖

ภาพที่ ๔.๒๐
แผนที่ แสดงที่ตั้งของเสาหลักบ้าน บ้านบ่อ

ที่มา : โปรแกรม Google Earth และการสารวจภาคสนาม

๔๖

สัมภาษณ์ ไพรัตน์ แซ่คู, วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐.

37
ภาพที่ ๔.๒๑
เสาหลักบ้าน บ้านบ่อ ต้นใหม่และต้นเก่า

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ภาพที่ ๔.๒๒
ภาพมุมกว้าง เสาหลักบ้าน บ้านบ่อ

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

38
ทีต่ ั้ง หลักบ้าน บ้านบ่อ
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านบ้านบ่อ
ลักษณะของที่ตั้ง
ตั้งอยู่บริเวณทางโค้ง ริมถนนของหมู่บ้าน
คุณลักษณะเด่น
เสาทามาจากไม้แก่น ปลายเรียวเป็นยอดดอกบัวตูมโดยฝีมืองานช่างท้องถิ่น การตั้ง
ตาแหน่งของเสาทั้งสองต้นอยู่บริเวณทางโค้งวงนอกของเส้ นทางถนน ทาให้ผู้เดินทางสัญจรสามารถสังเกตเห็น
หมุดหมายของเสาหลักบ้านได้ชัดเจนทั้งสองฝั่งถนน อีกทั้งเป็นการเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ระมัดระวัง โดย
การลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยตรงบริเวณทางโค้งอีกด้วย
๔.๒.๒.๔ ศาลปู่ตา ปู่ค้าถาง บ้านพวก อ.เมือง จ.หนองคาย
ศาลปูุตาปูุคาถาง มีลักษณะเป็นหอบ้านตั้งอยู่บริเวณกลางชุมชนล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่ เป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีปูุคาถางคอยปกปักรักษาคนในบ้านพวก ในช่วงเดือน๖ และออกพรรษาจะมีการทาบุญขึ้นนา
และลงนา ซึ่งจะมีเฒ่าจ้ามาทาพิธี มีการราถวาย ผูกแขน ปกติแล้วจะมีผู้คนมาบนบานศาลกล่าวอยู่ตลอด เมื่อ
บรรลุตามที่ขอก็จะหาภาพยนตร์มาฉายแก้บนเนื่องจากเล่ากันว่า ปูุคาถางชอบดูหนัง และต้องฉายให้จบเรื่อง
ไม่เช่นนั้นปูุคาถางจะตามไป๔๗
ภาพที่ ๔.๒๓
แผนที่แสดงที่ตั้งของศาลปูุตา ปูุคาถาง บ้านพวก

ที่มา : โปรแกรม Google Earth และการสารวจภาคสนาม
๔๗

สัมภาษณ์ นางนิตกมล สิงห์สาคร, นายประวิทย์ เก่งไพบูลย์, วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

39
ภาพที่ ๔.๒๔
ศาลปูุตา ปูุคาถาง บ้านพวก

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ที่ตั้ง ศาลปู่ตา ปู่ค้าถาง บ้านพวก
ตั้งอยู่ใจกลางบ้านพวก อ.เมือง หนองคาย
ลักษณะของที่ตั้ง
ตั้งอยู่ท่ามกลางปุาชุมชน พื้นที่สาธารณะของบ้าน
คุณลักษณะเด่น
หลักบ้านที่เป็นเรือนทาสีแดงในรูปแบบของศาล โดยตั้งอยู่ระหว่างต้นไม้(ตระกูลยาง)
สูง ซึ่งเป็นไปตามคติดั้งเดิมในแถบลุ่มน้าโขงตอนบน จากการสารวจโดยเบื้องต้น ไม่พบหมุดหมายที่เป็นหลักหิน
จึงอาจตีความได้ว่า หมุดหมายที่แสดงความหมายในการเป็นหลักบ้านคือตาแหน่งที่ตั้งของศาล ซึ่ งตั้งเป็น
ประธานกึ่งกลางไม้ยางสูงที่ประกับอยู่ทั้งสองข้างนั่นเอง

40
๔.๒.๒.๕ หลักบ้าน บ้านบ่าง (บ้านเมืองบาง) ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย
เสาหลักบ้าน บ้านบ่าง (บ้านเมืองบาง) ตั้งอยู่บริเวณสามแยกของบ้านเมืองบาง เดิมเป็นศาล
พ่อขุนบางผู้ที่รับหน้ าที่มาดูแ ลเจ้ าแม่ส องนางซึ่งเป็นบุคคลในตานานของผู้คนบริเวณริมน้าโขง ต่อมาเมื่อ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๓ คนในหมู่บ้านมีอาการเจ็บปุวยล้มตายกันหลายคน หมอธรรมชื่อทองสามาลง
ทรงแล้วบอกว่า ต้องมีหลักบ้านและพระพุทธ จึงทาพิธีตั้งเสาหลักบ้านขึ้น เป็นเสาไม้คูน และได้มีการปรับปรุ ง
เสาหลักบ้านหลายครั้งด้วยกัน แรกเริ่มสุดเป็นศาลไม้ ๔ เสา หลังคาสังกะสีคลุม ต่อมาสร้างเป็นศาลาให้คนมา
นั่งพักได้เพื่อรอรถเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณสามแยกพอดี โดยสร้างเป็นศาลาทรงไทย จนเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รื้อ
ศาลาแล้วปรับปรุงใหม่โดย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ด สุริยา เป็นผู้ริเริ่มว่าควรมีการพัฒนาหลัก
บ้าน จึงได้ยกเสาหลักบ้านต้นเดิมให้สูงขึ้นดูเด่นสง่า โบกปูนทับเสาไม้คูนลงอักขระที่ตัวเสา ใต้เสามีการฝังไห
เงินไหทองของมีค่าต่างๆ บางคนก็นาเอาก้อนหินปิดทองคาเปลวมาฝังไว้ที่โคนเสา และทาการปั้นตัว “บ่าง” ใน
ท่าทางกาลังโผบินอยู่เหนือเสาหลักบ้าน๔๘
ภาพที่ ๔.๒๕
แผนที่แสดงที่ตั้งเสาหลักบ้าน บ้านบ่าง

ที่มา : โปรแกรม Google Earth และการสารวจภาคสนาม

๔๘

สัมภาษณ์ นายเสลี่ยง ต้นนารัตน์, อายุ ๖๘ ปี, วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

41
ภาพที่ ๔.๒๖-๔.๒๗
เสาหลักบ้าน บ้านบ่าง ปัจจุบันเป็นวงเวียนกลางสามแยก

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ที่ตั้ง หลักบ้าน บ้านบ่าง
ตั้งอยู่กลางถนนบนทางสามแยกของบ้าน
ลักษณะของที่ตั้ง
ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางถนนเป็นลักษะวงเวียน ตั้งอยู่กลางถนนสายหลักของบ้านบ่าง
คุณลักษณะเด่น
จากชื่อของกลุ่มคนที่อพยพมาจากหลวงพระบาง ที่มีชื่อบ้านบางกับบริเวณสถานที่นี้
ที่มีตัวบ่างในอดีต ทาให้ชื่อของสถานที่( Place Name)ถูกพัฒนาไปเป็นจนเป็นอัตลักษณ์เฉพาะในปัจจุบัน การ
สร้างเสาหลักบ้านด้วยปูน ทาสีทอง มียอดปลายแหลม ถือเป็นลักษณะเด่นของเสาหลักบ้าน รวมถึงการสร้างรูป
ตัวบ่างขนาดใหญ่ให้กางปี กครอบคลุมเสาหลักบ้านเพื่อให้ความร่มเงา นอกจากจะทาให้เสาเกิดมิติมุมมองที่
เด่นชัดมากขึ้นแล้ว ยังทาให้ผู้คนเข้าใจความเป็นมาของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

42
๔.๒.๒.๖ หลักบ้าน บ้านร่องเม็ก ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
หลักบ้าน บ้านร่องเม็ก มีลักษณะเป็นเสาไม้ สร้างศาลคร่อมไปบนเสาต้นที่ปักลงดิน บนศาลมี
ท่อนไม้ที่มีลักษณะคล้ายหัวเสาวางอยู่ อาจจะเป็นหัวเสาของศาลต้นเดิมที่ชารุดจึงนามาวางไว้ไม่มีการจัดงาน
พิธีอะไรที่ศาลนี้เป็นการเฉพาะ๔๙
ภาพที่ ๔.๒๘
แผนที่แสดงที่ตั้ง ศาลหลักบ้าน บ้านร่องเม็ก

ที่มา : โปรแกรม Google Earth และการสารวจภาคสนาม

๔๙

สัมภาษณ์ นายดม ธีระมาศ ,อายุ ๘๐ ปี, วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
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ภาพที่ ๔.๒๙
ศาลหลักบ้าน บ้านร่องเม็ก

ภาพที่ ๔.๓๐
หัวเสาหลักบ้าน บ้านร่องเม็ก

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ที่ตั้ง หลักบ้าน บ้านร่องเม็ก
ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สาธารณะของบ้าน
ลักษณะของที่ตั้ง
ที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ปุาโปร่ง ภายใต้ร่มไม้
คุณลักษณะเด่น
มีการสร้างตัวเรือนคร่อมกับพื้นที่ที่เคยมีการปักหมุดหมายไม้(ที่ตั้งอยู่ใต้ถุนของศาล
ในปัจจุบัน)มาก่อน เมื่อมีการสร้างเรือนให้เป็นศาลหลักบ้าน จึงนาองค์ ประกอบของหัวเสา(ส่วนบนของเสา)มา
ประดิษฐานให้อยู่ในเรือน เหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงการให้ความสาคัญของตาแหน่งที่ตั้งของหมุดหมายของบ้านที่มีมา
แต่เดิม

44
๔.๒.๒.๗ หลักบ้าน บ้านค้าโป้งเป้ง หมู่๗ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
หลักบ้านบ้านคาโปูงเปูง เดิมเป็นศาลาไม้ ต่อมาเมื่อประมาณ ๔๐ ปีที่แล้วทาเป็นเสาหลักบ้าน
ทาด้วยไม้โปูงเปูง มีเฒ่าจ้ามาเป็นผู้ประกอบพิธีปักเสาให้ มีงานบุญเบิกบ้านประมาณเดือนพฤษภาคม และช่วง
ลงนา๕๐
ภาพที่ ๔.๓๑
แผนที่แสดงที่ตั้งหลักบ้าน บ้านคาโปูงเปูง

ที่มา : โปรแกรม Google Earth และการสารวจภาคสนาม

๕๐

สัมภาษณ์ นายพล กล้าหาญ, อายุ ๕๐ ปี, วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐.

45
ภาพที่ ๔.๓๒
หลักบ้าน บ้านคาโปูงเปูง หมู่๗ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ที่ตั้ง หลักบ้าน บ้านค้าโป้งเป้ง
ตั้งอยู่ริมถนนบริเวณพื้นที่ภายในหมู่บ้าน
ลักษณะของที่ตั้ง
ที่ตั้งอยู่หัวมุมถนนที่เป็นสามแยกของบ้าน
คุณลักษณะเด่น
เป็นศาลหลักบ้านที่ก่อฐานติดพื้นดิน โดยมีการยกพื้นปูกระเบื้อง เสามีลักษณะที่มี
ยอดปลายเรียว โดยโคนเสามีการก่อฐานขึ้นมาเพื่อล้อมเสาและเปิดช่องว่างให้เห็นแนวเสาที่ปักหยั่งลงพื้นเดิมที่
เป็นดินธรรมชาติ

46
๔.๒.๓ หลักบ้านในเขตอ้าเภอรัตนวาปี
๔.๒.๓.๑ หลักบ้าน บ้านตาดทอง หมู่ ๓ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
ศาลหลักบ้านตาดทองหมู่ ๓ เป็นศาลคอนกรีตสร้างขึ้นใหม่ราวๆปี พ.ศ.๒๕๕๐ อยู่บริเวณหัว
มุมของสามแยกใจกลางหมู่บ้าน แรกเริ่มมีเพียงหลักบ้านที่เป็นเสาไม้ และก้อนหินใหญ่สองก้อนที่เจอระหว่าง
ทาถนนในหมู่บ้าน เนื่องจากก้อนใหญ่ลักษณะดูพิเศษเฒ่าจ้าจึงให้ยกมาตั้งไว้ที่บริเวณหลักบ้าน ๕๑ ศาลคอนกรีต
ที่สร้างใหม่สร้างคร่อมไปบนเสาหลักบ้านไม้ บนศาลมีการนาพระพุทธรูปมาวางไว้หลายองค์ รอบๆศาลยัง
ปรากฏเสาเก่าที่ผุพังแล้วอีกหลายหลักซึ่งน่าจะเป็นเสาหลักบ้านก่อนหน้านี้ปักอยู่มีปูนเททับเป็นพื้นใหม่
ภาพที่ ๔.๓๓
แผนที่แสดงที่ตั้งของหลักบ้าน บ้านตาดทอง

ที่มา : โปรแกรม Google Earth และการสารวจภาคสนาม
๕๑

สัมภาษณ์ นายจักรกฤช นาลาด ผูช้ ่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านตาดทอง ,นายสาอาง วิเชียร นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
พระบาทนาสิงห์, วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐.

47
ภาพที่ ๔.๓๔
ศาลหลักบ้าน บ้านตาดทอง หมู่ ๓

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ภาพที่ ๔.๓๕
เสาหลักบ้านไม้ที่ถูกคร่อมโดยศาลใหม่

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

48
สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ใต้ถุนศาลมีรูถูกปิดด้วยแผ่นกระเบื้อง สันนิษฐานว่า น่าจะเป็น “บือ” ซึ่งก็คือ หลุม
ที่ถูกขุดขึ้นมาเพื่อบรรจุวัตถุมงคลของมีค่าต่างๆลงไปก่อนที่จะมีการฝังหลักบ้านหลัก เมือง ซึ่งเป็นพิธีเดียวกัน
กับ “ปุอนบือสิ ม” ซึ่งก็คือบริเวณที่จะปักสี มาเพื่อกาหนดเขตของสิม หรืออุโบสถในวัฒ นธรรมลาว “บือ”
หมายถึง สะดือ ถือกันว่าอยู่บริเวณใจกลางของร่างกาย บริเวณที่เป็นบือของศาสนสถานหรืออาคารสถานที่
สาคัญจึงมักจะอยู่ในตาแหน่งที่เป็นใจกลางมีความสาคัญสูงสุด ซึ่งในบริเวณศาลหลักบ้านบ้านตาดทองนี้ยังคงมี
ร่องรอยนี้ปรากฏอยู่ แต่ไม่เป็นที่รับรู้กันแล้วว่ามีความสาคัญอย่างไร
ที่ตั้ง หลักบ้าน บ้านตาดทอง
ตั้งอยู่ริมถนนบริเวณภายในหมู่บ้าน
ลักษณะของที่ตั้ง
ที่ตั้งอยู่หัวมุมถนนที่เป็นสามแยกของบ้าน
คุณลักษณะเด่น
บริเวณใต้ถุนศาลมีรูถูกปิดด้วยแผ่นกระเบื้อง สันนิษฐานว่า น่าจะเป็น “บือ” ซึ่งก็คือ
หลุมที่ถูกขุดขึ้นมาเพื่อบรรจุวัตถุมงคลของมีค่าต่างๆลงไปก่อนที่จะมีการฝังหลักบ้าน ซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกับ
“บ่อนบื อสิม” ซึ่งเป็น การกาหนดบริเวณที่จะปักสี มาเพื่อกาหนดเขตของสิม หรืออุโ บสถในวัฒนธรรมลาว
“บือ” หมายถึง สะดือ ถือกันว่าอยู่บริเวณใจกลางของร่างกาย บริเวณที่เป็นบือของศาสนสถานหรืออาคาร
สถานที่สาคัญจึงมักจะอยู่ในตาแหน่งที่เป็นใจกลางมีความสาคัญสูงสุด ซึ่งในบริเวณศาลหลักบ้านของบ้านตาด
ทองนี้ยังคงปรากฏร่องรอยนี้อยู่
๔.๒.๓.๒ หอพระพุทธ หลักบ้าน บ้านพระบาทนาหงส์ หมู่๑ ต.พระบาทนาสิงห์
หลักบ้านบ้านพระบาทนาหงส์ หมู่ ๑ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า หอพระพุทธ สร้างขึ้นราว พ.ศ.
๒๕๔๐ ตั้งอยู่ที่หัวมุมสี่แยกใหญ่กลางหมู่บ้าน เป็นหอพระและมีเสมา ๒ ใบใบหนึ่งตั้งที่พื้น อีกใบตั้งอยู่บนฐานคู่
กับพระพุทธรูป ใบเสมาหินทั้งสองใบนี้ชาวบ้านบอกว่าได้มาจากในหมู่บ้าน แต่ไม่ได้ระบุว่าเดิมอยู่ที่ใด การตั้ง
หอพระพุทธเป็นหลักบ้านนี้ เนื่องมาจากมีคนตายในหมู่บ้านหลายคน ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นเพราะผีปอบ จึง
นิมนต์พระสงฆ์จาก อ.น้าพอง จ.ขอนแก่น มาทาพิธีด้วยการตั้งหอพระพุทธในบริเวณที่โล่งกลางหมู่บ้าน และตั้ง
เสาไว้ตามทางเข้าออกหมู่บ้านเพื่อปูองกันสิ่งไม่ดีเข้ามาในหมู่บ้าน๕๒

๕๒

สัมภาษณ์ นางสุพรรณพิศ ชาติเพ็งตา, วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

49
ภาพที่ ๔.๓๖
แผนที่แสดงตาแหน่งของเสาหลักบ้านที่บริเวณทางเข้าออกหมู่บ้าน บ้านพระบาทนาหงส์ (เท่าที่ค้นพบตัวเสา)

ทีมา : จากการสารวจ
ภาพที่ ๔.๓๗
หอพระพุทธ หลักบ้านบ้านพระบาทนาหงส์ ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมของสี่แยกใหญ่กลางหมู่บ้าน

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

50
ภาพที่ ๔.๓๘
ใบเสมาที่ปักไว้บริเวณหอพระพุทธ

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ที่ตั้ง หลักบ้าน บ้านพระบาทนาหงส์
ตั้งอยู่ริมถนนบริเวณพื้นที่ภายในหมู่บ้าน
ลักษณะของที่ตั้ง
ที่ตั้งอยู่หัวมุมถนนที่เป็นสามแยกของบ้าน
คุณลักษณะเด่น
เป็นศาลหลักบ้านที่ก่อฐานติดพื้นดิน โดยมีส่วนฐานของศาลเป็นรูปแบบในลักษณะ
ของฐานบัวที่คงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น โดยส่วนปลายที่ที่เป็ นองค์ประกอบของบัวหงายมีความเพรียวคม ส่วน
ลูกแก้วคั่นกลางระหว่างท้องไม้ ทาเป็นรูปแบบบัวหงาย(นิยมในภูมิภาคแม่น้าโขง) และลดรูปแบบทางศิลป
สถาปัตยกรรมให้มีความเรียบเกลี้ยงมากกว่าทั่วไป นอกจากนี้ยังพบการประดิษฐานพระพุทธรูปบนแท่นของ
ศาลหลักบ้านรวมถึงการปักหมุดหินตั้ งที่มีปลายแหลมยังชี้ให้เห็นถึงการรักษาคติแนวคิดเรื่องหลักหิน ใบเสมา
ในทางพุทธศาสนาที่มีความผสมกลมกลืนในคติด้านผี(เทวาอารักษ์)กับพุทธซึ่งเป็นกระแสหลักจากส่วนกลางได้
เป็นอย่างดี

51
ภาพที่ ๔.๓๙
เสาหลักเขตบ้านที่ปักบริเวณทางเข้าออกของหมู่บ้าน

ที่มา : โปรแกรม Google Earth และการสารวจภาคสนาม

52
๔.๒.๓.๓ หลักบ้าน บ้านดงตาล(ใต้) หมู่๔ ต.โพนแพง
หลักบ้านสร้างขึ้นราวพ.ศ.๒๕๑๕ ภายหลังที่ตั้งหมู่บ้านขึ้นมาแล้ว มีหลวงปูุบดเป็นผู้ตั้งเสา
หลักบ้านเนื่องจากในหมู่บ้านมีความเดือดร้อย มีคนเสียชีวิตจานวนมากเชื่อกันว่าเป็นเพราะผีปุา หลวงปูุบดจึง
มาตั้งเสาให้ โดยทาจากไม้มันปลา (ต้นกันเกรา) หาได้จากในหมู่บ้าน ปัจจุบันมีการซ่อมแซมตัวศาลใหม่โดย
ขยายพื้นที่ออกจากแนวศาลเดิมยังคงเห็นเสาไม้แนวของศาลหลังเดิมอยู่ ทุกวันศีล (วันพระ)จะมีการมาไหว้ที่
หลักบ้าน งานบุญประจาปีที่เสาหลักบ้านนี้คือ บุญเบิกบ้าน และลงนาเดือน ๖ จะมีการโยงสายสิญจน์จากหลัก
บ้านไปยังทุกหลังคาเรือน นาอาหารคาวหวาน ผลไม้ น้าแดง น้าหวาน พวงมาลัย แผ่นทองมาถวาย๕๓
ภาพที่ ๔.๔๐
แผนที่แสดงที่ตั้งของศาลหลักบ้าน บ้านดงตาล

ที่มา : โปรแกรม Google Earth และการสารวจภาคสนาม

๕๓

สัมภาษณ์ นายพร สุทา, อายุ ๗๘ ปี, วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐.

53

ภาพที่ ๔.๔๑
ศาลหลักบ้าน บ้านดงตาล(ใต้) หมู่ ๔ ตั้งอยู่หัวมุมสามแยก

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ภาพที่ ๔.๔๒
เสาหลักบ้านภายในศาล ทาจากไม้มันปลา (กันเกรา)

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

54
ที่ตั้ง หลักบ้าน บ้านดงตาล(ใต้) หมู่๔ ต.โพนแพง
ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของหมู่บ้าน
ลักษณะของที่ตั้ง
ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมของถนนที่เป็นสามแยกหลักของบ้าน
คุณลักษณะเด่น
เสาทามาจากแก่นของไม้มันปลาที่มีในหมู่บ้าน โดยเป็นหมุดหมายที่ปักหยั่งรากเสา
ลงพื้นดิน ปลายเสาเรียวเป็นรูปดอกบัวตูม มีการยกฐานของศาลขึ้นเล็กน้อย โดยทาให้ตัวศาลตั้งติดกับพื้นดิน
นอกจากประเด็นของการตั้งหลักบ้านให้อยู่หัวมุมริมทางแยก การตั้งศาลคานึงถึงความเรียบเกลี้ยงของวัสดุ ทา
ให้แลดูสะอาดตาและดูแลรักษาได้ง่าย
๔.๒.๓.๔ หลักบ้าน บ้านนาทับไฮ ต.นาทับไฮ
เสาหลักบ้าน บ้านนาทับไฮสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐แทนของเดิม เสาหลักบ้านเก่าเป็น
ไม้สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๒๐ ตั้งอยู่กลางสี่แยกหน้าโรงเรียนแต่โดนรถชนได้รับความเสียหายและหลัง
จากนั้นก็มีคนในหมู่บ้านทยอยตายอยู่เรื่อยๆ จึงได้คิดที่จะสร้างเสาขึ้นมาใหม่ โดยย้ายมาสร้างศาลที่หัวมุมของ
ถนนแทน และเปลี่ยนจากเสาไม้มาเป็นหลักหิน ทาสีทอง มีการแปะกระจกสีเป็นลวดลาย (ปัจจุบันทาสีทองทับ
ทั้งหมด) ผู้ที่มาทาพิธีตั้งเสาใหม่คือ หลวงปูุไทรจากหมู่บ้านนาสิงห์๕๔
ภาพที่ ๔.๔๓
แผนที่แสดงที่ตั้งของศาลหลักบ้าน บ้านนาทับไฮ

ที่มา : โปรแกรม Google Earth และการสารวจภาคสนาม
๕๔

สัมภาษณ์ นายชัยณรงค์ ลือชาคา, อายุ ๓๖ ปี, วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐.

55

ภาพที่ ๔.๔๔
ภาพมุมกว้างของหลักบ้าน บ้านนาทับไฮ

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ภาพที่ ๔.๔๕
เสาหลักบ้านใหม่ ทาด้วยหินมีการประดับกระจกสี(ปัจจุบันทาสีทองทับทั้งหมด)

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ที่ตั้ง หลักบ้านบ้านนาทับไฮ ต.นาทับไฮ
ตั้งอยู่ริมถนนภายในของหมู่บ้าน
ลักษณะของที่ตั้ง
ตั้งอยู่หัวมุมสี่แยกถนน และมีกายภาพเป็นเนินที่สูงสุดของในหมู่บ้าน

56
คุณลักษณะเด่น
ตัวศาลเป็นตัวเรือนที่เป็นทรงปราสาทยอดเดียว ตั้งอยู่บนฐานบัว ๑ ฐานที่มีลักษณะ
โดยรวมแบบงานหลวง เสาหลักบ้านทาสีทองตั้งอยู่บนฐานบัวภายในเรือนของศาล มีรูปแบบในลักษณะเดียวกับ
ศิลาจารึกและมีการประดับลายพฤกษาในลักษณะการร้อยอุบะและทิ้งชายเป็นช่อดอกไม้ ทั้งสี่ด้านของระนาบ
เสา นับเป็นงานสร้างสรรค์เสาหลักบ้านที่ได้รับแนวคิดจากงานหลวงเป็นอย่างมาก
๔.๒.๓.๕ หลักบ้าน บ้านโนนดู่(ศาลปู่อ่วม) หมู่๔ ต.นาทับไฮ
หลักบ้านเดิมเป็นเสาไม้ มีกระท่อมคลุมอยู่ สร้างขึ้นราวปี พ.ศ.๒๕๑๕ เสาและศาลที่ปรากฏ
ปัจจุบันนี้สร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ โดยสร้างเป็นเสาก่ออิฐถือปูนแทน โดยมีหลวงปูุอ่วมจากบ้ านดงบังมา
เป็นผู้ประกอบพิธีซ฿งเสาต้นเดิมหลวงปูุอ่วมก็เป็นผู้ทาพิธีตั้งเสาให้เช่นกัน ชาวบ้านจึงเรียกศาลนี้ตามผู้ตั้งว่า
ศาลปูุอ่วม ซึ่งาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า ก่อนที่หลวงปูุอ่วมจะมาตั้งเสาหลักบ้านให้นั้น มีแต่เรื่องเดือดร้อน เมื่อตั้ง
แล้วหมู่บ้านก็อยู่ดีมีสุขขึ้น๕๕
ภาพที่ ๔.๔๖
แผนที่แสดงที่ตั้งศาลหลักบ้าน ศาลปูุอ่วม

ที่มา : โปรแกรม Google Earth และการสารวจภาคสนาม

๕๕

สัมภาษณ์ นางนิรัตน์ ปะวิเศษ, อายุ ๗๑ ปี, วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐.

57
ภาพที่ ๕.๔๗
หลักบ้าน บ้านโนนดู่(ศาลปูุอ่วม)

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ที่ตั้ง หลักบ้าน บ้านโนนดู่(ศาลปู่อ่วม) หมู่๔ ต.นาทับไฮ
ตั้งอยู่ในบริเวณริมถนนของหมู่บ้าน
ลักษณะของที่ตั้ง
ตั้งอยู่ริมถนนภายในของหมู่บ้าน
คุณลักษณะเด่น
ศาลเป็นตัวเรือนโปร่ง ใช้เสาแบบสาเร็จรูป รูปแบบเสาแบบตะวันตกด้วยการเซาะ
ร่องที่ผิวตามแนวเสา มีการให้ความสาคัญกับตาแหน่งที่ตั้งของเสาหลักบ้านด้วยการก่ออิฐพอกเสริมให้เสาสูงขึ้น
ตามขนาดและการยกพื้นของศาลใหม่ ยอดของเสาทาเป็นปลายตัด เพื่อ ตั้งพระพุทธรูปให้อยู่บนยอดสุดของ
เสาหลักบ้าน

58
๔.๒.๔ หลักบ้านในเขตอ้าเภอเฝ้าไร่
๔.๒.๔.๑ หลักบ้าน บ้านโนนมันปลา หมู่๗ ต.หนองหลวง
เสาหลักบ้าน บ้านโนนมันปลาสร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ.๒๕๑๐ – ๒๕๒๐ โดยมีพระครูวัดหนอง
ปลาขาวมาเป็นผู้ประกอบพิธีร่วมกับเฒ่าจ้า หลักบ้านตั้งอยู่ในกลางหมู่บ้าน เป็นพื้นที่โล่งมีศาลากลางบ้านอยู่
ด้านหลัง ลักษณะของหลักบ้านเป็นเสาไม้ใหญ่และมีเสาไม้ขนาดเล็กอีก จานวน ๘ หลักล้อมรอบอยู่ จุดตรงใจ
กลางหมู่บ้านเป็นหลักประธาน ในการประกอบพิธีก่อนที่จะตั้งตัวเสาหลักบ้านมีการนาของมีค่าวัตถุมงคลต่างๆ
ใส่ลงไปในหลุมก่อนแล้วจึงปักเสาลงไป สาเหตุที่ตั้งเสาหลักบ้านนั้น มาจากเหตุที่หมู่บ้านมีความเดือดร้อน พระ
ครูจึงได้บอกให้ทาพิธีตั้งเสาบ้านขึ้นมา๕๖
ภาพที่ ๔.๔๘
แผนที่แสดงที่ตั้งศาลหลักบ้าน บ้านโนนมันปลา

ที่มา : โปรแกรม Google Earth และการสารวจภาคสนาม
๕๖

สัมภาษณ์ นายอานวย ระวาสชัย, อายุ ๗๑ ปี, วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐.
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ภาพที่ ๔.๔๙
หลักบ้านบ้านโนนมันปลา

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ที่ตั้ง หลักบ้านบ้านโนนมันปลา หมู่๗ ต.หนองหลวง
ตั้งอยู่ในใจกลางของบ้าน
ลักษณะของที่ตั้ง
ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่หัวมุมริมถนนภายในหมู่บ้าน
คุณลักษณะเด่น
มีการปักเสาไม้รวมกันเป็นกลุ่มแปดทิศ โดยต้นกลางที่เป็นเสาประธานตั้งอยู่ตรง
กลางของเสาบริวาร บริเวณพื้นที่ปักหมุดหมายเสามีการเปิดพื้นที่ของดินเดิม(โดยพื้นที่ปัจจุบันของหลักบ้านเท
เป็นพื้นปูน) เพื่อให้เห็นการปักที่หยั่งรากของเสาลงพื้นดิน
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๔.๒.๔.๒ หลักบ้าน บ้านหนองจอก หมู่๕ ต.หนองหลวง
สร้างขึ้นเมื่อ ราว พ.ศ.๒๕๔๐เป็นเสาไม้มียันต์ติดอยู่ ตั้งอยู่บริเวณใจกลางหมู่บ้านบริเวณกับ
ศาลากลางบ้าน รอบๆหมู่บ้านมีเสาหลักเขตบ้านซึ่งปักขึ้นในเวลาเดี ยวกันมียันต์ติดบนเสาแบบเดียวกับเสาต้น
กลางหมู่บ้าน หมอธรรมมาทาพิธีปักให้เพื่อปูองกันผีปอบ
ภาพที่ ๔.๕๐
แผนที่แสดงที่ตั้งของศาลหลักบ้าน บ้านหนองจอก และหลักเขตบริเวณทางเข้าออกของหมู่บ้าน

ที่มา : โปรแกรม Google Earth และการสารวจภาคสนาม
ภาพที่ ๔.๕๑
หลักบ้าน บ้านหนองจอก หมู่ ๕

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

61
ภาพที่ ๔.๕๒
เสาหลักเขตบ้านบริเวณทางเข้าหมู่บ้านจากถนนใหญ่

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ภาพที่ ๔.๕๓
เสาหลักเขตบ้านบ้านหนองจอก (เท่าที่สารวจพบ)
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ภาพที่ ๔.๕๓ (ต่อ)
เสาหลักเขตบ้านบ้านหนองจอก (เท่าที่สารวจพบ)

ที่มา : จากการสารวจ
ที่ตั้ง หลักบ้าน บ้านหนองจอก หมู่๕ ต.หนองหลวง
ตั้งอยู่ในใจกลางของหมู่บ้าน
ลักษณะของที่ตั้ง
ตั้งอยู่ริมถนนหลักของบ้าน และอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับศาลากลางบ้าน
คุณลักษณะเด่น
เสามีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยม ปลายเสาเป็นยอดหัวตัด และถากมุมเป็นเหลี่ยมแบบ
หัวเพชร โดยเสาตั้งอยู่ด้านข้างกับพระประธานซึ่งเป็นพื้นที่ร่วมกันของศาลากลางบ้าน จากการสารวจและ
พูดคุยกับชาวบ้าน สามารถสรุปได้ว่า บริเวณพื้นที่นี้ เป็นพื้นที่ส่วนกลางโดยเป็นพื้นที่มีการใช้งาน(Functional
Space)ที่ครอบคลุมกิจกรรมที่มีความสาคัญของบ้าน กล่าวคือเป็นทั้งหลักบ้าน ศาลากลางบ้านที่เปรียบเหมือน
หอพระในชุมชนไปพร้อมกัน เป็นการใช้พื้นที่ของหมู่บ้านได้อย่างมีเอกภาพร่ว มกันทั้งการใช้สอยและพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์
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ภาพที่ ๔.๕๔
ยันต์ที่ปิดไว้บนเสาหลักเขต และเสาหลักบ้านบ้านหนองจอก

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๔.๒.๔.๓ หลักบ้าน บ้านหนองหลวงเก่า ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่
ภาพที่ ๔.๕๕
แผนที่แสดงตาแหน่งเสาหลักบ้าน บ้านหนองหลวงเก่า

ที่มา : โปรแกรม Google Earth และการสารวจภาคสนาม
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ภาพที่ ๔.๕๖
เสาหลักบ้าน บ้านหนองหลวงเก่า

ที่มา : โปรแกรม Google Street View
ที่ตั้ง หลักบ้านบ้านหนองหลวงเก่า ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่
ตั้งอยู่ทางทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน
ลักษณะของที่ตั้ง
หลักไม้ตั้งอยู่ตรงข้ามทางโค้งของถนนสายหลัก ซึ่งอยู่ริมทางบริเวณสี่แยกของบ้านมี
ศาลากลางบ้านตั้งอยู่ข้างๆ และอยู่ไม่ไกลจากวัดประจาบ้านที่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกของเสาหลักบ้าน
คุณลักษณะเด่น
หมุดหมายเป็นแท่งเสาไม้แก่น สูงโผล่พื้นดินประมาณ ๑.๒๐ เมตรปลายเป็นยอด
เรียวแบบหัวบัวและพันผ้าสีขาว ตาแหน่งของที่ตั้งเสาจะตรงกับแนวตรงแกนกับถนนสายหลักที่พุ่งเข้ามาหาเสา
หลักบ้าน จึงสามารถสรุปได้ว่า เสาหลักบ้านนี้น่าจะสร้างขึ้นเนื่องจากจุดประสงค์ หลักในการปูองกันสิ่งไม่ดี
ต่ า งๆที่ ม าจากถนนสายหลั ก ของบ้ า นเพื่ อ ไม่ ใ ห้ พุ่ ง เลยเข้ า มาในเขตพื้ น ที่ ข องบ้ า นเรื อ นชาวบ้ า น ทั้ ง ยั ง มี
ความหมายให้ผู้ที่ขับยานพาหนะสัญจรผ่านมาด้วยความระมัดระวัง แนวคิดนี้มิได้มุ่งหวังให้เป็นหมุดหมายใจ
กลางบ้าน ซึ่งน่าจะเน้นการสร้างเสาหลักเพื่อปูองกันภัยอันตรายต่างๆมากกว่าเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องจาก
มีวัดของบ้านตั้งอยู่ไม่ไกลกันซึ่งสอดคล้องกับศรัทธามงคลมากกว่า
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๔.๒.๕ หลักบ้านในเขตอ้าเภอสังคม
๔.๒.๕.๑ หลักบ้าน บ้านเจื้อง ต.แก้งไก่ อ.สังคม
ภาพที่ ๔.๕๗
แผนที่แสดงตาแหน่งของศาลหลักบ้าน บ้านเจื้อง ต.แก้งไก่

ที่มา : โปรแกรม Google Earth และการสารวจภาคสนาม
ภาพที่ ๔.๕๘
เสาหลักบ้าน บ้านเจื้อง

ที่มา : บันทึกเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
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ภาพที่ ๔.๕๙
ศาลหลักบ้าน สร้างใหม่เมื่อปี ๒๕๕๘

ที่มา : บันทึกเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ที่ตั้ง หลักบ้าน
ริมแม่น้าโขงใกล้สุดเขตของหนองคายทางทิศเหนือ
ลักษณะของที่ตั้ง
ตั้งอยู่ตรงบริเวณเดียวกันกับวิหารหลวงปูุลุ่ม เดิมเป็นเสาไม้ตั้งอยู่กับพื้น มีร่องรอย
ของอาคารแต่ผุพังเสื่อมสภาพไป ภายหลังได้มีการปรับปรับตัวศาลใหม่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘
คุณลักษณะเด่น
ตัวเสาเป็นไม้แก่นปลายสอบ โดยพบร่องรอยการกะเทาะของผิวเสาที่เริ่มมีการผุแตก
ตามปัจจัยของเวลา นอกจากนี้ยังพบระนาบของผิวไม้ที่ผ่านการไสด้วยเครื่องมือช่างพื้นบ้านที่มีความโค้งมนไม่
เท่ากันตลอดทั้งเสา ตัวเรือนของศาลมีลักษณะจั่วแบบพรหมพักตร์ตามผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยมีการยกพื้นเสริม
ฐานที่โคนเสาหลักบ้านด้วยกระเบื้องพื้น เสาหลักบ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในตาแหน่งที่ไม่ไกลจากริมน้าโขง ซึ่งชี้ให้เห็น
ถึงความมุ่งหมายในการใช้เสาในการเป็นหมุดหมายแสดงขอบเขตพื้นที่ของบ้านในลักษณะเดียวกับการปักเสา
ที่ริมทางถนนเพื่อแสดงขอบเขตของบ้านที่พบในหลายแห่งเช่นกัน
๔.๒.๕ สรุปข้อค้นพบหลักบ้านจังหวัดหนองคาย
จากการสารวจและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักบ้านในจังหวัดหนองคาย สามารถสรุปข้อค้นพบหลักบ้านใน
เขตพื้นที่หนองคายได้ดังนี้
๑) หลักบ้านที่เป็นเสาถูกสร้างขึ้นมาใหม่
เป็นที่น่าสังเกตว่าชุมชนที่มีหลักบ้านโดยสร้างในลักษณะเสาไม้/เสาปูน ส่วนใหญ่เป็นชุมชนใหม่ที่เพิ่ง
ก่อตั้งขึ้นมาในช่วงทศวรรษ ๒๕๑๐-๒๕๒๐ จึงเป็นไปได้ว่าเป็นชุมชนบุกเบิกพื้นที่ใหม่ ซึ่งอาจถูกผลักดันหรือ
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ได้รับผลกระทบจากนโยบายพัฒนาของรัฐ เช่น การไร้ที่ทากิน, การปลูกพืชพาณิชย์ รวมทั้งอาจเป็นชุมชนที่ถูก
จัดตั้งสนับสนุนให้ตั้งชุมชนโดยรัฐเนื่ องจากการแพร่กระจายของลัทธิคอมมิวนิส ต์ ในช่วงดังกล่าวทาให้ต้อง
แสวงหาที่ทากินใหม่และต้องอยู่ท่ามกลางพื้นที่ที่ไม่มั่นคงทั้งในแง่ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
และการเมืองการปกครอง เช่น ความปุวยไข้ จึงมีการหาคาอธิบายและหลักบ้านได้กลายเป็นคาตอบเวลานั้นจึง
ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ถ้าเป็นไปได้ควรมีการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนเพิ่มเติม
๒) หลักบ้านถูกตั้งโดยพุทธ (พระป่าและหมอธรรม)
เนื่องจากชุมชนใหม่ที่สร้างหลักเมืองขึ้นมาในช่วงทศวรรษ ๒๕๒๐ – ๒๕๔๐ ได้รับการสนับสนุนจาก
พระสงฆ์สายพระปุาหรื อหมอธรรมที่อิงความเป็นพุทธในฐานะศาสนาที่ถูกทาให้เป็นสถาบันที่เป็นทางการ
(institutionalization) ที่มีความชอบธรรม เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากรัฐไทยการตั้งหลักบ้านขึ้นมานี้ มี
ทั้งที่เป็นการตั้งขึ้นใหม่และปรับปรุงจากของเดิม เนื่องจากบางหมู่บ้านไม่เคยมีเสาหลักบ้านมาก่อน และบาง
แห่งเป็นการถอนเสาต้นเดิมแล้วตั้งขึ้นใหม่ โดยมักมีคาอธิบายว่า หมู่บ้านมีเหตุผิดปกติ เช่น การเกิดโรคภัย
ร้ายแรง หรือ การตายที่ผิดปกติ จึงเชื่อว่าเป็นเพราะไม่เคยมีเสาหลักบ้านมาก่อน หรือ เสาต้นเดิมถูกละเลย
ชาวบ้านไม่ดูแล การตั้งเสาขึ้นใหม่ จึงเป็นการแก้ไขเหตุร้าย และใช้พุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวแทนระบบผี ที่มี
มาแต่เดิม โดยยังคงใช้เสาไม้เป็น สัญลักษณ์ตามการรับรู้ที่เป็นคติ เดิมของชาวบ้าน บางแห่งใช้ สัญลักษณ์ ที่
เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา เช่น หลักจากสีมา พระพุทธรูปหรือการใช้ยันต์มาปิดลงบนเสาไม้เพิ่มเติมจากเดิม
๓) การสร้างหลักเมืองในระยะหลังกลายเป็นเครื่องมือแสดงความเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติ
เป็นที่น่าสังเกตว่าหลักบ้านและหลักเมืองถูกสร้างขึ้นมาอย่างมากไล่เลี่ยกันในช่วงทศวรรษ ๒๕๒๐๒๕๔๐ โดยมีพระสงฆ์หรือหมอธรรมที่อิงความเชื่อพุทธเป็นฐานในการสร้างความชอบธรรมในการไล่ผี เพราะ
การเป็นพุทธหมายถึงการเป็นไทย ๕๗นอกจากนี้ในช่วงทศวรรษ ๒๕๔๐-๒๕๕๐ การตั้งหลักบ้านหลักเมือง
นอกจากจะสะท้อนทั้งในแง่การแสดงออกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยแล้ว ยังถูกใช้เป็นจุดหมายตาเพื่อ
สนับสนุนความงดงามของภูมิทัศน์เมืองและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในกรณีหลักเมือง อาทิ หลักเมืองอาเภอ
ท่าบ่อหลักเมืองหนองคายและหลักเมืองอาเภอเฝูาไร่ ฯลฯ
๔) การสร้างต้านานร่วมของหลักบ้านเพื่ออธิบายความเป็นท้องถิ่น
ในบางชุมชนที่มีร่องรอยของแหล่งโบราณคดี ส่วนใหญ่จะมีการเชื่อมโยงสถานที่สาคัญ โดยใช้เรื่องเล่า
หรือตานาน และสร้างความสัมพันธ์กับหลักบ้านหรือหลักเมือง เช่น กรณีการเกิดแนวคิดหลักบ้านของบ้านบ่าง
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ“ขุนบ่าง” คือผู้นาการอพยพมาจากหลวงพระบาง โดยมีบรรดาศักดิ์เป็น “ขุน”๕๘เรื่องราว
ดั ง กล่ า ว ยั ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ “ต านานพญาบ่ า ง” ด้ ว ยที่ ห มู่ บ้ า นนี้ เ คยเป็ น ที่ อ ยู่ ข องฝู ง บ่ า งมาก่ อ น๕๙
นอกจากนี้ยังพบความเชื่อเรื่อง“ตานานเจ้าแม่สองนาง”ซึ่งเป็นที่รับรู้ร่วมกันของทั้งสองฝั่งโขงรวมถึงในบ้านนี้
ด้วยภายหลังมีการสร้างหลักบ้านขึ้นมาจึง นาตานานและความเชื่อดังกล่าวมาเชื่อมโยงให้สัมพันธ์กับสถานที่
ต่างๆของบ้ านและชุมชนใกล้ เคีย ง จนเกิดกระบวนการหลอมรวมแนวคิด ในท้องถิ่น (localization)มาเป็น
ท้องถิ่นเดียวกันและเกิดเป็นชื่อสถานที่(Place Name)ในที่สุด
๕๗

คาว่า ไทย ในที่นี้มีความหมายถึงแนวคิดจากนโยบายแห่งราชอาณาจักรไทยทีส่ ่งมาจากส่วนกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
ช่วงเหตุการณ์ทางการเมืองและนโยบายแห่งรัฐของสปป.ลาว ในช่วงเวลาดังกล่าวที่มุ่งเน้นแนวคิดสมัยใหม่แบบสังคมนิยม โดย
ลดความสาคัญของศาสนาลง
๕๘
“ขุน(แห่งเมืองพระ)บาง” ซึ่งเป็นการออกสาเนียงถิ่นเป็น“บ่าง”
๕๙
จากคาบอกเล่าของชาวบ้านหลายคนที่ร้านชาริมถนนฝั่งซ้ายของศาล วันที่ ๑๓.สค.๖๐. ซึ่งหลายท่านเป็นผู้อาวุโส
ในบ้านบ่าง

๖๘
๔.๓ พัฒนาการหลักบ้านในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย
ภาพที่ ๔.๖๐
แสดงพัฒนาการเกิดหลักบ้าน
ภูมิภาคของนครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย : ข้อมูลจากภาคสนาม

พ.ศ.

๒๕๑๐
๒๕๒๐

๒๕๑๕

๒๕๑๕

๒๕๑๖

๒๕๑๒
๒๕๑๓

๒๕๒๐
๒๕๒๑

๒๕๓๕
๒๕๔๐

๒๕๔
๐

การเกิดหลักบ้าน
หลักบ้ าน หลักบ้าน หลักบ้านโนนดู่ หลักบ้าน หลักบ้าน หลักบ้าน หลักบ้าน หลักบ้ าน
โนนสวรรค์ ไทยสามัคคี นาทับไฮ
โนนมันปลา ดงดาลใต้ ศาลปู่อ่วม ดอนหวาย บ่าง
-เสาไม้ใหญ่และ
มีเสาไม้ขนาด
เล็ก๘หลัก
ล้อมรอบอยู่
-มีศาล

-เป็นเสาไม้

มันปลา
(กันเกรา)
-มีศาลคลุม

เดิม : เป็น
เสาไม้มี
กระท่อม
คลุม

เสาไม้แก่น เป็นเสาไม้ เป็นเสาไม้
แก่นคูน
โบกปูน
คูน
อยู่กลางแจ้ง -ศาลเดิม -,อยู่ในศาล
ไม่มีศาล เป็นศาลไม้

เป็นเสาปูนเดิม : เป็นหลักไม้
ปักลงใน
หลุม
-อยู่ในศาล ใหม่ : เป็น
หลักหิน
ทาสีทอง
ใหม่ : ก่ออิฐถือปูน ใหม่ : ปรับปรุงยกเสาให้สูงขึ้นโบก
ติดกระจกสี
-อยู่ศาลปูน
ปูนมีรูปปั้นพยาบ่าง
-มีศาล
อยู่กลางแจ้งไม่มีศาล

๒๕๔๐

๒๕๔๐

หลักบ้าน หอพระพุทธ
หนองจอก หลักบ้ าน พระ
บาทนาหงส์
เป็นเสาไม้มี
ยันต์อยู่ เป็นหอพระ
ข้างๆหอ มีเสมา ๒ ใบ คือ
๑ ใบตั้งพื้น
พระ
อีก ๑ใบตั้งคู่กับ
พระพุทธรูป

ไม่ปรากฏปีที่สร้าง

ไม่ปรากฎ
พ.ศ.

การเกิดหลักบ้าน
หอบ้าน หอบ้าน หอบ้าน หอบ้าน ศาลปู่ตา ศาลบ้าน หลักบ้าน หลักบ้าน หลักบ้ าน หลักบ้าน หลักบ้ าน หลักบ้ าน
ร่องเม็ก คาโป้งเป้ง ตาดทอง หนองหลวง เจื ้อง
บ่อ
โซกน้อย แสงสว่าง ปากท่าง อุดมผล ปู่คาถาง หม้วย
บ้านพวก
เก่า
เป็นหอ เป็นหอ เป็นหอ

เป็นหอ

เดิม :เป็น เดิม :เป็นเสา เป็นเสา
เป็นศาล มี
ศาลไม้ ไม้หัวตัด อยู่ ไม้
เครื่องบูชา
กลางแจ้ง มีศาล
คร่อม
ใหม่ : เป็น
ศาลปูน
ใหม่ : เป็นเสา
ไม้ยอดเป็น
รูปดอกบัวตูม
อยู่กลางแจ้ง

เดิม : เป็น เดิม: มีเพียง
เป็นเสาไม้
ศาลไม้ หลักบ้านที่ เป็นเสาไม้ -อยูใ่ นศาล
เป็นเสาไม้ อยู่ที่โล่ง
และก้อนหิน
ใหม่ : เป็น
ใหญ่สอง
เสาไม้โป้ง
ก้อน
เป้ง
-อยู่ในศาล
-ต่อมาสร้างศาลคร่อม
ไปบนเสาไม้
-รอบๆตัวศาลมีเสาไม้
ปักล้อม
-ใต้ศาลมีหลุมบือ
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๔.๓.๑ พัฒนาการด้านรูปแบบและศิลปกรรม “หลักบ้าน”ในนครหลวงเวียงจันทน์และจังหวัด
หนองคาย
จากการลงพื้นที่สารวจภาคสนาม สามารถจัดกลุ่มตามลักษณะรูปแบบของหลักบ้านได้ ๖
รูปแบบ ดังนี้
๑) หลักบ้านรูปแบบเป็ นเสาไม้ตั้งอยู่ในศาลได้แก่ บ้านดงดาลใต้ บ้านโนนสวรรค์ บ้าน
หนองจอก บ้านร่องเม็ก บ้านคาโปูงเปูง และบ้านเจื้อง
๒) หลักบ้านรูปแบบเป็นเสาไม้ตั้งอยู่กลางแจ้งได้แก่ บ้านบ่อ บ้านหนองหลวงเก่า
๓) รูปแบบศาล/หอ ที่เรียกว่า “หอบ้านได้แก่ บ้านโซกน้อย บ้านแสงสว่าง บ้านปากท่าง
บ้านอุดมผล
๔) รูปแบบเป็นศาลมีรูปแบบเป็นศาลมีเครื่องบูชา ได้แก่ศาลปูุตาปูุคาถางบ้านพวก ศาลบ้านห
ม้วย
๕) รูปแบบเสาปูนโดยหยั่งรากเสาลงในหลุมโดยอยู่ในศาล ได้แก่ หลักบ้านไทยสามัคคี หลัก
บ้านโนนดู่ศาลปูุอ่วม
๖) รูปแบบ หอพระโดยการใช้หลักหินรูปแบบเสมามาช่วยเป็นหมุดหมายกาหนดเขตศักดิ์สิทธิ์
ได้แก่ หอพระพุทธหลักบ้านพระบาทนาหงส์ หลักบ้านตาดทอง
๗) รูปแบบพิเศษได้แก่
-หลักบ้านโนนมันปลา มีรูปแบบหลักบ้านคือ เป็นเสาไม้ใหญ่ ๑ต้น และมีเสาไม้ขนาดเล็ก ๘
ต้น ล้อมรอบอยู่
-หลักบ้านดอนหวาย มีรูปแบบคือ เป็นเสาไม้โบกปูนตั้งอยู่วงเวียนของหมู่บ้าน
-หลักบ้านบ่าง มีรูปแบบคือ เป็นเสาไม้ยกสูงขึ้นโบกปูน มีรูปปั้นพยาบ่างอยู่ด้านหลัง
-หลักบ้านนาทับไฮ มีรูปแบบคือ หลักหินทาสีทองติดกระจกสีตั้งอยู่ในศาล
นอกจากการจัดตามกลุ่มรูปแบบของหลักบ้านแล้ว ยังสามารถจัดกลุ่มตามลักษณะการใช้
งาน(Function)ที่สัมพันธ์กับวัสดุ(Material)ของหลักบ้านดังนี้
๑) การใช้เสาไม้ใหญ่ (ใช้ส่วนของไม้แก่นจากไม้ประเภทเนื้อแข็ง ) พบจานวน ๗ แห่ง คือ ๑)
หลักบ้านโนนมันปลา ๒) หลักบ้านหนองจอก ๓) หลักบ้านบ้านบ่อ ๔) หลักบ้านร่องเม็ก ๕) หลักบ้านตาด
ทอง ๖)หลักบ้านหนองหลวงเก่า ๗)หลักบ้านเจื้อง
๒) การก่อสร้างศาล/หอด้วยไม้ พบจานวน ๕ แห่ง คือ ๑) หอบ้านโซกน้อย ๒) หอบ้านแสง
สว่าง ๓) หอบ้านปากท่าง ๔) หอบ้านอุดมผล และ๕) ศาลปูุตาปูุคาถางบ้านพวก ๖)ศาลเจ้าปูุเจ้าตาบ้าน บ้านห
ม้วย(ส่วนที่เป็นศาลเก่า)
๓) การเลือกใช้เสาไม้คูน พบจานวน ๒ แห่ง คือ ๑) หลักบ้านบ่าง ๒) หลักบ้านโนนสวรรค์
๔) การใช้เสาปูน/โบกปูน พบจานวน ๒ แห่ง คือ ๑) หลักบ้านโนนดู่ศาลปูุอ่วม ๒ )หลักบ้าน
บ่าง ๓)หลักบ้านไทยสามัคคี
๕) การเลือกเสาใช้ไม้มันปลา(ไม้กันเกรา) พบจานวน ๑ แห่ง คือหลักบ้านดงดาลใต้
๖) การเลือกใช้หิน พบจานวน ๒ แห่ง คือ ๑) หลักบ้านนาทับไฮ ๒) หลักบ้านตาดทอง
๗) การเลือกใช้ใบเสมา พบจานวน ๑ แห่ง คือ หอพระพุทธหลักบ้านพระบาทนาหงส์
๘)การเลือกใช้เสาไม้แก่น พบจานวน ๑ แห่ง คือ หลักบ้านดอนหวาย
๙) การก่อสร้างหอปูน พบจานวน ๑ แห่ง คือ หลักบ้านหม้วย(ส่วนที่เป็นศาลใหม่)
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จากการศึกษาหลักบ้านทางภาคสนามข้างต้น สามารถจัดกลุ่มของหลักบ้านในพื้นที่สารวจได้ดังนี้
๔.๓.๑.๑ หลักบ้านรูปแบบเป็นเสาไม้ตั้งอยู่ในศาลได้แก่ บ้านดงดาลใต้ บ้านโนนสวรรค์
บ้านหนองจอก บ้านร่องเม็ก บ้านคาโปูงเปูง
ภาพที่ ๔.๖๑
หลักบ้านดงตาล(ใต้) หมู่๔ ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี

ภาพที่ ๔.๖๒
หลักบ้านหนองจอก หมู๕่ ต.หนองหลวง อ.เฝูาไร่

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ภาพที่ ๔.๖๓
หลักบ้านร่องเม็ก ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
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ภาพที่ ๔.๖๔
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๒ ต.หนองปลาบาก
อ.ศรีเชียงใหม่

ภาพที่ ๔.๖๕
แสดงภาพร่างลักษณะ หลักบ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๒ ต.
หนองปลาบาก อ.ศรีเชียงใหม่

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ที่มา : จากการสารวจ

ภาพที่ ๔.๖๖
หลักบ้านคาโปูงเปูง หมู่๗ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง

ภาพที๔่ .๖๗
แสดงภาพร่างลักษณะ หลักบ้านคาโปูงเปูง
หมู่๗ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ทีม่ า : จากการสารวจ

72
ภาพที่ ๔.๖๘
หลักบ้านเจื้อง๖๐ ต.แก้งไก่ อ.สังคม

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ภาพที่ ๔.๖๙
แสดงภาพร่างลักษณะหลักบ้านเจื้อง ต.แก้งไก่ อ.สังคม

ที่มา : จากการสารวจ
๖๐

หลักบ้านเจื้องมีจานวน ๒ หลักคือหลักเดิมที่มีส่วนยอดที่ผุกร่อน และหลักใหม่ที่มยี อดเป็นบัวตูม โดยทั้งทั้ง ๒
หลักตั้งอยู่ห่างกันตรงบริเวณริมเขตของพื้นที่สาธารณะโดยขนานไปกับริมฝั่งน้าโขง
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สรุป : หลักบ้านรูปแบบเป็นเสาไม้ตั้งอยู่ในศาล
๑) การใช้เสาตั้งเพื่อประดิษฐานให้อยู่ในเรือนของศาลแสดงถึงการให้ความสาคัญกับหมุด
หมายประเภททีเ่ ป็นเสามียอดปลายสอบ
๒) เสาที่สารวจพบ แสดงถึงการให้ความสาคัญกับการหยั่งรากเสาลงสู่พื้นดิน
๓) เป็นรูปแบบแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักเมืองกรุงเทพฯ๖๑
๔.๓.๑.๒ หลักบ้านรูปแบบเป็นเสาไม้ตั้งอยู่กลางแจ้งได้แก่ บ้านบ่อ บ้านหนองหลวงเก่า
ภาพที่ ๔.๗๐
หลักบ้านบ่อ ต.ปะโค อ.เมือง

ภาพที่ ๔.๗๑
แสดงภาพร่างลักษณะ หลักบ้านบ่อ ต.ปะโค อ.เมือง

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ที่มา : จากการสารวจ

๖๑

หลังจากตั้งหลักเมืองกรุงเทพฯ แนวคิดการตั้งหลักเมืองก็ได้แพร่ไปยังเมืองต่างๆในขอบเขตขัณฑสีมาเป็นลาดับ
อาทิหลักเมืองนครเขื่อนขันธ์ หลักเมืองพระตะบอง รวมถึงหลักเมืองนครราชสีมา ฯลฯ
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ภาพที่ ๔.๗๒
หลักบ้านหนองหลวงเก่า หมู่ ๑๙ ต.หนองหลวง อ.เฝูาไร่

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
หลักบ้านหนองหลวงเก่าเป็นหลักบ้านที่พบริมถนนและไม่ได้อยู่ในแผนการสารวจแต่ต้น จึงทา
ให้ไม่มีข้อมูลจากการสารวจ สิ่งที่น่าสนใจของหมุดหมายของหลักบ้านนี้ นอกจากจะชี้ให้เห็นถึงการกาหนด
ขอบเขตของบ้านโดยใช้เสาปักลงดินแล้ว ยังพลรูปแบบของยอดเสาที่เป็นหัวบัวแบบดอกตูม สะท้อนให้เห็นถึง
ความนิยมที่อาจมีที่มาจากแนวคิดที่มาจากส่วนกลาง
สรุป : หลักบ้านรูปแบบเป็นเสาไม้ตั้งอยู่กลางแจ้ง
๑) การใช้เสาตั้งกลางแจ้ง มีทั้งที่ที่ปรากฏอยู่ในบ้าน และส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ตามทางโค้งและ
ปากทางเข้าบ้าน
๒) เสาที่สารวจพบ มักเป็นไม้แก่น มีความสูงในระดับเพียงตา
๓) การพบเสาไม้ที่อยู่ตามทางโค้งหรือทางแยกปากทาง นอกจากสามารถบอกเขตบ้านแล้ว
ยังแสดงถึงการใช้หมุดหมายเพื่อปูองกันเภทภัยต่างๆที่จะเข้ามาในเขตของบ้าน
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๔.๓.๑.๓ รูปแบบศาล/หอ ที่เรียกว่า “หอบ้าน”๖๒ได้แก่ บ้านโซกน้อย บ้านแสงสว่าง
บ้านปากท่าง บ้านอุดมผล
ภาพที่ ๔.๗๓
หอบ้านโซกน้อยนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาว

ภาพที่ ๔๗๔
หอบ้านแสงสว่าง วัดแสงสว่าง เมืองไชเสดถา
นครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาว

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ภาพที่ ๔.๗๕
หอบ้านปากท่าง (ปากทาง)เวียงจันทน์ สปป.ลาว

ภาพที่ ๔.๗๖
หอบ้านอุดมผล-บ้านหนองสามขาสปป.ลาว

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

สรุป : รูปแบบศาล/หอ ที่เรียกว่า “หอบ้าน”
๑) หมุดหมายที่ปรากฏคือตัวเรือนที่เรียกว่า หอบ้าน โดยมีการเรียกเฉพาะที่ฝั่งเวียงจันทน์
๒) ไม่พบเสาไม้ในบริเวณหอบ้านแต่อย่างใด
๓) รูปแบบเรือนและสภาพแวดล้อมโดยรวมของหอบ้านมีลักษณะเดียวกับศาลปูุตาในฝั่ ง
หนองคาย

๖๒

“หอ”คือเรือนพักอาศัยของบุคลาธิษฐาน เช่น เทวาอารักษ์ ฯลฯ ที่ใช้เรียกในสปป.ลาว ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า “หอ”
น่าจะเป็นคาดั้งเดิมของเรือน ซึ่งต่างจาก “ศาล” ที่มาจากคาว่า ศาลา ซึ่งมีความหมายในการบ่งบอกลักษณะของเรือนที่กว้าง
และครอบคลุมกว่า เช่นอาจเป็นเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีเพียงหลังคาคลุมโดยไม่มีฝาผนังก็ได้ ฯลฯ
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๔.๓.๑.๔ รูปแบบเป็นศาลมีรูปแบบเป็นศาลมีเครื่องบูชา ได้แก่ ศาลปูุตาปูุคาถางบ้านพวก
ศาลบ้านหม้วย
ภาพที่ ๔.๗๗
ศาลปูุตา ปูุคาถาง บ้านพวก ต.บ้านพวก อ.เมือง

ที่มา : บันทึกภาพเมือ่ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ภาพที่ ๔.๗๘
ศาลเจ้าปูุเจ้าตาบ้านบ้านหม้วย ต.
พระธาตุบังพวน อ.เมือง

ภาพที่ ๔.๗๙
แสดงภาพร่างลักษณะ ศาลเจ้าปูุเจ้าตาบ้านบ้านหม้วย
ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ

ที่มา : จากการสารวจ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
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สรุป : รูปแบบเป็นศาลมีรูปแบบเป็นศาลมีเครื่องบูชา
๑) หมุดหมายที่ปรากฏคือตัวเรือนที่เรียกว่า ศาล โดยมีการเรียกเฉพาะที่ฝั่งหนองคาย
๒) ไม่พบเสาไม้ในบริเวณศาลปูุตาแต่อย่างใด
๓) ภายในเรือนมีการตั้งรูปเคารพและเครื่องบูชา โดยพบทั้งที่มีการตั้งเสาให้อยู่กลางเรือน
เพื่อให้แลเป็นเสาเดี่ยวและแบบเป็นเรือนที่ตั้งติดดิน
๔.๓.๑.๕ รูปแบบเสาปูนโดยหยั่งรากเสาลงในหลุมโดยอยู่ในศาล ได้แก่ หลักบ้านไทยสามัคคี หลักบ้านโนนดู่ศาลปูุอ่วม
ภาพที่ ๔.๘๐
หลักบ้านไทยสามัคคี หมู่ ๖ ต.หนองปลาบากอ.ศรีเชียงใหม่

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ภาพที่ ๔.๘๑
แสดงภาพร่างลักษณะ หลักบ้านไทยสามัคคี หมู่ ๖ ต.หนองปลาบากอ.ศรีเชียงใหม่

ที่มา : จากการสารวจ

78
ภาพที่ ๔.๘๒
ศาลปูุอ่วม
บ้านโนนดู่ หมู่๔ ต.นาทับไฮอ.รัตนวาปี

ภาพที่ ๔.๘๓
แสดงภาพร่างลักษณะ ศาลปูุอ่วม
บ้านโนนดู่ หมู่๔ ต.นาทับไฮอ.รัตนวาปี

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ที่มา : จากการสารวจ

สรุป : รูปแบบเสาปูนโดยหยั่งรากเสาลงในหลุมโดยอยู่ในศาล
๑) มีทั้งการพอกปูนหุ้มเสาไม้ และการใช้แท่งปูนมาปักเป็นเสาหลักบ้าน
๒) ส่วนยอดทาเป็นปลายตัดเพื่อประดิษฐานรูปเคารพ
๓) มีการประยุกต์ทั้งรูปแบบของชุดฐานเสาและเสา รวมถึงหน้าที่การใช้งาน(ตั้งพระพุทธรูป)
๔.๓.๑.๖ รูปแบบหอพระ โดยการใช้หลักหินรูปแบบเสมามาช่วยเป็นหมุดหมายกาหนดเขต
ศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ หอพระพุทธหลักบ้านพระบาทนาหงส์ หลักบ้านตาดทอง
๑) หอพระพุทธหลักบ้านพระบาทนาหงส์ มีการใช้หลักหินเสมา ๒ ใบ คือตั้งพื้น
และตั้งคู่กับพระพุทธรูปบนแท่นในเรือน
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ภาพที่ ๔.๘๔
หอพระพุทธหลักบ้านพระบาทนาหงส์ หมู่๑ ต.พระบาทนาสิงห์อ.รัตนวาปี

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๒) หลักบ้านตาดทอง มีรูปแบบคือ เดิมมีเพียงหลักบ้านที่เป็นเสาไม้ และก้อนหิน
ใหญ่สองก้อนต่อมาสร้างศาลคร่อมไปบนเสาไม้รอบๆตัวศาลมีเสาไม้ปักล้อม ใต้ศาลมีหลุมบือ
ภาพที่ ๔.๘๕
หลักบ้านตาดทอง หมู่๓ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
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ภาพที่ ๔.๘๖
แสดงภาพร่างลักษณะ บ้านตาดทอง หมู่ ๓ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี

ที่มา : จากการสารวจ
สรุป : รูปแบบ หอพระ โดยการใช้หลักหินรูปแบบเสมามาช่วยเป็นหมุดหมายก้าหนดเขต
ศักดิ์สิทธิ์
๑) รูปแบบศาลมีการยกฐานของเรือนค่อนข้างสูง บางแห่งมีการทาฐานบัว จนมีรูปลักษณะ
ใกล้เคียงกับหอพระ
๒) มีการใช้ก้อนหินธรรมชาติมาฝังบอกเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความรู้สึกสมดุลทางสายตา
และเสริมให้ศาลมีความโดดเด่น
๓) ภายในศาลประดิษฐานพระพุทธรูป มีการเปิดรู(บือ)ที่พื้นของศาลเพื่อบรรจุสิ่งมงคล
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๔.๓.๑.๗ รูปแบบพิเศษได้แก่
๑) หลักบ้านโนนมันปลา มีรปู แบบของหลักบ้านเป็นเสาไม้ใหญ่ ๑ ต้น และมีเสาไม้
ขนาดเล็ก๘ต้น ล้อมรอบอยู่ในลักษณะ ๘ ทิศ
ภาพที่ ๔.๘๗
หลักบ้านโนนมันปลา หมู่ ๗ ต.หนองหลวง

ภาพที่ ๔.๘๘
แสดงภาพร่างลักษณะ หลักบ้านโนนมันปลา หมู่๗ต.หนองหลวง

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ที่มา : จากการสารวจ

๒) หลักบ้านดอนหวาย มีรูปแบบของหลักบ้านเป็นเสาไม้ ปัจจุบันได้โบกปูนครอบ
ทับเสาไม้ต้นเดิม โดยตั้งอยู่กลางสี่แยกหลักของบ้านมาตั้งแต่เริ่มตั้งหมู่บ้าน เมื่อมีการขยายถนนในบ้านทาให้
สภาพแวดล้อมของสี่แยกนี้เริ่มมีลักษณะคล้ายวงเวียนของหมู่บ้าน เนื่องด้วยมีการก่อขอบยกฐานของหลักบ้าน
เป็นผลให้เสาหลักบ้านมีสภาพเป็นเกาะลอยอยู่กลางถนน
ภาพที่ ๔.๘๙
หลักบ้านดอนหวาย ต.ปะโค อ.เมือง

ภาพที่ ๔.๙๐
แสดงภาพร่างลักษณะ หลักบ้านดอนหวาย ต.ปะโค อ.เมือง

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่มา : จากการสารวจ
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๓) หลักบ้านบ้านบ่างมีรูปแบบเป็นเสาไม้ยกสูงขึ้น ภายหลังจึงมีการโบกปูนครอบเสา
เดิมโดยมีรูปปั้นพญาบ่างอยู่ด้านหลังสยายปีกคลุมแดดฝนให้กับเสาหลักบ้านหลักบ้านบ่างตั้งอยู่กลางสามแยก
ของถนนหลักของหมู่บ้าน ลักษณะของเสามีเป็นรูปแบบดังเช่นแท่งดินสอบนผังแปดเหลี่ยม โดยมีการปรับ
ระดับที่ส่วนยอดเป็นกรวยแหลม แท่งเสาตั้งอยู่บนฐานบัว ๒ ชั้น ต่อด้วยบัวคว่าทรงสูงในรูปแบบทรงระฆัง
ภาพที่ ๔.๙๑
หลักบ้านบ่าง ต.วัดธาตุ อ.เมือง

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ภาพที่ ๔.๙๒
แสดงภาพร่างลักษณะ หลักบ้านบ่าง ต.วัดธาตุ อ.เมือง

ที่มา : จากการสารวจ
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๔) หลักบ้านนาทับไฮ มีรูปแบบของหลักบ้านเป็นหลักหินทาสีทองติดกระจกสีตั้งอยู่
ในเรือนของศาลทรงปราสาทยอดเดียว
ภาพที่ ๔.๙๓
หลักบ้านนาทับไฮ ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุป : หลักบ้านรูปแบบพิเศษ
๑) เป็นรูปแบบที่ผสมผสานแนวคิดหลักบ้านหลายๆแบบจนเกิดแนวคิดใหม่ที่มีลักษณะ
เฉพาะตัวสูง
๒) สามารถคงคติ แนวคิดหลักบ้านโดยการต่อยอดได้อย่างมีวิวัฒนาการ
๓) รูปแบบของศาลมีที่มาจากชุดความรู้เรื่องหมุดหมายหลักบ้านและเรื่องราวความเป็นมาใน
ท้องถิ่น
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๔.๓.๒ การวิเคราะห์คติแนวคิดหลักบ้านในนครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย

หลักบ้าน

ตารางที่ ๔.๑
แสดง คติแนวคิดหลักบ้านในนครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย
: ข้อมูลจากการลงศึกษาภาคสนาม
คติแนวคิดการเกิดหมุดหมายหลักบ้าน
เกิดเรื่องไม่ดีในหมู่บ้าน
เป็นสิ่ง
เป็น
เป็น
เช่น คนเจ็บปุวย ตาย
ศักดิ์สิทธิ์ สัญลักษณ์ สถานที่
ผู้ทาพิธีตั้งหลักบ้าน
เชื่อว่ามีผีปุา ผีปอบ
เพื่อปกปัก- ในการตั้ง ในการ
จึงสร้างหลักบ้าน
รักษาผู้คน ชุมชน ประกอบ
เพื่อคุ้มครองคนในหมู่บ้าน ในหมู่บ้าน
พิธีกรรม

บ้านโนนมันปลา





บ้านดงดาลใต้
บ้านโนนดู่ศาล
ปูุอ่วม
บ้านดอนหวาย







บ้านบ่าง
บ้านโนนสวรรค์
บ้านไทยสามัคคี
บ้านนาทับไฮ
บ้านหนองจอก
หอพระพุทธหลัก
บ้านพระบาทนา
หงส์
บ้านคาโปูงเปูง
บ้าตาดทอง
บ้านหม้วย (ศาลเจ้า
ปูุเจ้าตาบ้าน)
ศาลปูุตาปูุคาถาง
บ้านพวก
บ้านโซกน้อย
บ้านแสงสว่าง
บ้านปากท่าง
บ้านอุดมผล
บ้านบ่อ
บ้านร่องเม็ก
บ้านหนองหลวงเก่า
บ้านเจื้อง




































-
















-




-พระสงฆ์วัดหนองปลา
ขาว ทาพิธีตั้ง
-เฒ่าจ้าจัดเตรียมพิธี
พระสงฆ์(หลวงปูุบด)
พระสงฆ์(หลวงปูุอ่ว
มบ้านดงบัง)
ผู้บุกเบิกนายบุญศรี
(นับถือศาสนาคริสต์)
หมอธรรม
พระสงฆ์วัดคาโปูงเปูง
เฒ่าจ้า
พระสงฆ์บ้านนาสิงห์
หมอธรรม
พระสงฆ์จากบ้านน้า
พอง จ.ขอนแก่น



เฒ่าจ้า
เฒ่าจ้า
พ่อจ้า



เฒ่าจ้า





-
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สรุปคติแนวคิดหลักบ้านในนครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย
จากผลการวิเคราะห์จากตาราง สามารถแบ่งกลุ่มความสาคัญในความมุ่งหมายและคติแนวคิดในการตั้ง
หลักบ้านลุ่มน้าโขงฯได้เป็น ๒กลุ่มคือ
๑) กลุ่มที่มีความมุ่งหมายด้วยเหตุผลในการตั้งหลักบ้านมากที่สุด คือ มีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อ
ปกปักรักษาผู้คนในหมู่บ้านให้มีความปกติสุข และเพื่อเป็นหมุดหมายในการตั้งบ้าน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ใน
ความเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน โดยมีนัยยะในการศูนย์รวมจิตใจอีกด้วย
๒) กลุ่มที่มีความมุ่งหมายด้วยเหตุผลในการตั้งหลักบ้านมากคือ เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาในบ้านจึงต้อง
สร้าง ด้วยเชื่อว่ามีสิ่งที่ไม่ดี เช่น ผีปุา ผีปอบ คุณไสย ฯลฯ เข้ามาในหมู่บ้าน การตั้งหลักบ้านจึงเป็นการขับไล่สิ่ง
ที่ไม่ดีให้ออกไปจากหมู่บ้าน และเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรม เพื่อให้ผู้คนในบ้านอบอุ่นใจ และเป็น
สถานที่พบปะสังสรรค์ของชาวบ้าน
จากผลการศึกษาทั้งสองกลุ่ม พบว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน โดยความมุ่งหมายของกลุ่มที่สอง
หากได้ดาเนินการในความมุ่งหมายสร้างหลักบ้านแล้ว ก็จะกลับมาสู่การสนับสนุนความมุ่งหมายในการตั้งหลัก
บ้านของกลุ่มที่หนึ่ง โดยเฉพาะในประเด็นสร้างเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการปกปักรักษาผู้คนในบ้านให้อยู่อย่าง
ปกติสุข แคล้วคลาด ปลอดภัย
๔.๔ ปรากฏการณ์หลักบ้านกับความสัมพันธ์ของผู้คนมีดังนี้
๔.๔.๑ หลักบ้านกับร่องรอยทางประวัติศาสตร์
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์บริเวณพื้นที่เวียงจันทน์ -หนองคาย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้คนที่มีความสัมพันธ์
กัน ทางเครื อ ญาติ คติ แ ละแนวคิ ด หลั ก บ้ านจึ ง มีลั ก ษณะที่ไ ม่ แ ตกต่ างกั น หากพิ จ ารณาจากหลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมหินตั้ง พบว่าน่าจะปรากฏแนวคิดการฝังและปักหมุดหมายเพื่อจุดประสงค์
ในการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มาไม่ต่ากว่าพุทธศตวรรษที่ ๑๒๖๓ โดยพบหลักฐานกระจายไปทั้งแอ่งโคราชและใน
แอ่งสกลนครซึง่ ครอบคลุมพื้นที่ในเขตหนองคายและข้ามฝั่งน้าโขงไปในเขตเวียงจันทน์อาทิ เมืองซายฟอง ฯลฯ
ซึ่งพุทธศาสนาได้เข้ามาในดินแดนนี้อย่างมั่นคงแล้ว อย่างไรก็ดีคติแนวคิดเรื่องอานาจศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติที่
มีอยู่เดิมก็ยังคงฝังรากเหนียวแน่นอยู่เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับทรรศนะของเจ้าหน้าที่รัฐแห่งสปป.ลาวได้กล่าวไว้
ดังนี้
“...ข้าเชื่อว่าบ้านเฮานี่หมายถึงว่ายุคนี่มัน ยุคหลังที่ว่าปลดปล่อย แต่ก่อนหน้านั้นยังมีอยู่
เพราะว่าโดยเฉพาะสมัย เจ้ าฟ้างุ้มมหาราช เพิ่ล มานั่นละ เพราะสมัยของเพิ่ลนั่นหมายถึงว่ามีการ
ค่อนข้างเอิ้นว่าอยากลบล้างความเชื่อของบุคคลที่มีต่อผีและหันให้คนมาเอิ้นว่าเหมือนกับพุทธ เพราะ
ว่าเพิ่ลเป็นคนที่นาเอาพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในลาว...”๖๔

๖๓

รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่ งเรือ ง. หลักหิน -ใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.
(กรุงเทพฯ : มิตร๔๑., ๒๕๖๑) หน้า๑๒๑-๑๒๒.
๖๔
สัมภาษณ์ ภูเวียง โพธิสาร, นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว, ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐.

86
จากร่องรอยทางประวัติศาสตร์ จะพบว่าความเชื่อเรื่องผีและพุทธมีความสัมพันธ์เกาะเกี่ยวกันจนเกิด
เป็นวัฒนธรรมเดียวกันของทั้ง ๒ ฝั่งโขงที่มาจากคติและแนวคิดการกาหนดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของบ้านและสร้างให้
ปรากฏออกมาอย่างเป็นรูปธรรมให้เป็นหมุ ดหมายของบ้าน อาทิ การฝังหรือปักหมุดหมายหรือการปลูกสร้าง
หมุดหมายนั้นให้เป็นเรือนหรือศาล โดยมีพัฒนาการสืบเนื่องร่วมกันมาดังปรากฏหลักฐานที่เป็นหมุดหิน๖๕ และ
หลักหิน๖๖ ฯลฯหมุดหินเหล่านี้แม้ว่าบางแห่งจะมีความมุ่งหมายในแรกสร้างเพื่อให้เป็น“นิมิต”อื่นที่ไม่ใช่หลัก
บ้านก็ตามการน้าหมุดหินนั้นมาเปลี่ยนหน้าที่ให้เป็นหลักบ้าน สามารถแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการสิ่งที่มี
อยู่ในท้องถิ่นให้มีคุณค่าต่อไปตามลักษณะของสังคมที่เคลื่อนไป ซึ่งเป็นการคงจิตวิญาณของหมุดหมายหิน
นั้นให้คงอยู่กับบ้านนั้นด้วย อาทิ การตั้งหลักบ้านด้วยการขนย้ายหลักหินใบเสมาจากวัดร้างหรือการนาก้อน
หินขนาดใหญ่ที่พบในหมู่บ้านมาปักไว้เป็นหมุดหมายของบ้าน ฯลฯ
๔.๔.๒ หลักบ้านกับการสร้างบ้านแปงเมือง
การเกิดหลักบ้านทั้ง ๒ ฝั่งโขง สามารถอธิบายโดยเริ่มจากหลักฐานพงศาวดารและคาบอกเล่าของผู้คน
ในพื้นที่นั้น อาทิ พงศาวดารล้านช้าง ฯลฯ ที่มีการระบุถึงการฝังผลักคา หลักเงิน ฯลฯ ดังนี้
“...แต่นั้นไปภายหน้ายังมีเจ้ารัสสีสองพี่น้อง จึงมาตั้งหลักหมายแผ่นดินไว้เบื้องตะวันออกนั้น
ฝังหลักคาหลุ่มใส่หลักเงิน กลางใส่หลักไม้ ฝังลงเลิ้กมี ๑๖ ศอกอันนี้ชื่อว่าหลักปฐมหัวที ใส่ชื่อหลัก
หมั้น ทีหนึ่งชื่อว่าท้ายขันธตั้งกางเมืองหลักหนึ่งหั้นแล หลักหนึ่งตั้งไว้ท้ายเมืองที่งอนห้วยสบโฮบ ก้า
ฝ่ายเหนือ แล้วจึงฝังหลักหินแก้วอันหนึ่ง หลักคาหลักเงินไว้ที่ต้นไม้ถ่อนต้นหนึ่งมีดอกบานตระการงาม
บานสู่เดือนบ่ขาดเหมือนดังดอกทองแดง มีลาใหญ่ได้ ๑๗ อ้อม สูงได้ ๑๑๗ วา เจ้ารัสสีสองพี่น้องจึง
เอาหินหน่วยหนึ่งชื่อว่า ก้อนก่ายฟูา มาหมายไว้ให้เป็นที่ตั้งปราสาทเจ้าภูมิปาลเจ้าแผ่นดินหั้นแล”๖๗
จากตัวอย่างของพื้นขุนบูรมราชาธิราช ในพงศาวดารล้านช้างชี้ให้เห็นว่าคติในการฝังหมุดหมายลงใน
ดินมีแนวความคิดสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะไม่สามารถระบุ ได้ถึงรูปแบบของวัสดุต่างๆได้ชัดเจน อย่าง
น้อยก็สามารถยืนยันได้ว่าคติ แนวคิดในการฝังหมุดหมายเมืองได้ถูกส่งต่อมาถึงปัจจุบันซึ่งรวมถึงหมุดหมายของ
หลักบ้านที่เป็นรากวัฒนธรรมของการสร้างบ้านและแปงเมืองในลักษณะคู่ขนานร่วมกัน การพบเฉพาะ“หอ
บ้าน”ในพื้นที่เวียงจันทน์อาจชี้ให้เห็นถึงการคงอยู่ของคติความเชื่อเดิมที่พบความนิยมในการฝังหมุดหมายลง
ดินและสร้างเรือนขึ้นมา(เหนือพื้นดิน)ให้เป็นที่ประจักษ์
๔.๔.๓ หลักบ้านกับการก้าหนดสัญลักษณ์หมุดหมายของบ้าน
การเกิดหลักบ้านที่มาจากการเคลื่อนย้ายของผู้คนสามารถสรุปได้ดังนี้
๑) กลุ่มคนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่เวียงจันทน์คือ กลุ่ม “ลาวลุ่ม” ซึ่งมักตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ราบลุ่มริมน้าโขง๖๘
และมักไม่พบวัฒนธรรมการปักหมุดหมายบ้านด้วยเสาไม้ จากหลักฐานดังกล่าวทาให้สันนิษฐานได้ว่า ผู้คนทั้ง ๒
ฝั่งโขงในเขตเวียงจันทน์-หนองคาย คือกลุ่มประชากรหลักที่เป็นลาวลุ่มและมีความนิยมฝังหมุดหมายบ้าน-เมือง
๖๕

ดังเช่นการสารวจพบที่ศาลปาก(น้า)ปุาสัก(เวียงจันทน์)วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑., บ้านตาดทอง(หนองคาย)วันที่
๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐.
๖๖
ดังเช่นการสารวจพบที่ บ้านตาดทอง และบ้านนาทับไฮ (หนองคาย) วันที่ ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐.
๖๗
“นิทานเรื่องขุนบรมราชา พงศาวดารล้านช้าง”, ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๙. (กรุงเทพฯ :
กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), หน้า ๑๓๘.
๖๘
ปรึกษาสนทนาศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม วันที่ ๕. ธค. ๖๑.
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ลงดินเพื่อเป็น“นิมิต”ในการลงหลักปักฐานของบ้านเมืองนั้น โดยมีการใช้สภาพแวดล้อมที่มักเป็นเนิน ดินและมี
สภาพแวดล้อมที่ร่มครึ้มด้วยไม้สูงใหญ่ เพื่อเป็นจุดหมายตา (Landmark) ประหนึ่งหมุดหมายทาง (แกน) ตั้ง
และแม้ว่าจะยังไม่พบหลักฐานชี้ชัดได้ว่าแนวคิด “เรือนขนาดเล็ก”๖๙เกิดขึ้นมาเมื่อใดอย่างน้อยเรือนดังกล่าวได้
ชี้ให้เห็นถึงรากทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ร่วมกันของผู้คนสองฝั่งโขงอย่างชัดเจน๗๐
๒) มีการพบหมุดหมายหลักบ้านที่เป็น“เสาไม้” ซึ่งอยู่ทางขอบนอกของเวียงจันทน์ ๗๑ และพบมากขึ้น
ไปตามลาน้าโขงขึ้นไปทางตอนเหนือของเวียงจันทน์ อาทิ หลวงพระบางฯลฯ และเมื่อตรวจสอบจากหลักฐาน
เอกสารของทางการลาวและจากการสัมภาษณ์ ทาให้ได้ผลสรุปโดยสังเขปว่า เสาดังกล่าวคือเสา“ใจบ้าน”ซึ่งพบ
ตามกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่มีถิ่นฐานตามลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นเนินเขาไปตามลาน้าโขงรวมถึงทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย และตอนบนของลาว(เมืองสิง อุดมไซ ฯลฯ)เลยเข้าไปทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมา
(เชียงตุง ยอง ฯลฯ) และแถบตอนใต้ของประเทศจีน(ยูนนาน ฯลฯ)อย่างไรก็ดีกลุ่มคนที่ใช้เสาไม้ปักอยู่กลางบ้าน
ดังกล่าวมานี้ ไม่พบการเรียกหมุดหมายที่ท้ามาจากไม้แก่นดังกล่าวว่า“หลักบ้าน” หากแต่ในทุกพื้นที่ดังกล่าว
เรียกเสาไม้กลางบ้านนี้ว่า“ใจบ้าน”
๓) การเกิดวัฒนธรรมปักเสาไม้กลางบ้าน
ในเขตเมืองหนองคายและตามเมืองต่างๆริมฝั่งขวาของแม่น้าโขง พบหลักฐานที่เรียกว่า“หลักบ้าน”ในช่วง
ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๖ ลงมา สอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากราชอาณาจักรลาวมาเป็น
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีแนวคิดต่อต้านความเชื่อในอานาจศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติที่ผู้คนทั้ง
สองฝั่งโขงมีอยู่แต่เดิม ทั้งนี้หมายรวมถึงการต่อต้านความเชื่อศรัทธาในศาสนาด้วยจึงสันนิษฐานได้ว่าแนวคิดหลัก
บ้านในฝั่งเวียงจันทน์น่าจะถูกลบเลือนให้มีอยู่น้อยลง จนอาจเรียกได้ว่าถูกแช่แข็ง(Freezing)ในช่วงเวลานั้น ในขณะ
ที่แนวคิดหลักบ้านในฝั่งหนองคาย ฯลฯ ได้ถูกนามาใช้ในเชิงบูรณาการทางสังคมและการเมืองในฝั่งไทย โดยการ
สถาปนาต่ อยอดทางแนวคิ ดของหมุ ดหมายหลั กบ้ านจากอ านาจศั กดิ์ สิ ทธิ์ เหนื อธรรมชาติ ที่ มี อยู่ เดิ ม มาเป็ น
หลักธรรมทางพุทธศาสนา๗๒ เพื่อปูองกันภัยต่างๆ รวมถึงภัยที่เกิดจากลัทธิความเชื่อทางการเมืองที่แบ่งผู้คนทั้ง
สองฝั่งโขง(ซึ่งเป็นกลุ่มเครือญาติเดียวกัน)ให้แยกออกจากกัน
๔)การประสมประสานแนวคิดหลักบ้านเดิม และแนวคิดสมัยใหม่(Modernism) จนเกิดแนวคิด หลัก
บ้านแบบใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๖ โดยพบว่าเริ่มนามาใช้อย่าง
เป็นกระบวนการทางด้านแนวคิดหลังจากสยามมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร แนวคิดดังกล่าว
พบได้จ ากการนิ ยมสร้ างหมุดหมายให้ เป็นสั ญลั กษณ์ของเมืองที่ กึ่งกลางทางแยกใหญ่ของถนนเพื่อให้ เป็น
จุดหมายตา(Landmark)๗๓และน่าจะส่งผลต่อแนวคิดการสร้างบ้านและหลักบ้านในช่วง พ.ศ. ๒๕๒๐ ลงมา
๖๙

เป็นเรือนที่มักมีขนาดเล็กกว่าเรือนของมนุษย์ มักสร้างให้อยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ ทางฝั่งเวียงจันทน์เรียกว่า “หอบ้าน”
ในขณะที่ฝั่งหนองคายและบ้านเมืองอื่นทางฝั่งขวาแม่โขงเรียกว่า “ศาลหลักบ้าน” “ศาลพ่อปู”ุ ฯลฯ
๗๐
เป็นที่น่าสังเกตว่า ชุมชนลาวเวียงที่ถูกอพยพเคลื่ อนย้ายมาสู่เขตที่ราบภาคกลางในประเทศไทยจานวนมากและ
หลายแห่งรวมทั้งในเขตกรุงเทพฯ ก็ ไม่พบวัฒนธรรมการตั้งหลักบ้านโดยใช้แท่งเสามาเป็นหมุดหมายหลักบ้านเช่นกั นใน
ประเด็นดังกล่าวมีความสาคัญและสมควรที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยต่อไปภายหน้า
๗๑
จากการสัมภาษณ์นายพิม วงไซ(อายุ ๔๕ ปี), นายแก้ว วงกด(อายุ ๕๘ ปี) ที่นครหลวงเวียงจันทน์
๗๒
เป็นช่วงเวลาที่หลักบ้านมีพลวัตรทั้งทางด้านแนวคิดและรูปแบบทางศิลปกรรมเป็นอย่างมาก กล่าวคือมีรูปแบบที่
หลากหลาย อาทิ เป็นเสาไม้ปลายเรียว เป็นแท่งแบบศิลาจารึก เป็นแท่งปูน ฯลฯ และมักพบยันต์ หรือจารึก ที่ ระบุถึง
พุทธคุณ ธรรมคุณ และ สังฆคุณ นอกเหนือจากที่เคยเป็นแท่งหินธรรมชาติ ไม้ใหญ่ ฯลฯ ที่มีมาแต่เดิม
๗๓
โดยพบได้ในหลายจังหวัดที่มีแผนการพัฒนาเมืองในช่วงเวลาดังกล่าวตั้งแต่ราว พ.ศ.๒๔๘๐-๒๕๒๐ อาทิ วงเวียน
สระแก้วที่ลพบุรี ศาลหลักเมืองที่ยะลา หอนาฬิกาที่มหาสารคาม ฯลฯ
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โดยพบได้จากการตั้งหมุดหมายของบ้านด้วยเสาหลักบ้านที่กึ่งกลางแยกถนนของบ้าน อาทิ หลักบ้านบ่าง หลัก
บ้านนาทับไฮ๗๔ รวมถึงหลักบ้านดอนหวาย ซึ่งผู้ตั้งหมู่บ้านอพยพมาจากภายนอกและเมื่อแรกตั้งบ้านได้ทาการ
ปักเสาไม้คูณเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการตั้งบ้านและให้เป็นจุดหมายตาดังเช่นแนวคิดสมัยใหม่โดยไม่มีการ
ประกอบพิธีกรรมใดๆปัจจุบันภายในบ้านมีผู้นับถือศาสนา๒ กลุ่มคือ พุทธ และคริสต์ โดยมีหลักบ้านเปรียบ
เหมือนศูนย์รวมจิตใจ และมีการเรียกเสาหลักบ้านนี้ว่าหลักบ้านคริสตพุทธ๗๕
๔.๔.๔ หลักบ้านกับการเชื่อมโยงสถานที่กับต้านานเรื่องเล่า
การศึกษาหลักบ้านสามารถพบเรื่องราวที่เกี่ยวกับตานานเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงกับสถานที่ทางภูมิศาสตร์
ดังนี้
๑) กรณีการสร้างต้านานถิ่นก้าเนิดแม่สีที่บ้านโชคใหญ่
มีความเป็นไปได้เกี่ยวกับความสั มพันธ์ของบ้านโชคใหญ่กับเมืองเวียงจันว่า บ้านโชคใหญ่อาจเป็น
ชุมชนขนาดใหญ่ดั้งเดิมชุมชนหนึ่ง๗๖ และน่าจะมีความสัมพันธ์ในอดีตหรือในทางประวัติศาสตร์ของการสร้าง
เมืองเวียงจันทน์ จึงมีการสร้างตานานแม่สีขี่ม้าขาวเดินทางจากบ้านโชคใหญ่เพื่อมากระโดดลงหลุมหลักเมือง๗๗
ตานานดังกล่าวถือเป็นภาพสะท้อนการเคลื่อนย้ายของผู้คนจากบ้านโชคเพื่อมาลงหลักปักฐานที่ นครหลวงเวียง
จันในเวลาต่อมาจนปัจจุบัน
๒) การสร้างต้านานร่วมของหลักบ้านเพื่ออธิบายความเป็นท้องถิ่น
ในบางชุม ชนที่ มีร่ อ งรอยของแหล่ ง โบราณคดี ส่ ว นใหญ่ จ ะมี การเชื่ อมโยงสถานที่ ส าคั ญ (place
Names) โดยใช้เรื่ องเล่ าหรื อตานาน และสร้างความสัมพันธ์กับหลั กเมือง เช่น กรณีบ้านบ่าง ที่มีตานาน
เกี่ยวกับพญาบ่างใหญ่ เจ้าแม่สองนาง ผีต่างๆ เป็นต้น และภายหลังมีการสร้างหลักบ้านขึ้นมาและนามาโยงกับ
ตานานพญาบ่างและสถานที่ต่างๆในชุมชนและใกล้เคียงจนมีลักษณะเป็นท้องถิ่นเดียวกัน (localization)
๔.๕ สรุปคติแนวคิดหลักบ้านสู่รูปแบบศิลปกรรมในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย
“หลักบ้าน”ในพื้นทีน่ ครหลวงเวียงจันทน์และจังหวัดหนองคาย มีพัฒนาการด้านคติ แนวคิด สู่รูปแบบ
ศิลปกรรมที่มีความสัมพันธ์กับผู้คน โดยเป็นหมุดหมายในการตั้งบ้านและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านใน
เวลาต่อมาชาวบ้านได้ น้า ความเชื่อศรัทธาทางพุทธศาสนามาเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ ให้กับหลักบ้านอีกด้ว ย
นอกจากนี้หลักบ้านในเขตพื้นที่วิจัยยังมีความหลากหลายทั้งทางด้านวัสดุและรูปแบบศิลปะ ซึ่งพบในเขตพื้นที่
จังหวัดหนองคายมากกว่านครหลวงเวียงจันทน์โดยมีข้อสรุปต่างๆ ดังนี้

๗๔

ปัจจุบันหลักบ้านนาทับไฮได้ย้ายจากกลางสี่แยก มาตั้งอยู่หัวมุมถนนของสี่แยกตามคติแบบเดิม เนื่องจากเกิด
อุบัติเหตุหลายครั้ง(ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐)
๗๕
ข้อมูลจากการลงพื้นที่สารวจบ้านดอนหวาย ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
๗๖
จากการสารวจภาคสนามที่บ้านโชคใหญ่(กรกฎาคม ๒๕๖๐) พบว่าบริเวณนี้อาจเป็นแหล่งโบราณสถานแห่งหนึ่งใน
เขตเวียงจันทน์ ปัจจุบันเริ่มพบการพัฒนาความเจริญทางกายภาพในหมู่บ้าน อาทิ สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงระบบสาธารณูปโภค
ฯลฯ
๗๗
สัมภาษณ์แม่ตู้เพ็ง แก่นจัน อายุ ๕๗ ปี - กรกฎาคม ๒๕๖๐.
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๔.๕.๑ หลักบ้าน มีสายวิวัฒนาการมาจากความเชื่อเรื่องก้าหนดเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ด้วยหมุดหมาย
ที่เริ่มมาจากการฝังด้วยวัตถุตามธรรมชาติในท้องถิ่นและมีการประกอบพิธีกรรม โดยพบสายคติความเชื่อที่
ปรากฏออกมา ๒ สายคือ
๑) สายหมุดหมาย(ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหิน)ที่เกิดจากการฝังลงดิน(มีรูปทรงเฉลี่ยที่สมมาตร)
๒) สายหมุดหมายที่ปักลงดิน(มีรูปทรงตามแนวยาวเพื่อให้สามารถปักโผล่ขึ้นมาพ้นผิวดิน)
ทั้งสองวิธี การฝังและปักลงดิน ดังกล่าวมานี้ ยังไม่สามารถชี้ได้ชัดว่าแนวคิดสิ่งใดเกิดขึ้นมาก่อน
อย่างไรก็ดีผลจากการวิจัยครั้งนี้ ทาให้สามารถสันนิษฐานได้ว่า แนวคิดการฝังและหรือปักหมุดหมายหลักบ้าน
น่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลานานมากแล้ว และเป็นแนวคิดที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่แตกต่างกัน และหาก
พิจารณาลงไปในรายละเอียดของแนวคิดหมุดหมายดังกล่าวโดยมุ่งประเด็นที่แนวคิดการฝังและหรือปักหมุด
หมายเพื่อมุ่งหมายให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สาคัญของบ้าน๗๘ จะพบว่าการฝังหมุดหมายลงดินมักมีคุณลักษณะเด่น
ด้วยสภาพแวดล้อม(Environment)ในพื้นที่นั้นด้วย๗๙ อาทิ การคงต้นไม้ใหญ่ซึ่งเปรีย บเหมือนตัวแทนหนึ่ง
ของหมุดหมายที่ถูกฝังลงดิน และพบว่าบางครั้งอาจเป็นตัวแทนของหมุดหมายเสียเองในบางหมู่บ้าน ๘๐ จาก
หลักฐานดังกล่าวจึงมีความเป็นไปได้ว่า พัฒนาการแนวคิดหมุดหมายของหลักบ้าน อาจเริ่มมาจากการฝัง
วัตถุทางธรรมชาติลงดินเพื่อแสดงถึง“นิมิต”หรือเครื่องหมายจ้าเพาะในทางสัญลักษณ์เท่านั้น และอาจเป็น
สายวิวัฒนาการหนึ่งของแนวคิดการฝังและปักหมุดหมาย โดยมีทั้งแนวคิดให้ส่วนของหมุดหมายปรากฏ
ขึ้นมาเสมอหรือใกล้เคียงกับระดับผิวดิน และแนวคิดตั้งขึ้นมาให้พ้นผิวดินในที่สุด
๔.๕.๒ หลักบ้าน คือ หมุดหมายในการตั้งชุมชน เป็นสัญลักษณ์ของการตั้งหมู่บ้าน ควบคู่ไปกับการ
ทาหน้าที่คุ้มครอง สองหน้าที่นี้เป็นไปพร้อมๆกัน จากหลักฐานประเภทบันทึก พงศาวดาร ฯลฯ พบร่องรอยว่า
ด้วยการกาหนดเขตที่จะสร้างชุมชน เช่น พื้นขุนบรมฯ ฯลฯ ที่กล่าวถึงการกาหนดเขตแล้ว จึงนาสิ่งของต่างๆฝัง
ลงไปเพื่อเป็นหมุดหมายแสดงสัญ ลักษณ์ความสาคัญของสถานที่ แม้ว่าในปัจจุบันวิธีคิดชุดนี้จะเริ่มคลายตัวไป
บ้างแล้วก็ตาม หลักบ้านก็ยังเป็นหนึ่งในหมุดหมายที่แสดงถึงผลึกทางวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่(Persistence) และมี
หน้าที่เพิ่มจากหมุดหมายอันเป็นมงคล มาเป็น สัญลักษณ์เพื่อป้องกันชุมชนจากสิ่งชั่วร้ายด้วย ดังจะเห็นว่ามี
หลายชุมชน มีการตั้งชุมชนมาก่อนหน้าแล้ว แต่เพิ่งมาสร้างหลักบ้านทีหลัง เนื่องจากเกิดเหตุร้ายขึ้นมา อย่างไร
ก็ตาม จากการสารวจในหลายๆพื้นที่ โดยเฉพาะเมื่อสอบถามกับผู้อาวุโสในพื้นที่ ก็ยังคงเล่าถึงการตั้งหลักบ้าน
เพื่อเป็นหมุดหมายของการตั้งชุมชน ดังตัวอย่างที่พบคือ หลักบ้านของบ้านดอนหวาย ซึ่งแม้จะเป็นชุมชนใหม่ที่
อพยพมาตั้งถิ่นฐาน แต่ผู้นาชุมชนเลือกที่จะสร้างหลักบ้านไว้เป็นสัญลักษณ์กาหนดเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ๘๑ โดย
บางแห่งมีการน้าพระพุทธรูปตั้งเป็นประธานเหนือยอดเสาปลายตัด ซึ่งเป็นการเพิ่มความศักดิ์สิ ทธิ์ขึ้นไปอีก
ขั้นด้วยการใช้พุทธศาสนามาผสมผสานกับระบบความเชื่อผีที่มีแต่เดิม บางแห่งก็นิมนต์พระเกจิผู้มีชื่อเสียง
๗๘

อย่างไรก็ดี จากการวิจัยครั้งนี้ ทาให้พบว่ายังมีแนวคิดที่มีความมุ่งหมายในการฝังและปักหมุดหมายที่หลากหลาย
ซึ่งบางครั้งอาจไม่ได้มีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางสาคัญของหมู่บ้านก็ได้ เช่นการปักฝังเพือ่ เป็นที่ระลึกถึงผู้วาย
ชนม์เพียงอย่างเดียว หรือการปักฝังเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล หรือการปักฝังที่มีความมุ่งหมายหลักทางด้านศาสนา ฯลฯ ซึ่ง
ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของงานวิจัยนี้
๗๙
คือการให้ความสาคัญกับอานาจเหนือธรรมชาติแวดล้อม(Animism) ที่มีอยู่ในบริเวณพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นั้น เป็น
แนวคิดที่สอดคล้องกับความเชื่อในอานาจวัตถุทางธรรมชาติซึ่งมีจิตวิญญาณและมีพลังบางสิ่งแฝงอยู่ อาทิ ก้อนหิน ต้นไม้ ฯลฯ
๘๐
พบได้จากแนวคิดที่ให้ต้นไม้ใหญ่เปรียบเหมือนเป็นหนึ่งในหมุดหมายสาคัญของเมือง อาทิ เมืองเชียงตุง เมือง
เชียงใหม่ ฯลฯ โดยมักเรียกไม้ดังกล่าวว่า ไม้หมายเมือง
๘๑
ในลักษณะเดียวกับระบบแนวคิดสีมาทางพุทธศาสนา
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ในท้องถิ่นมาเป็นผู้ตั้งเสาหลักบ้านแทนเฒ่าจ้าหรือหมอธรรมที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ยังมีการปิดแผ่น
ยันต์หรื อลงอักขระที่ตัวเสา โดยบางแห่งยังพบการปักหลั กเสาบ้านหลายหลักนอกเหนือจากเสาหลักบ้าน
ประธาน(ซึ่งตั้งอยู่กลางชุมชน)เพื่อให้ครอบคลุมโดยรอบพื้นที่ทั้งหมู่บ้านหรือชุมชน หลักบ้านเหล่านี้มักพบเป็น
ส่วนหนึ่งที่ปักตามทางเข้าออกของหมู่บ้านด้วย
๔.๕.๓ หลักบ้าน คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครอง ปกปักรักษาชุมชนหรือผู้คนในบ้าน คติดังกล่าวนี้น่าจะมี
วิวัฒนาการมาจากการเพิ่มหน้าที่ของหมุดหมายหลักบ้าน ซึ่งนอกจากสามารถบ่งบอกถึงพื้นที่ที่มีความส้าคัญ
ในการตั้งหมู่บ้านแล้ว แนวคิดดังกล่าว ยัง ท้าให้หลักบ้านได้ถูกพัฒนาไปสู่ความพยายามสร้างสิ่งที่มีความ
ศักดิ์สิทธิ์อย่า งเป็น รู ปธรรม โดยการสร้ างเรือนที่มีขนาดย่อลงจากเรื อนทั่วไปของมนุษย์ โดยมีรูปแบบ
แตกต่างกันไปตามคติความเชื่อและรสนิยมของท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันมักเรียกว่า หอ หรือ ศาล ฯลฯ ในบาง
บ้านตั้งใจที่จะไม่ให้มีการตั้งรูปเคารพไว้ภายในเรือน คงมีแต่เครื่องบูชา๘๒ ในขณะที่บางบ้านมีการตั้งรูปเคารพที่
ทาจากไม้หรือปูน รวมถึงการนาเฉพาะส่วนของหัวบัวที่เป็นองค์ประกอบสาคัญของยอดเสามาประดิษฐานให้อยู่
ในเรือนแทนรูปเคารพ ฯลฯ คติดังกล่าวนี้ ชี้ให้เห็นถึงหนึ่งในสายวิวัฒนาการหลักบ้านที่อาจมาจากการฝังหมุด
หมายลงในพื้นดิน เพื่อแสดงถึง“นิมิต”ความเป็นมงคลและความศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาจึงมีการพัฒนาแนวคิดเพื่อให้
เกิดการรับรู้ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นั้น ด้วยการสร้างหมุดหมายให้ปรากฏขึ้นเหนือพื้นดินเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์
ดังเช่นตัวอย่างการสร้าง“ศาล”หรือเรือนขนาดย่อม(โดยให้ปรากฏขึ้นมาเหนือพื้นดิน) เพื่อให้เป็นสิ่งแสดง
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเป็น รู ป ธรรม สายพัฒนาการดังกล่ าวเป็นที่ทราบกันตามชื่อสถานที่นี้ว่า พ่อปูุ ปูุตา
มเหสักข์ ฯลฯ ซึ่งเป็นผีหรือเทวาอารักษ์ประจาถิ่น

๘๒

ด้วยที่หลักบ้านในบางแห่งอาจสะท้อนถึงแนวคิดการเชื่อมโยงสิ่งเหนือธรรมชาติของผู้ตั้งหลักบ้าน(เฒ่าจ้า หรือ
หมอธรรม ฯลฯ) ที่เชื่ อว่า มีสิ่งศั กดิ์สิท ธิ์อยู่จ ริง(Supernaturalism) และไม่จ าเป็น ต้องปรากฏกายให้มนุ ษย์ได้ เห็น ด้ว ยที่
บุคลาธิษฐานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีกายหยาบดังเช่นมนุษย์ทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดคัมภีรทางพุทธศาสนา ฯลฯ (ข้อ
สันนิษฐานนี้เกิดจากประสบการณ์ที่ผู้วิจัยได้เคยสนทนากับผู้ตั้งหลักบ้านบางแห่งในภาคอีสานมาก่อนโครงการวิจัยฯ โดยการ
สนทนาอยู่ภายใต้สถานการณ์ทตี่ ่างเวลาและต่างสถานทีก่ ัน)
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บทที่ ๕
ผลการศึกษา“หลักเมือง”ในเขตพื้นที่วิจัย
๕.๑ ข้อค้นพบคติและแนวคิดร่วมของ “หลักเมืองสองฝั่งโขง”
จากหลักฐานของการตั้งบ้านและแปงมาเป็น“เมือง”บริเวณเวียงจันทน์-หนองคายเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง
ต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙๘๓และได้ถูกสถาปนามาเป็นเมืองในฐานะ“ราชธานี” เมื่อปลายพุทธศตวรรษที่๒๑ โดย
สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช ๘๔ โดยทรงขนานนามเมืองในฐานะราชธานีใหม่นี้ว่า “พระนครจันทบุรีศรีสัตนาค
นหุตอุตมราชธานี”๘๕ และมีการพัฒนาเมืองทั้งสองฝั่งโขงเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยพบหลักฐานจากศิลาจารึกที่ทรง
พระราชทานที่ดินเพื่อสร้างและหรือบูรณะวัดต่างๆทั้งสองฝั่งโขง ๘๖ ความสัมพันธ์ด้านคติความเชื่อของผู้คนทั้ง
สองฝั่งลาน้าจึงเป็นไปในลักษณะเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการตั้งหลักบ้านหลักเมืองในเขตพื้นที่ลุ่มน้าโขงด้วย
๕.๑.๑ วัฒนธรรมการฝังและปักหมุดหมายบ้านและเมืองมาสู่ความเป็นเมือง
ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากคติความเชื่อ จนนามาสู่การสร้างหลักบ้าน หลักเมือง การสูตร
บ้านเมือง การทาพิธีไล่ผีหรือสิ่งอัปมงคล และขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกจากบ้านเมืองของตน เป็นความเชื่อที่มีมาแต่
เดิมทั่วโลก เป็นพลังทางด้านจิตใจให้แก่มนุษย์ในการต่อสู้เอาชนะธรรมชาติ ๘๗ในขณะเดียวกันผู้คนก็พร้อมที่จะ
เรียนรู้ในการที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยความเคารพเช่นกัน การเข้าใจในสมดุลแห่งธรรมชาติจึงนามาสู่การ
ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ชนชั้นปกครองลงมาสู่ระดับชาวบ้านชาวเมืองจนกลายเป็นจารีต ประเพณี
การตั้งหลักบ้านหลักเมือง อาจเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่ศาสนาพุทธยังไม่เข้ามามีบทบาทในดินแดนนี้ โดย
อาจเป็นพิธีกรรมที่ว่าด้วยการฝังหรือปักหมุดหมายเพื่อบอกถึงพื้นที่หรืออาณาเขตอันศักดิ์สิทธิ์ ดังที่ปรากฏเป็น
“วัฒ นธรรมหลั กหิ น ตั้ง ” ซึ่งในอดีตจะสร้างเสาหิ นตั้งไว้ข้างหลุ มศพและได้ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานจน
กลายเป็นวัฒนธรรมของผู้คนบางกลุ่มหรือบางท้องถิ่น ในระยะแรกมักใช้เสาหินที่มาจากธรรมชาติ แล้วนามา
ปักไว้ใกล้หลุมศพวัฒนธรรมนี้ยังคงปรากฏในเขตฝั่งขวาแม่น้าโขงบริเวณภาคอีสานของประเทศไทยด้วย มีการ
พบเสาหินตั้งทั้งที่เป็นเสาหินธรรมชาติ เช่น บ้านโตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา บ้านเมืองเก่า อ.เมือง บ้านโนน
ฆ้อง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ วัดภูเขานิมิต บ้านโสกทราย อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นต้น๘๘
๘๓

สุรศักดิ์ ศรีสาอาง. ล้าดับกษัตริย์ลาว. พิมพ์ครั้งที่ ๒. (กรุงเทพฯ: สานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
๒๕๔๕). หน้า ๘๘.
๘๔
สุรศักดิ์ ศรีสาอาง. ล้าดับกษัตริย์ลาว. พิมพ์ครั้งที่ ๒. (กรุงเทพฯ: สานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
๒๕๔๕). หน้า ๘๘.
๘๕
สิลา วีระวงส์. ประวัติศาสตร์ลาว.แปลโดยสมหมาย เปรมจิตต์,พิมพ์ครั้งที่ ๒.(กรุงเทพฯ :มติชน, ๒๕๓๙) หน้า
๙๐-๙๒.
๘๖
สุรศักดิ์ ศรีสาอาง. ล้าดับกษัตริย์ลาว. พิมพ์ครั้งที่ ๒. (กรุงเทพฯ: สานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
๒๕๔๕). หน้า ๙๗-๑๒๒.
๘๗
ท่านทองสา ไชยะวงคาดี และ ท่านเวียงแก้ว สุกสะหวัดดี (รวบรวม),หอหลักเมืองเวียงจันทน์ สืบทอดมรดกล้าน
ช้าง, พิมพ์ครั้งที๑่ , (เวียงจันทน์: กรมมรดก, ๒๕๕๕), หน้า ๓๘.
๘๘
มหาบุนมี เทบสีเมือง,ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม ๒ อาณาจักรลาวล้านช้างตอนต้น,แปลโดย ไผท ภูธา,
พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, ๒๕๕๖), หน้า ๔๔ – ๔๗.
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ในระยะต่อมา เริ่มมีการนาเอาหินธรรมชาติมาแต่งให้เป็นรูปทรงใหม่ ขัดให้เรียบสวยงาม อาทิหลักหิน
ตั้งที่วัดสีเมือง ซึ่งผู้คนมีความเชื่อว่าเป็นหมุดหมายแสดงความเป็นหลักใจกลางของเมือง และเป็นศูนย์รวม
จิตใจและความศรัทธาของผู้คนในนครหลวงเวียงจันทน์ รวมถึงหลักหิน ที่ประตูทางเข้าระเบียงพระธาตุหลวง
เวียงจันทน์ ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ฯลฯตลอดจนหลักหินตั้งที่วัดกลางศรีเชียงใหม่ บ้าน
ท่าวัด อ.เมือง จ.สกลนคร หลักหินจารึกวัดศรีสุวรรณ บ้านถิ่นดุง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ๘๙ฯลฯ เหล่านี้
สามารถชี้ให้เห็นถึงการผสมประสานแนวคิดจากหมุดหมายที่เป็นหลักหินแสดงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่(เมือง)
กับการทาเป็นเสมาหินที่มีรูปแบบเป็นแท่งเสาหิน และแผ่นหินซึ่งมีชื่อเรียกว่า “หลักเส”หรือ“เสาเส” เนื่องจาก
มีรูปทรงเป็นใบเสมา๙๐
ภาพที่ ๕.๑
หลักเส วัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ที่มา : บันทึกเมื่อ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
๕.๑.๒ พัฒนาการหลักเมืองของสองฝั่งโขง
วัฒนธรรมการปักเสาหิน และ เสาไม้เพื่อใช้กาหนดพื้นศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสาคัญสาหรับตั้งเมือง ที่เรียก
กันว่า ใจเมือง ศรีเมือง ฯลฯ และพัฒนามาเป็นชื่อ “หลักเมือง”ในภายหลัง๙๑ และเพื่อใช้เป็นพื้นที่สาหรับการ
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ฯลฯ ต่อมาเมื่อผู้คนนับถือพุทธศาสนาแล้ว จึงได้มีการผสมผสานเอาพระสูตรทาง
ศาสนามาผสมผสานเข้ากับพิธีกรรมดั้งเดิมของตน เช่น การสร้างสิม หรือ อุโบสถ ซึ่งแต่เดิมมีการปักหลักหิน
กาหนดเขตสาหรับประกอบพิธีกรรม ก็ปรับมาเป็นการปักเสมา๘ จุด และจุดที่๙ จุดสาคัญ เรียกว่า บือสิม หรือ
๘๙

สุรศักดิ์ ศรีสาอาง. ล้าดับกษัตริย์ลาว. พิมพ์ครั้งที่ ๒. (กรุงเทพฯ: สานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
๒๕๔๕). หน้า ๑๑๑.
๙๐
มหาบุนมี เทบสีเมือง,ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม ๒ อาณาจักรลาวล้านช้างตอนต้น,แปลโดย ไผท ภูธา,
พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, ๒๕๕๖), หน้า ๔๗.
๙๑
จากการศึกษาหลักเมืองของผู้วิจัย ณ ปัจจุบัน ยังไม่พบหลักฐานที่ชชี้ ัดว่ามีการใช้คา“หลักเมือง”ก่อนการสถาปนา
เมืองบางกอกมาเป็นราชธานีว่า “กรุงรัตนโกสินทร์ฯ”
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บีสิมโดยเป็นการขุดหลุมแล้วเอาของมีค่าต่างๆหย่อนลงไปเป็นของบูชา ๙๒ ในกรณีของการสร้างบ้านแปงเมือง
ใหม่ ก็จะมีพิธีสืบชะตาบ้านเมืองโดยเอาเสาไม้ หรือเสาหิน ปักเป็นวัตถุหลักฐานตัวจริงยืนยันพิธีกรรมนี้ไว้ ๙๓
หมุดหมายที่ใช้เป็นหลักบ้านหลักเมืองจึงเป็นเครื่องหมายยืนยัน พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มีการขอต่อพระแม่ ธรณี๙๔
เพื่อสร้างจิตสานึกเป็นเจ้ากรรมสิทธิ์ต่อเขตน้าแดนดินที่ได้ก่อตั้งบ้านเรือน การอัญเชิญวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์
ต่างๆมาที่หลั ก เช่น ผีปูุ ย่าตายาย มเหสักข์ และเทพารักษ์ ต่างๆ ก็เพื่อให้ เป็นอานาจลึ กลั บคุ้มครองรักษา
ชาวบ้านชาวเมือง เพื่อต้านผีปุา หรือสิ่งอัปมงคลต่างๆไม่ให้มารบกวนและปองร้ายชาวบ้านชาวเมือง
พิธีกรรมสาคัญที่ปฏิบัติกันมาเพื่อให้หลักบ้าน หลักเมือง และชะตาบ้านรุ่งเรืองเจริญ คือพิธีเสี่ยงทาย
เสาะหาจุดที่ตั้งอันเหมาะสมและมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ซึ่งไม่สามารถโยกย้ายไปสถานที่อื่น หากไม่มีความจาเป็น
จนถึงที่สุด เพราะอาจจะมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นในภายหน้า จุดที่ตั้งของหลักบ้านหลักเมือง ส่วนใหญ่จะเป็นจุดที่
ตั้งอยู่ตรงใจกลางของบ้านหรือเมืองในระยะแรก แต่เมื่อบ้านเมืองขยายตัวออกไป พื้นที่ตั้งหลักบ้านหลักเมือง
อาจจะไม่ได้ “เป็นจุดใจกลาง”ของบ้านหรือเมืองเช่นเดิม ซึ่งพบในหลายแห่งที่มีการขยายตัวของเมืองไปตาม
ยุคสมัยของการพัฒนาทางกายภาพเมืองนั้น
จากความเชื่อในครั้งโบราณ ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ดังที่ปรากฏในบทรายงานของท่านหมูน
แก้ว ออละบูน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว และวัฒนธรรมประธานคณะกรรมการโครงการก่อสร้าง
หอหลักเมืองเวียงจันทน์ กล่าวในพิธีสมโภช และเฉลิมฉลองหอหลักเมืองเวียงจันทน์ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
ค.ศ.๒๐๑๒(พ.ศ.๒๕๕๕) เกี่ยวกับคติการฝังหลักบ้านหลักเมืองที่เกี่ยวข้องกับการสร้ างหอหลักเมืองนครหลวง
เวียงจันทร์ ไว้ว่า
...การฝังหลักบ้าน หรือ หลักเมือง เพื่อเป็นนิมิตหมายให้การก่อตั้งบ้านใหม่ เมืองใหม่ อัน
เป็ น ประเพณี อั น หนึ่ ง ของประชาชนลาว ที่ นั บ ถื อ กั น มาตั้ ง แต่ โ บราณกาลมาจนถึ ง ปั จ จุ บั น นี้
ประชาชนลาว ก่อนจะปลูกเรือนใหม่ ก็ต้องทาพิธี ทางศาสนา ฝังเสาแรก หรือ เสาทาอิดก่อน
ก่ อ นจะก่ อ สร้ า งตึ ก อาคาร ส านั ก งาน ร้ า นค้ า โรงแรม โรงจั ก รโรงงานก็ จั ด พิ ธี ฝั ง ศิ ล าจารึ ก
เช่นเดียวกัน ก่อนจะสร้างสิม ก็มีพิธี “ปุอนบือสิม” หรือ “ฝังบือสิม” และก่อนจะสร้างบ้าน สร้าง
เมืองก็ต้องมีการรวมสติปัญญา จิตใจ และความสามัคคีเป็นปึกแผ่นพร้อมเพรียงกัน...
นอกจากนี้ การฝังหลักบ้านหลักเมืองก็เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชาวบ้าน ชาวเมืองทั้งหมดที่ได้เป็นเอก
ฉันท์กันตั้งบ้านตั้งเมืองอยู่ร่วมกันสร้างเป็นกลุ่มชนที่ร่วมชะตากรรมกัน เพื่อความสุขทุกข์ และเพื่อพร้อมกัน
สร้างความศิวิไลซ์รุ่งเรืองความหมายสาคัญของหลักบ้านหลักเมือง จึงเพื่อความมั่นคงถาวรและความอยู่เย็น
เป็นสุขของบ้านเมืองนั่นเอง๙๕
ในด้านความหมายของ “ปุอนบือสิม” หรือ “ฝังบือสิม”คือการนาเอาของมีค่า ที่เป็นวัตถุมงคลต่างๆ
มาหย่อนใส่ในหลุมที่ขุดไว้ก่อนที่จะสร้างอุโบสถ หรือที่เรียกว่า สิมในวัฒนธรรมไท-ลาว ซึ่งการฝังหลักบ้านใน
๙๒

พ่อตู้สะหมาน สุวันนะสี, อายุ ๗๐ ปี, สัมภาษณ์ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ปัจจุบัน เสียชีวิตแล้ว)
ท่านทองสา ไชยะวงคาดี และ ท่านเวียงแก้ว สุกสะหวัดดี (รวบรวม), หอหลักเมืองเวียงจันทน์ สืบทอดมรดกล้าน
ช้าง, พิมพ์ครั้งที๑่ , (เวียงจันทน์: กรมมรดก, ๒๕๕๕), หน้า ๓๘.
๙๔
การเคารพและให้ความสาคัญต่อพระแม่ธรณี เป็นคติที่รับรู้ของผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานแล้ว
ซึ่งรวมถึงผู้คนในเขตชมพูทวีปด้วย(โปรดอ่านเพิม่ เติมใน Ahom-Buranjiและ Myths and Symbols in India Art and
Civilization ฯลฯ)
๙๕
ท่านทองสา ไชยะวงคาดี และ ท่านเวียงแก้ว สุกสะหวัดดี (รวบรวม), หอหลักเมืองเวียงจันทน์ สืบทอดมรดกล้าน
ช้าง, พิมพ์ครั้งที๑่ , (เวียงจันทน์: กรมมรดก, ๒๕๕๕), หน้า ๘.
๙๓
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บางพื้นที่ก็มีการประกอบพิธีกรรมแบบเดียวกันนี้ด้วยเช่นกัน ในหนังสือที่ระลึกการสมโภชหอหลักเมืองนคร
หลวงเวียงจันทน์เล่มนี้ ยังให้ข้อมูลอีกว่า การฝังหลักบ้านหลักเมือง ปรากฏหลักฐานและประเพณีโบราณอยู่
ทางภาคเหนือของลาว ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าการตั้งบ้านตั้งเมืองอันเป็นถิ่นฐานของกลุ่มคนตระกูลไท-ลาว๙๖โดย
มีการปักหลักหมายด้วยเสาไม้มงคล หรือหิน จากคาบอกเล่าของชาวบ้าน บ้านสมสนุก เขตหลวงน้าทา เล่าว่า
การวางเสาหลักบ้านหลักแรก จะเลือกเอาไม้เนื้อแข็งอย่างดี วัดเอาขนาดวาของนายบ้าน แล้วเอาฝูายมงคลต่อ
ออกไปจากเสาหลั กบ้านแล้ ว วนอ้อมล้ อมเอาหมดทั้งบ้าน ๙๗ซึ่งในปัจจุบันสั งคมได้มีการพัฒนาขึ้น เงื่อนไข
ทางด้านเศรษฐกิจดีขึ้น หลายบ้านของเผ่าลื้อในเขตภาคเหนือของลาว ซึ่งเดิมเคยได้ปักหลักบ้านด้วยเสาไม้ ก็มี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป หลายที่นิยมก่อธาตุ (เจดีย์) สวมทับหลักไว้ และเรียกชื่อว่าธาตุหลักบ้าน หรือ ธาตุ
ใจบ้าน ๙๘
ภาพที่ ๕.๒
หลักบ้านอยู่บ้านหาดหนาม เมืองผาอุดม แขวงบ่แก้ว (หลวงน้าทา)

ที่มา : ท่านทองสา ไชยะวงคาดี และ ท่านเวียงแก้ว สุกสะหวัดดี (รวบรวม),หอหลักเมืองเวียงจันทน์
สืบทอดมรดกล้านช้าง, พิมพ์ครั้งที๑่ , (เวียงจันทน์ : กรมมรดก, ๒๐๑๒), หน้า ๓๙.

๙๖

หากพิจารณาในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่ใช้สมมติของความเป็นประเทศในปัจจุบันมาเป็นกรอบ จะพบว่ามีผู้คนในกลุ่ม
ตระกูลไท-ลาวกระจายอยู่ตามบริเวณตอนเหนือของประเทศไทย ลาว เวียดนาม ฯลฯ
๙๗
ท่านทองสา ไชยะวงคาดี และ ท่านเวียงแก้ว สุกสะหวัดดี (รวบรวม),หอหลักเมืองเวียงจันทน์ สืบทอดมรดกล้าน
ช้าง, พิมพ์ครั้งที๑่ , (เวียงจันทน์: กรมมรดก, ๒๕๕๕), หน้า ๓๙.
๙๘
ท่านทองสา ไชยะวงคาดี และ ท่านเวียงแก้ว สุกสะหวัดดี (รวบรวม),หอหลักเมืองเวียงจันทน์ สืบทอดมรดกล้าน
ช้าง, พิมพ์ครั้งที๑่ , (เวียงจันทน์: กรมมรดก, ๒๕๕๕), หน้า ๒๖.
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ภาพที่ ๕.๓
ธาตุหลักเมือง อยู่บ้านห้วยแปน เมืองปากอู แขวงหลวงพระบาง (ร่องน้าอู) เสาไม้ เสาหิน
และพระธาตุยังคงรักษาร่วมกันไว้เป็นกลุ่ม

ที่มา : ท่านทองสา ไชยะวงคาดี และ ท่านเวียงแก้ว สุกสะหวัดดี (รวบรวม),
หอหลักเมืองเวียงจันทน์ สืบทอดมรดกล้านช้าง, พิมพ์ครั้งที๑่ , (เวียงจันทน์ : กรมมรดก, ๒๐๑๒), หน้า ๓๙.
๕.๒ ข้อค้นพบหลักเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์
การเกิดบ้านมาเป็นชุมชนต่างๆ และพัฒนามาเป็นเมือง พบได้จากหลักฐานของผู้คนในบริเวณ ๒ ฝั่ง
โขง ในราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙๙๙ โดยพบเรื่องราวและที่มาของหมุดหมายหลักเมืองตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้
๕.๒.๑ ต้านานเรื่องนางสี และหินหลักเมือง
ในการสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหินหลักเมืองที่วัดสีเมืองนี้ ผู้วิจัยพบว่า ข้อมูลที่
ได้นั้นมีความเป็นตานานค่อนข้างสูง เป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวโยงกันระหว่ างการสร้างเมืองเวียงจันทน์ การฝังหลัก
เมือง และเจ้ าแม่สี เมือง จนกลายเป็ นความรับรู้ของชาวเวียงจันทน์ โ ดยทั่วไป ดังจะเห็ นได้จากคาบอกเล่ า
เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติของวัดที่ปรากฏในเว็บไซต์ต่างๆของลาว หรือเว็บไซต์ของบริษัทนาเที่ยวต่างๆ ก็นาเสนอ
ไปในทางเดียวกัน ตัวอย่างประวัติวัด ประวัติของหินหลักเมือง โดยการสัมภาษณ์ เพื่อข้อทราบข้อมูลในเชิง
ตานาน(มุขปาฐะ)จากญาพ่อมะหาโอกาด พระภิกษุ วัดสีเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้
“...วัดสีเมืองสร้างในปีคริสตศักราช ๐๐๙ (พ.ศ.๕๕๒) โดยทัดตะละทะ(พระอินทร์)เป็นผู้สร้าง
ทัดตะละทะเป็นลูกหลานของพรหมที่ลงมากินดินจนเกิดตัณหาภูมิ อวิชาเสื่อม กลายมาเป็นมนุษย์
สร้างนครชื่ออินทะปัดทา แล้วสืบเชื้อสายกันมา ในคราวนั้นเวียงจันทน์มีแต่นาคเป็นผู้รักษา นาคใหญ่
คิดจะให้พระตะละทะ สร้างเวียงให้รุ่งเรือง จึงได้นิรมิตเป็นสัตว์เอาเรือข้ามไปเชิญพระตะละทะเจ้าซึ่ง
อยู่ที่เมืองพันพร้าว (ฝั่งขวาแม่น้าโขง จ.หนองคาย) ข้ามมาสร้างเวียงบริเวณดอนจันทน์ในคริสตศักราช
๐๐๙
๙๙

สุรศักดิ์ ศรีสาอาง. ล้าดับกษัตริย์ลาว. พิมพ์ครั้งที่ ๒. (กรุงเทพฯ: สานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,
๒๕๔๕). หน้า ๘๘.(อ้างแล้ว)
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ก่อนจะสร้างนครหลวงเวียงจันทน์ ได้มีการทาหลักเมืองขึ้นมาก่อน โดยขุดหลุมลึก ๔ เมตร
กว้าง ๔ เมตร แล้วก็มีสุทโทธนะมาร่วมในพิธีนี้ด้วย เพื่อให้การทาหลักเมืองเสร็จสมบูรณ์จาเป็นต้อง
ได้เจ้าบ้านเจ้าเมืองมาเป็นหลักบ้านหลักเมือง จึงส่งคนออกไปประกาศว่าผู้ใดจะมาเป็นเจ้าบ้านเจ้า
เมือง แจ้งไปทั้งทิศใต้ ทิศตะวันตก ตะวันออก ทิศใต้ทิศเหนือ เลยไปจนถึงบ้านโซกใหญ่ (โชคใหญ่)
เวลานั้น แม่สี กาลังเกี่ยวข้าวอยู่บ้านโซกได้ยิน ก็คิดว่า ถ้าเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็อยากไปเผยแพร่ธรรม
มะ ธรรมะเป็นแก่นเหง้า ช่วยคนดี ธรรมะเป็นแสงเทียนส่องทางให้เห็นแจ้ง ธรรมะเป็นน้าให้มวลชน
ได้ล้างซวย ธรรมะเป็นบ่อนเกิดบ่อนสร้างให้คนรู้ค่าคน จึงได้ออกเดินทางจากบ้านโซกมาถึงบริเวณ
หลุมที่ขุดไว้ เห็นว่าสอดคล้องเหมาะสม แล้วจึงกล่าวกับกับทัดตะละทะและสุโทธนะ ว่าเราอยากเป็น
เจ้าบ้านเจ้าเมืองเพราะว่าอยากเผยแพร่ธรรมะ แล้วจึงกระโดดลงไปในหลุมนั้นถึงแก่ความตาย
เมื่อนางสีตายแล้ว ทัตตะละทะก็เห็นว่าสอดคล้องเหมาะสมกับฤกษ์งามยามดีแล้ว จึงเอาหิน
อัดลงไป ลงคาถา พุทธะสังมังคะลัง โลเก ให้หลักเมืองอันนี้เป็นคู่กับพระศาสนาและพื้นแผ่นดินของคน
ลาว เมื่อแล้วก็พากันก่อขึ้น เอาหลักหินมาใส่ หลักหินสูง ๔ หลา กว้าง ๑ หลา หินนั้นเอามาจากที่ใด
หามมาหรือแบกมาก็มิรู้ได้ มีแต่ว่าเอาขึ้นใส่แล้วก็จัดแปลงให้งดงาม พร้อมทั้งแต่งตั้งให้ ๔ บ้าน รักษา
หลักเมืองนี้ คือบ้านสีเมือง บ้านเก้ายอด บ้านเพียวัด บ้านหนองจันทน์ ทั้งสี่บ้านเป็นผู้รักษาหลักเมือง
อันนี้๑๐๐
เวลาได้ล่วงมาถึงสมัยของพระเจ้าโพธิสารราช และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้มาสร้างวัด
คร่อมหินหลักเมืองเอาไว้ เรียกชื่อว่า วัดสีเมือง พระเจ้าโพธิสารราชสร้างวัดสี เมืองก่อน แล้วพระเจ้า
ไชยเชษฐาธิราชจึงสร้างพระธาตุหลวงตามหลังในปีเดียวกัน นับแต่สร้างแล้วหลักเมืองขึ้นมาแล้ว ก็ให้
ถือว่า จะสร้างจะทาสิ่งใดก็ตาม ต้องให้มีหลักบ้านหลักเมือง บ้านก็ให้มีหอบ้านหอเมือง แต่นั้นมาถึง
ปัจจุบันนี้ หลักเมืองของเราก็มีอายุได้สองพันกว่าปีแล้ว”๑๐๑...
ข้อมูลจากการสารวจภาคสนามข้างต้น ผ่านคาบอกเล่าอันมีที่มาจากความเชื่อ ความศรัทธาของผู้คนใน
นครหลวงเวียงจันทน์สามารถสรุปได้ว่า วัดสีเมืองเป็นวัดสาคัญ เนื่องจากมี หินหลักเมืองซึ่งมีความสัมพันธ์กับการ
สร้างเมืองเวียงจันทน์ตั้งแต่สมัยแรกเริ่ม และการจะสร้างบ้านแปงเมืองได้นั้นต้องเริ่มต้นจากการสร้างหลักเมือง
เสียก่อน หินหลักเมืองที่นี่ยังถูกขยายความเพื่อยืนยันถึงความศักดิ์สิทธิ์ด้วยตานานเกี่ยวกับนางสีหรือแม่สีชาวบ้าน
โซกใหญ่ที่พลีชีพตัวเองโดยการขี่ม้าขาวจากบ้านโซกใหญ่เพื่อมาลงหลุมที่ตาแหน่งหินหลักเมืองตั้งอยู่ เพื่อมาเป็นเจ้า
หลักเมืองคอยปกปักรักษาเมืองเวียงจันทน์ แล้วมาเป็นเจ้าบ้านเจ้าหลักเมือง จึงมีการเรียกกันมาว่า แม่สีเมือง กลาย
มาเป็นชื่อวัดในเวลาต่อมา
นอกจากนี้ วัดโซกใหญ่มีการสร้างศาลนางสีขึ้นมาเพื่อกราบไหว้บูชา ในศาลมีรูปปั้นแม่สีชื่อบุญมา จากการ
สัมภาษณ์ แม่ตู้เพ็ง แก่นจัน ผู้ดูแลศาลนางสีที่วัดโซกใหญ่ เล่าว่า รูปร่างหน้าตาของแม่สีนั้น ก่อนปั้นก็อธิษฐานแล้วก็
นึกหน้าตา ทาพิธีบวงสรวงเข้าทรง แล้วจึงปั้นออกมา๑๐๒จากตานานเรื่องเล่าสืบต่อกันมานี้ อาจสะท้อนถึงความสัมพันธ์
ของบ้านโชคใหญ่กับเมืองเวียงจันทน์ กล่าวคือบ้านโชกใหญ่อาจเป็นชุมชนดั้งเดิมหรือชุมชนใหญ่ก่อนที่จะมีการสร้าง
เมืองเวียงจันทน์ให้เป็นศูนย์กลางรัฐ ตานานแม่สีเดินทางจากบ้านโชกใหญ่เพื่อมากระโดดลงหลุมเพื่อสร้างหลักเมืองที่
วัดสีเมือง๑๐๓ อาจสะท้อนถึงการเคลื่อนย้ายของผู้คนจากบ้านโชกเพื่อมาลงหลักปักฐานที่เวียงจันทน์นั่นเอง
๑๐๐

สัมภาษณ์ ญ่าพ่อมะหาโอกาด,วัดสีเมือง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สัมภาษณ์ ญ่าพ่อมะหาโอกาด,วัดสีเมือง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๐๒
แม่ตู้เพ็ง แก่นจัน, อายุ ๕๗ ปี, สัมภาษณ์ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐.
๑๐๓
เป็นที่ น่าสังเกตว่ า ความเชื่อเรื่ องการสร้ างหลั กเมือ งและต้องมีผู้คนที่มี ชื่อ เป็นมงคลลงไปในหลุ มเพื่อ ความ
ศักดิ์สิทธิ์และให้วิญญาณบุคคลนั้นช่วยปกปักรักษาเมืองนั้น เป็นความเชื่อที่แพร่หลายในอุษาคเนย์ อย่างไรก็ดีจากหลักฐานทาง
โบราณคดียังไม่พบหลักฐานโครงกระดูกของมนุษย์ในบริเวณหลุมเสาหลักเหล่า นั้นแต่อย่างใด
๑๐๑
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เรื่องเล่าเกี่ยวกับนางสี วัดสีเมือง และหลักบ้านหลักเมืองของเวียงจันทน์นี้ พระอาจารย์มะหา เหวด
มะเสไน เจ้าอธิการวัดสีสะเกด ได้ให้ความเห็นไว้ว่า ตามประวัติที่เล่าต่อกันมาว่า เป็นการหมายเอาสถานที่นี้
เป็นหลักเมืองของลาว เป็นกลางเมืองของลาว มีการขุด หลุมไว้แล้วเจ้าแม่สีเมืองขี่ม้ามากระโดดลงหลุม เป็นผี
เฝูา หลักเมืองวัดสีเมืองจึงเป็นสิ่งเคารพทั้งในความเชื่อทาง ผี พราหมณ์ และพุทธ อย่างไรก็ตาม ต่อมาเมื่อมี
การสร้างสิม (อุโบสถ) ครอบหินหลักเมืองก็ไม่ถูกต้องนัก เพราะหลักเมืองเป็นความเชื่อเกี่ยวกับผี แต่ปัจจุบั นนี้
ทั้ง ผี พราหมณ์ พุทธ ก็ปะปนกันอยู่ ผู้คนก็มักไปไหว้บนบานศาลกล่าวที่หินหลักเมืองวัดสีเมือง ซึ่งก็ไม่ใช่วิถี
พุทธที่แท้จริงเท่าใดนัก๑๐๔ต้านานแม่สีเมืองกับหลักเมืองเวียงจันทน์ จึงเป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อ
ทีก่ ลายมาเป็นค้าอธิบายที่หนักแน่นและรับรู้อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน
ภาพ ๕.๔
นางสี คู่กับ ภาพเสาหลักเมือง(ใหม่) ของนครหลวงเวียงจันทน์
แสดงถึงความเชื่อมโยงกันของความเชื่อว่าด้วยหลักเมือง

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๕.๒.๒ หินหลักเมืองในสิม(โบสถ์) วัดสีเมือง
วัดสีเมืองเป็นวัดสาคัญของนครหลวงเวียงจันทน์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๑๐๖ ในสมัยพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราช ต่อมาได้ถูกทาลายลงในสงครามเมื่อพ.ศ.๒๓๗๑ และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.๒๔๕๘วัดนี้
เป็นที่ตั้งของหินหลักเมือง (ก่อนที่จะมีการพบกลุ่มหินหลักเมืองที่บริเวณบ้านเพียวัดในปี ค.ศ.๒๐๑๒/ พ.ศ.๒๕๕๕
เนื่องจากการตัดขยายถนนสุพานุวงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดสีเมือง) ชาวเวียงจันทน์เชื่อกันว่าเป็นเสาหลัก
เมืองของเวียงจันทน์ เป็นวัดหลักบ้านหลักเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ ความสาคัญของวัดนี้จะเห็นได้จากงานบุญ
นมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจาทุกๆปีในวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๒ ในพิธีจะมีการแห่ปราสาท
ผึ้งซึ่งจะต้องมาเริ่มที่วัดสีเมืองก่อน แล้วจึงเคลื่อนขบวนไปยังพระธาตุหลวงเวียงจันทน์๑๐๕

๑๐๔

๒๕๖๐.

๑๐๕

พระอาจารย์มะหา เหวด มะเสไน เจ้าอธิการวัดสีสะเกด, ไม่ทราบอายุ, สัมภาษณ์ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.

เป็นที่น่าสังเกตว่า วัดสีเมืองกับวัดธาตุหลวง ผู้คนเวียงจันทน์มีความเลื่อมใสศรัทธาสูง และมักให้ความสาคัญใน
ระดับเมืองควบคู่กันเสมอ
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๕.๒.๒.๑ รูปแบบของหินหลักเมือง วัดสีเมือง
การพิจารณาจากรูปแบบและลักษณะของแท่งหลักหินในสิมของวัดสีเมือง พบว่าเป็นแท่งหิน
ขนาดใหญ่ปิดทองในผังสี่เหลี่ยมจตุรัส ปลายสอบมน ๑๐๖ จึงมีรูปแบบที่ทาให้นึกถึงหลักศิลาจารึก หรือแท่งลึงค์
ซึ่งที่มีความน่าสนใจเท่าที่พบสภาพของการติดตั้งในปัจจุบันคือ ตัวหลักหินถูกตั้งลอยตัวอยู่บนแท่นที่เป็นชุดฐาน
บัวขนาดใหญ่ โดยตั้งอยู่ตรงกลางระหว่ างห้องโถงด้านหลังของพระประธาน(ในสิม)กับฐานของเจดีย์ประธานที่
อยู่ถัดออกไปด้านนอกของสิม ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่บนผังที่เป็นแกนเดียวกัน และจากการให้ข้อมูลของพ่อตู้สะหมาน
สุวันนะสี(ศิลปินแห่งชาติลาว) ซึ่งเป็นผู้ที่เคยเห็นแท่งหินดังกล่าวก่อนที่จะถูกนามาจัดวางให้เป็นอีกระบบดังเช่น
ปัจจุบัน โดยท่านได้ระบุว่า แท่งหินดังกล่าวเคยตั้งอยู่ที่บริเวณกลางของเจดีย์ โดยพบเมื่อครั้งที่ธาตุพังลงมา
ประมาณช่วงสมัยรัชกาลที่ ๕๑๐๗ จึงได้เเห็นเป็น“แท่งหินผา”๑๐๘ และราวปี พ.ศ.๒๕๐๒ จึงได้ยกขึ้นมาตั้งไว้
ตรงที่เห็นในปัจจุบัน๑๐๙
การสันนิ ษฐานในงานวิจัยนี้ ใช้หลั กฐานจากเอกสารประวัติและที่มาของเมืองเวียงจันทน์
และจากคาบอกเล่าของผู้อาวุโสที่มีทั้งความเชื่อจากความศรัทธาและข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ตรงของผู้
อาวุโสที่เคยร่ว มอยู่ในเหตุการณ์ รวมถึงการวินิจฉัยจากสภาพแวดล้ อมของวัดและที่ตั้ง ซึ่งรวมถึงลักษณะ
รูปแบบของแท่งหินหลักสีเมืองหลักนี้ โดยมีข้อสันนิษฐานที่มาจากจุดประสงค์เมื่อแรกสร้าง๒ แนวทาง ดังนี้
๑) จุดประสงค์เมื่อแรกสร้างหลักหินนี้ อาจจะมีแนวคิดที่มาจาก ศิวลึงค์ ที่มักพบตามศาสน
สถานของขอม และหลั กหิ น นี้น่ าจะอยู่ ที่ซากโบราณสถานศิลาแลงหลั งสิม มาตั้งแต่เดิม โดยอาจจะเจตนา
“สร้างเพื่อตั้งในต้าแหน่งดังกล่าว” หรือ “อาจขนย้ายมาจากที่อื่น ” ฯลฯเมื่อครั้งที่มีการบูรณะล่าสุด ใน ปี
ค.ศ.๑๙๗๖ (พ.ศ.๒๕๑๙) หลังการปลดปล่อยได้มีเจ้าศรัทธาคือ คุณผาง แสงมณีวงศ์ เป็นผู้บูรณะสิมใหม่ และ
น่าจะเป็นช่วงเวลานี้ที่มีการขนย้ายหลักหินเมืองนี้เข้ามาไว้ในสิม สอดคล้องกับข้อมูลของพ่อตู้สะมาน สุวันนะสี
ซึ่งเป็นกรมการเมือง(เวียงจันทน์)ในขณะนั้น และอยู่ร่วมในเหตุการณ์ตอนที่นาหินมาไว้ในสิม โดยกล่าวว่า หิน
หลักเมืองที่วัดสีเมือง เป็นหิน ผา(คือหินภูเขา ประเภทหิน แกรนิต)เดิมอยู่ที่กองหิน ด้านหลังสิมวัดสี เมือง
สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นการก่อหุ้มตัวหินหลักเมืองไว้ด้านใน ต่อมาเมื่อส่วนกลางและส่วนยอดของโบราณสถาน
นี้พังทลายลงจึงเห็นแท่งหลักหินที่อยู่ด้านในนี้จากนั้นจึงมีการอัญเชิญแท่งหลักหินนี้(ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นหลักเมือง
ของเวียงจันทน์) มาไว้ที่สิมโดยก่อเป็นฐานสี่เหลี่ยมและยกฐานสูงสาหรับตั้งหลักหินนี้เป็นการเฉพาะ
๒) จุดประสงค์เมื่อแรกสร้างหลักหินนี้อาจมีคติ แนวคิดเรื่องหมุดหมาย และหลักหินทีใช้บ่ง
บอกสั ญญะ(Symbolic)ในความเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองมาแต่แรกเริ่ม โดยมีรากทางสายวัฒนธรรมใน
ดินแดนแถบนี้มาช้านาน ซึ่งมีคติ แนวคิดความเชื่อ ในสิ่งเหนือธรรมชาติและความศรัทธาต่อพุทธศาสนาที่มีการ
ประทะสังสรรค์กัน และมาสู่การผสมประสานแนวคิดซึ่งกันและกัน เกิดเป็นหมุดหมายอันมีที่มาแรกสร้างจาก
“หลักหินเมือง”ที่มีพัฒนาการทางแนวคิดจากพุทธสถานกลางเมืองในลักษณะเดียวกับ “มหาธาตุกลางเมือง”
ตามแบบอย่างคตินิยมที่ปรากฏในช่วงสมัยของสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชทรงรับรู้และคุ้นเคยในช่วงเวลานั้น
๑๐๖

แท่งหลักหินวัดสีเมื องมีการตกแต่ง โดยถูกคลุมด้วยผ้ า ตั้งแต่ส่วนฐานถึงส่วนคอของหิน จึ งทาให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ในรายละเอียดของหินได้ อาทิ อาจมีลวดลาย จารึก ฯลฯ
๑๐๗
ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ผู้ใหญ่เล่าให้พ่อตู้สะหมานฟังเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก
๑๐๘
มีความหมายถึงแท่งหินขนาดใหญ่โดยเป็นหินที่นามาจากภูเขา เนื้อหินจึงมีความแข็งแกร่ง เช่น หินแกรนิต ฯลฯ
(เป็นข้อมูลจากการสอบถามในรายละเอียดของแท่งหิน)
๑๐๙
จากการยืนยันของพ่อตู้สะหมาน สุวันนะสี, อายุ ๗๐ ปี, เนื่องจากท่านได้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์นั้น สัมภาษณ์ วันที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ปัจจุบัน เสียชีวิตแล้ว)
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ดังตัวอย่างในการสร้างมหาธาตุกลางเวียงเชียงใหม่ที่วัดเจดีย์หลวง และคติการสร้างมหาธาตุที่วัดพระศรีรัตนม
หาธาตุ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของกรุงศรีอยุธยาในเวลานั้น ฯลฯ ด้ว ยเหตุผลต้องการสถาปนาให้ราชธานีใหม่ที่
เวียงจันทน์ในนามกรุงศรีสัตนาคนหุต เพื่อให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางพุทธจักรเฉกเช่นเดียวกับรัฐที่มีความสาคัญ
ในช่วงเวลานั้น
๕.๒.๒.๒ ต้าแหน่งที่ตั้งของวัดสีเมือง และ หินหลักเมือง
ที่ตั้งของวัดสีเมืองอยู่บริเวณกับพื้นที่ของถนนสองสายตัดกันเป็นรูปตัว“V”โดยส่วนของสิมวาง
อาคารในแนวเหนือ-ใต้ และมีฐานของเจดีย์ที่อยู่ในสภาพของโบราณสถานตั้งอยู่ด้านท้ายของสิม ส่วนที่ตั้งของ
หลักหินที่เป็นหมุดหมายหลักเมืองตั้งอยู่กลางห้องด้านท้ายของพระประธานโดยมีตาแหน่งในส่วนพื้นที่ใช้สอย
(Function)ในลักษณะเดียวกับ“ห้องกรุ”ในคติของฮินดูและพุทธ เมื่อพิจารณาในผังรวมของเมืองเวียงจันทน์ใน
อดีต พบว่าที่ตั้งของวัดสีเมืองค่อนข้างอยู่กึ่งกลางภายในกาแพงเมืองของเวียงจันทน์
จากข้อมูลของทางรัฐบาล ท่านทองสา ไชยะวงคาดี หัวหน้ากรมมรดกและกรมโบราณวิทยา
ได้ กล่ า วไว้ใ นพิธี ส มโภชหอหลั ก เมื อ งเวีย งจัน ทน์ ว่า ด้ว ยเรื่ องที่ มาของหิ น หลั ก เมื องในสิ มวั ด สี เ มือ ง มี ข้ อ
สันนิษฐานว่า
...น่าจะเป็นโบราณวัตถุที่มีมาตั้งแต่สมัยวัฒนธรรมขอม ดังที่ปรากฏหลักฐานวัตถุโบราณ
ของเมืองเวียงจันทน์ สมัยวัฒนธรรมขอมอยู่จานวนมาก เป็นต้นว่า การสร้างเทวาลัยในศาสนา
ฮินดู รูปแกะสลักพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ และศิลาจารึกเขียนเป็นตัวขอมและภาษาสันสกฤต หรือ
การก่อสร้างกาแพงเมือง...
อย่ า งไรก็ ดี ข้ อ สั น นิ ษ ฐานดั ง กล่ า วแม้ ว่ า จะมี ข้ อ เท็ จ จริ ง อยู่ บ้ า ง และเป็ น ประเด็ น ที่ ค่ อ นข้ า งมี
ความสาคัญอยู่ไม่น้อย จึงจาเป็นที่จะต้องทาการศึกษาวิจัยในเชิงลึ กเพื่อไปสู่การตั้งข้อสมมติฐานในทางวิชาการ
ในโอกาสต่อไป
ภาพที่ ๕.๕
ภาพแสดง ผังบริเวณวัดสีเมือง

ที่มา : โปรแกรม Google Earth และการสารวจภาคสนาม
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ภาพที่ ๕.๖
หินหลักเมือง ประดิษฐานบนฐานสูงท้ายสิม

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๕.๒.๓ หินหลักเมืองที่บริเวณบ้านเพียวัด
๕.๒.๓.๑ การค้นพบกลุ่มหินที่บ้านเพียวัด
กลุ่มหินหลักเมืองที่บริเวณบ้านเพียวัด ถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.๒๐๐๗ / พ.ศ.๒๕๕๐ ในระหว่าง
การสารวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงถนนเส้นทางเลข ๑ ในนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งมีความยาวรวม ๒๖ กิโลเมตร เริ่ม
ตั้งแต่ทางแบ่ง สีไค ไปจนถึงสะพานมิตรภาพลาว–ไท ท่านาแล้ง แนวเส้นทางดังกล่าว ผ่านใจกลางตัวเมือง
เวียงจันทน์เก่า ซึ่งได้รวมเอาทั้งถนนเส้นขึ้นและเส้นล่อง คือ ถนนสามแสนไท และ ถนนเชษฐาธิราช นับตั้งแต่
จุดแยกอนุสาวรีย์พระเจ้าฟูางุ้ม มายังสี่แยกไฟแดงธาตุขาว โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลและ
ประชาชนญี่ปุน เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ที่เชื่อมต่อ ๒ด่านสากลหลักของนครหลวงเวียงจันทน์ คือ สนามบิน
สากลวัดไต และ สะพานข้ามแม่น้าโขงให้มีความสะดวกและปลอดภัย โครงการได้เริ่มต้นทาการสารวจเก็บ
ข้อมูลขั้นพื้นฐานนับตั้งแต่ปี ๒๐๐๔ เนื่องจากว่า เส้นทางสามแสนไท และ เชษฐาธิราช เป็นสองเส้นทางคู่ขนาน
กัน ที่ผ่านใจกลางเมืองเวีย งจัน ทน์โบราณ และ ทั้งเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง นับเป็นเวลาหลาย
ศตวรรษ จึงจาเป็นที่จะต้องมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้างอย่างรอบคอบ๑๑๐

๑๑๐

ท่านทองสา ไชยะวงคาดี และ ท่านเวียงแก้ว สุกสะหวัดดี (รวบรวม),หอหลักเมืองเวียงจันทน์ สืบทอดมรดกล้าน
ช้าง, พิมพ์ครั้งที๑่ , (เวียงจันทน์: กรมมรดก, ๒๕๕๕), หน้า ๒๐.
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ขั้นตอนสาคัญของการประเมินผลกระทบก็คือ การสารวจทางโบราณคดี ซึ่งก็พบหลักฐาน
ต่างๆที่แสดงถึงร่องรอยการใช้พื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบัน หนึ่งในบรรดาโบราณ
สถานที่ขุดพบในเขตเมืองเวียงจันทน์เก่านี้ คือกลุ่มหิน ซึ่งต่อมาเชื่อกันว่า คือกลุ่มหินหลักเมื องของเวียงจันทน์
ค้นพบในครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ค.ศ.๒๐๐๗ / พ.ศ.๒๕๕๐ กลุ่มหินที่พบมีรูปทรงแบบใบเสมา วางซ้อน
กันเป็นชั้นๆ จานวน ๑๙๓ ก้อน บริเวณบ้านเพียวัด ส่วนมากปิดทองคาเปลว สันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่า น่าจะ
เป็นกลุ่มหินสัญลักษณ์ที่ทาหน้าที่ “บ่งบอกถึงจุดที่ตั้งอาณาเขตแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในการปลูกสร้างรากเหง้า
บ้านเมืองในอดีต ณ สถานที่แห่งนี้ ” ลักษณะของการจัดวางเป็นกลุ่มนี้ ก็แตกต่างไปจากการฝังใบเสมาของ
พุทธสีมาที่เคยพบเห็นตามวัดต่างๆ๑๑๑
ในช่วงกลางเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. ๒๐๐๙/พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะวิชาการโบราณวิทยาได้ขยาย
การขุดสารวจ ณ บริเวณขอบเขตโครงการนี้เพิ่มอีก การขุดค้นครั้งนี้ ได้พบรากฐานโครงสร้างอิฐเป็นรูปจัตุรัส
และสี่เหลี่ยมผืนผ้า ๒ หลัง ขนาด ๔x๔ เมตร และ ๓.๕x๕ เมตร เรียงกันตามเส้นแกนตะวันตกเฉียงเหนือ เมื่อ
เปรียบเทียบกับลาดับชั้นดินรากฐานโครงสร้างอิฐนี้ พบว่าอยู่ร ะดับที่สูงกว่ากลุ่มหินที่ค้นพบถึง ๕๐ เซนติเมตร
มีเศษกระเบื้องดินขอมุงหลังคาทับถมอยู่บนฐานอิฐ มีไหกระดูกจานวนหนึ่ง ฝังไว้ตามตีนฐานโครงสร้างดังกล่าว
อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวัดเก่าที่ไม่ปรากฏชื่ออยู่ในข้อมูล ที่อาจสร้างขึ้นทับลงไปบนกลุ่มหินที่พบครั้งแรก ซึ่ง
ยืน ยัน ให้ เห็ น ความต่อเนื่องของการนาใช้ส ถานที่แห่ งนี้เรื่อยมา เปรียบเหมือนสถานที่ศักดิ์สิ ทธิ์และนับถือ
สักการบูชา
ต่อมาในท้ายเดือนธันวาคม ค.ศ.๒๐๐๙ / พ.ศ.๒๕๕๒ และต้นเดือนมกราคม ค.ศ.๒๐๑๐ /
พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ค้นพบกลุ่มหินเพิ่มอีกเป็นจุดที่ ๒ (๒๙ ธันวาคม ค.ศ.๒๐๐๙/ พ.ศ.๒๕๕๒) และ ๓ อยู่ในแนว
เส้นแกนและระดับความลึกเดียวกันกับกลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ค้นพบใหม่นี้ อยู่ห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และมี
ระยะห่างกันจากขอบนอกของกลุ่มที่ ๑ ไปถึงขอบนอกของกลุ่มที่ ๓ วัดได้ ๗ เมตร กลุ่มที่ ๒ มีจานวน ๒๒๕
หลัก และกลุ่มที่ ๓ มีจานวน ๕๕ หลัก เนื่องจากว่า หินบางหลัก มีการผุพังแตกเป็นหลายเสี่ยง ฉะนั้นตัวเลข
รายงานอาจมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย๑๑๒
๕.๒.๓.๒ ต้าแหน่งที่ตั้งของกลุ่มหินหลักเมือง บ้านเพียวัด
ในการวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปถึงหน้าที่ของกลุ่มหินดังกล่าวนี้ ใช้การพิจารณาจากตาแหน่ง
ที่ตั้งของกลุ่มหินกับผังเมืองโดยรวมของนครหลวงเวียงจันทน์ พบว่าเมืองเวียงจันทน์ตั้งอยู่พื้นที่ราบต่า รวมเอา
มุมโค้งของคุ้งแม่น้าโขงซึ่งมีดอนจันและหาดดอนจันอยู่ทางด้านหน้าไว้ด้วย ขอบเขตตัวเมืองในอดีตถือเอา
กาแพงเมืองชั้นในเป็นหลัก ส่วนเขตชานเมืองถือเอากาแพงชั้นนอกเป็นขอบเขต
กาแพงเมืองชั้น ใน เริ่ มจากริมฝั่ งแม่น้าโขงที่ปากปาสั ก ผ่ านถนนขุนบูล ม ถนนคูเวียง ไป
บรรจบฝั่งน้าโขงที่ห้วยขัวขาว (กิโลเมตรที่ ๓ ถนนท่าเดื่อ) กาแพงชั้นในนี้ มีการขยายเพิ่มเติมเริ่มจาก บ้าน
บึงขะหยอง (ค้อยคูเวียง) ผ่านโสกปุาหลวง ท่งกาง ท่าพะลานไช ไปบรรจบใส่ริมฝั่ งแม่น้าโขงอีกครั้งหนึ่ง อยู่ที่
ปากห้วยหลักสี่ (ท่าเรือหลักสี่) สันนิษฐานว่า ที่ตั้งเดิมของเมืองเวียงจันทน์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นตัวเมืองใหญ่โตใน
ยุคของเจ้าโพธิสารราชบิดาของเจ้าไชยเชษฐาธิราช จนกลายมาเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้างในปี ค.ศ.๑๕๖๐/
พ.ศ.๒๑๐๓ เมื องผ่ านการบุ กเบิ กซ่อมสร้ างมาหลายยุ คหลายสมัย แต่ การขยายพื้นที่ ของตัวเมืองก็มี ข้อจากั ด
๑๑๑

ท่านทองสา ไชยะวงคาดี และ ท่านเวียงแก้ว สุกสะหวัดดี (รวบรวม),หอหลักเมืองเวียงจันทน์ สืบทอดมรดกล้าน
ช้าง, พิมพ์ครั้งที๑่ , (เวียงจันทน์: กรมมรดก, ๒๕๕๕), หน้า ๒๖.
๑๑๒
ท่านทองสา ไชยะวงคาดี และ ท่านเวียงแก้ว สุกสะหวัดดี (รวบรวม),หอหลักเมืองเวียงจันทน์ สืบทอดมรดกล้าน
ช้าง, พิมพ์ครั้งที๑่ , (เวียงจันทน์: กรมมรดก, ๒๕๕๕), หน้า ๓๐.
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เนื่องจากพื้นที่โดยรอบล้วนแต่เป็นห้วยหนองคลองบึงต่างๆ ต่อมาพระเจ้าหน่อเมืองผู้เป็นราชบุตรของเจ้าไชยเชษฐา
จึงได้ขยายตัวเมืองไปอีกฝั่งของแม่น้าโขง ซึ่งจากหลักฐานรูปถ่ายทางอากาศ จะสังเกตเห็นว่าแนวกาแพงที่อยู่ฝั่งขวา
แม่น้าโขง (ฝั่งศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย) เป็นแนวที่ตรงข้ามกันพอดีกับเมืองเวียงจันทน์ขั้นใน กาแพงดังกล่าวอาจจะ
เป็นส่วนหนึ่งของระบบปูองกันตัวเมืองในยุคนั้น และวางเส้นผังเมืองให้เป็นรูปวงกลม แทนที่จะเป็นรูป “พระจันทร์
ถือเกิง้ ” หรือเดือนแรม(พระจันทน์เสี้ยว) ให้กลายเป็นพระจันทร์เต็มดวงหรือเดือนเพ็ญแทน
กาแพงเมืองชั้นนอก มีความยาวประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ผ่าน ๔ ตัวเมืองในนครหลวงคือ จัน
ทะบูลี (จันทุบรี), ไชเสดถา (ไชยเชษฐา) , สีสัดตะนาก (ศรีสัตนาค), และ หาดซายฟอง (หาดทรายฟอง) สะท้อนถึง
ความเข้าใจเป็นอย่างดีในการนาใช้คุณลักษณะขององค์ประกอบทางธรรมชาติ เช่น สายน้าโขง ร่องแซง และ บึง
ธาตุหลวง เป็นปัจจัยสาคัญ ในการสร้างระบบปูองกันตัวเมือง แนวกาแพงเริ่มจากบ้านหัวคูสุด (ขัวบ้านสะหว่าง)
ผ่านร่องไก่แก้ว โพนเค็ง ไปตามเส้นทางกาแพงเมือง ผ่านทุ่งต้อน ดอนกอย หนองไร ตัดผ่านถนนท่าเดื่อ อยู่เขต
บ้านสมหวัง ผ่านดอนดู่ แล้วไปบรรจบใส่ฝั่งแม่น้าโขง อยู่เขตบ้านท่านา
เมื่อเปรียบเทียบกับที่ตั้งภูมิสัณฐานโดยรวมของเมืองเวียงจันทน์ชั้นในแล้ว จุดที่ค้นพบกลุ่มหิน
๑๙๓ หลักที่บ้านเพียวัดนี้ จะพบว่า เป็นจุดใจกลางและจุดเริ่มต้นของความเป็นชุมชนมาตั้งแต่อดีตกาล หนึ่งใน
หลักฐานสาคัญที่ค้นพบอยู่ในกลุ่มหินนี้ จารึกระบุถึงสูตรทางโหราศาสตร์โบราณ ที่สามารถนามาคิดไล่เป็นปฏิทิน
ทางคริสตกาลได้ว่า ตรงกับปี ค.ศ.๑๕๔๐ /พ.ศ.๒๐๘๓๑๑๓ ถึงแม้ว่าจารึกดังกล่าวจะไม่ได้ระบุเนื้อความใดๆ ก็ตาม
แต่อย่างน้อยหลักฐานดังกล่าวย่อมสะท้อนให้เห็นว่า ในช่วงเวลานั้นคงมีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการประดิษฐาน หรือ
สมโภชสถานที่แห่งนี้ขึ้น๑๑๔
ภาพที่ ๕.๗
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของหอหลักเมืองใหม่ซึ่งใกล้กับวัดสีเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์

ที่มา : โปรแกรม Google Earth และการสารวจภาคสนาม

๑๑๓

ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าโพธิสารราช ซึ่งครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ.๒๐๖๓ – ๒๐๙๐
ท่านทองสา ไชยะวงคาดี และ ท่านเวียงแก้ว สุกสะหวัดดี (รวบรวม),หอหลักเมืองเวียงจันทน์ สืบทอดมรดกล้าน
ช้าง, พิมพ์ครั้งที๑่ , (เวียงจันทน์: กรมมรดก, ๒๕๕๕, หน้า ๒๘ – ๓๐.
๑๑๔
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ภาพที่ ๕.๘
กลุ่มหินหลักเมืองกลุ่มที่ ๑ ค้นพบเมื่อ ๑๕ มกราคม ค.ศ.๒๐๐๗/ พ.ศ.๒๕๕๐

ที่มา : ตู้จัดแสดงกลุ่มหินหลักเมือง หอหลักเมืองนครหลวงเวียงจันทน์
บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ภาพที่ ๕.๙
กลุ่มหินหลักเมืองกลุ่มที่ ๒ ค้นพบเมื่อ ๒๙ ธันวาคม ค.ศ.๒๐๐๙/ พ.ศ.๒๕๕๒

ที่มา : ตู้จัดแสดงกลุ่มหินหลักเมือง หอหลักเมืองนครหลวงเวียงจันทน์
บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
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ภาพที่ ๕.๑๐
แสดงหลุมขุดค้นบริเวณบ้านเพียวัด

ที่มา : ตู้จัดแสดงกลุ่มหินหลักเมือง หอหลักเมืองนครหลวงเวียงจันทน์
บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๕.๒.๓.๓ การจารึกข้อความในกลุ่มหิน
ในจานวนหินทั้งหมดที่ค้นพบ มีสองหลักที่มีการจารึกข้อความลงไป หลักหนึ่งเป็นการจารดวง
ชะตาลงไปบนหิน และอีกหลักหนึ่งเป็นข้อความกล่าวถึงขอบเขตของปูชนียสถานและคาอธิษฐาน แยกอธิบาย
ได้ดงั นี้
ก.จารึกระบุดวงชะตา
พบในกลุ่มหินกลุ่มที่ ๑ ซึ่งขุดพบเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ค.ศ.๒๐๐๗ / พ.ศ.๒๕๕๐
เมื่อตรวจสอบดวงชะตาที่จารลงไปบนหิ นหลักเทียบเคียงกับปฏิทินในระบบสากล จะได้
ช่วงเวลาเป็น “วันเดือน ๓ แรม ๑๐ ค่า ปีกุน หรือ ปีกัดใค้ จุลศักราช ๙๐๑ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ วันที่ ๑๖
กุมภาพันธ์คริสต์ศักราช ๑๕๔๐”๑๑๕

๑๑๕

ท่านทองสา ไชยะวงคาดี และ ท่านเวียงแก้ว สุกสะหวัดดี (รวบรวม),หอหลักเมืองเวียงจันทน์ สืบทอดมรดกล้าน
ช้าง, พิมพ์ครั้งที๑่ , (เวียงจันทน์: กรมมรดก, ๒๕๕๕), หน้า ๖.
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ภาพที่ ๕.๑๑
แสดงกลุ่มหินกลุ่มแรกที่ค้นพบ และก้อนหินที่มีจารึกดวงชะตา
จัดแสดงที่หอหลักเมืองนครหลวงเวียงจันทน์

ที่มา : ตู้จัดแสดงกลุ่มหินหลักเมือง หอหลักเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ข.จารึกระบุขอบเขตปูชนียสถานและค้าอธิษฐาน
พบในกลุ่มหินที่๒ ศิลาจารึกก้อนนี้มีลักษณะแบบโบราณที่เรียกกันว่า “ลายจุ้ม” หมายถึงพระ
ราชสาสน์ ของเจ้ามหาชีวิต รูปร่างของจารึกเป็นใบเสมามีตัวอักษรลาวโบราณจารึกไว้ แต่ลบเลือนชารุดไป
เกือบหมดคงเหลือเพียงสี่แถว ถอดข้อความและแปลออกมาได้ดังนี้
ตารางที่ ๕.๑
การแปลข้อความในจารึกกลุ่มหินกลุ่มหินหลักเมืองที่๒ หอหลักเมืองนครหลวงเวียงจันทน์(บางส่วน)
ข้อความในจารึก
คาแปลเป็นภาษาลาวปัจจุบัน
แด่เขดทุ ๓ ร้อย ๖๗
แถว๑: ແດເຂດທ
ຸ ໓ຣຽ໖໗
มาจุริมขอกฝั่งน้า
แถว๒: ມາ
ຸ ິ ຣມຂຬກຝັຄຘ
ໍ າ
ของนี้ขอให้ได้ดั่งคา
แถว๓: ຂຬຄຘ
້ ຄ
ໍ າ
ີ ໍຂໄຫໄດ
ปาถนาเทิ้น
แถว๔: ບາຖຘາເທ
ິ ຘ
แด: มอบให้แก่ มอบถวายแด่
เขดทุ: เขตวัด เชตปูชนียสถาน ธรณีสงฆ์
๓ ร้อย ๖๗: ๓๖๗ (หัวหน่วยวัดความยาวสาหรับที่ดินที่นิยมใช้ในสมัยโบราณ ซึ่งก็คือวา)
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เนื้อในใจความของคาจารึก น่าจะหมายถึงการระบุอาณาเขต ซึ่ งผู้ใจบุญได้มีศรัทธามอบถวายไว้เป็นที่
ธรณีสงฆ์ ซึ่งนับ ตั้งแต่จุ ดที่ศิลาจารึกนี้ตั้งอยู่ไปถึงริมฝั่ งแม่น้าโขง มีความยาว ๓๖๗ วา และลงท้ายด้วยคา
อธิษฐานขอให้ได้ดั่งคาปรารถนาเทอญ๑๑๖
๕.๒.๔ เสาหลักเมือง และหอหลักเมืองเวียงจันทน์
ภายหลังที่ได้มีการค้นพบกลุ่มหินหลักเมือง บริเวณบ้านเพียวัด ในเดือนพฤษภาคม ๒๐๐๗/ พ.ศ.
๒๕๕๐ กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมได้นาเสนอ และชี้แจงความหมายความสาคัญของการค้นพบดังกล่าว
ต่อคณะรัฐบาลเพื่อขออนุมัติโครงการก่อสร้างหอหลักเมือง ซึ่งรัฐบาล สปป.ลาว ได้เห็นชอบ และแนะนาให้
สร้างหอหลักเมืองไว้ที่ตาแหน่งเดิมที่มีการค้นพบกลุ่มหินหลักเมือง เพื่อสืบทอดคติความเชื่อดั้งเดิมของของการ
เลือกภูมิสัณฐานและฮีตคองประเพณีโบราณที่ได้ปฏิบัติสืบทอดมาแต่อดีตกาล ซึ่งบรรพบุรุษได้มีการเสี่ยงทาย
ไว้แล้วนั้น เพราะถ้าเคลื่อนย้ายไปสร้างอยู่สถานที่อื่น ถึงจะมีพื้นที่รองรับที่ก ว้างขวางกว่า แต่ก็เท่ากับว่าเป็น
การสมมติฐานขึ้นมาใหม่ และก็จะไม่ได้คงคุณค่าอันดั้งเดิมเอาไว้ ๑๑๗ การดาเนินการก่อสร้างได้เริ่มขึ้นในปี ค.ศ.
๒๐๑๐ / พ.ศ.๒๕๕๒ และเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. / พ.ศ. โดยการก่อสร้างครั้งนี้ มีสามส่วนด้วยกันคือ เสาหลัก
เมือง หอหลักเมือง และหอจัดแสดงโบราณวัตถุที่ค้นพบในระหว่างการดาเนินการสร้างทาง
รัฐบาลได้จัดให้มีพิธีสมโภช เฉลิมฉลองหอหลักเมืองเวียงจันทน์ขึ้น นับจากนั้น หอหลักเมืองก็ได้กลาย
มาเป็นสถานที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของ สปป.ลาว เป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ และเครื่องหมายยืนยันถึงความ
รุ่งเรืองของกรุงเวียงจันท์ที่มีอย่างต่อเนื่องยาวนานส่วนในประเด็นที่มีการใช้เรียกเรือนหรืออาคารที่สร้างครอบ
หมุดหมายของหลักเมืองเวียงจันทน์ว่า “หอ” นั้น นอกจากสิ่งที่ได้จากข้อสังเกตในงานวิจัยที่ว่า“หอ”น่าจะเป็น
คาโบราณที่มีความหมายแยกออกมาจากคาว่าเรือนหรือที่พักอาศัยทั่วไป กล่าวคือใช้กับเรือนที่ประทับของ
บุคลาธิษฐานที่ผู้คนเคารพ ศรัทธา(ตัวอย่างเช่น พระพุทธรูป เทพ เทวา ฯลฯ) หรือบุคคลผู้มีสถานะทางสังคม
อาทิ เจ้าเมือง ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับทรรศนะของผู้อาวุโสท่านหนึ่งที่มีถิ่นฐานอยู่ในบริเวณริมแม่น้าโขง ได้ให้
คาอธิบายความหมายของ หอ กับ หลักเมือง ดังนี้
“...หอกับโฮงมันคล้ายคลึงกัน เทพผู้สร้างบ้านสร้างเมืองนี่อยู่หอ แต่หลักเมืองเป็นหลักของยายสีผา
อย่างเวียงจันทน์นี่ หลักเมืองเวียงจันทน์นี่ชื่อย่าแม่สีเมืองอยู่กลางเวียงจันทน์เลย อยู่คุ้มสีเมืองเลย
เพราะฉะนั้นหอกับ(ศาล)หลักเมืองไม่ตรงกัน แต่ว่า คนทาไมถึงไปเซ่นไหว้หอ เพราะเป็นที่อยู่ของ
ผู้สร้างเมือง เพราะฉนั้นจะไปแข่งเรือจะไปจุดบั้งไฟจะต้องไปไหว้หอ ส่วนยายสีผาก็เป็นประเพณีที่
ดูแลคุ้มครองบ้านเมืองหมด...”๑๑๘
จากทรรศนะของผู้ อาวุโ สข้างต้น นอกจากจะทาให้ เข้าใจความหมายของหอแล้ ว ยั งมี ประเด็น ที่
ชี้ให้เห็นความสาคัญของหมุดหมายที่ให้ความสาคัญ เกี่ยวกับ“เพศแม่”และน่าจะมีความสัมพันธ์ทางแนวคิดกับ
เทพีแห่งผืนแผ่นดิน คือ “พระแม่ธรณี ” ซึ่งสอดคล้องกับคติที่ให้ความสาคัญ กับเพศแม่ที่มีอยู่เดิมในภูมิภาค

๑๑๖

ท่านทองสา ไชยะวงคาดี และ ท่านเวียงแก้ว สุกสะหวัดดี (รวบรวม),หอหลักเมืองเวียงจันทน์ สืบทอดมรดกล้าน
ช้าง, พิมพ์ครั้งที๑่ , (เวียงจันทน์: กรมมรดก, ๒๕๕๕), หน้า ๓๖.
๑๑๗
ท่านทองสา ไชยะวงคาดี และ ท่านเวียงแก้ว สุกสะหวัดดี (รวบรวม),หอหลักเมืองเวียงจันทน์ สืบทอดมรดกล้าน
ช้าง, พิมพ์ครั้งที๑่ , (เวียงจันทน์: กรมมรดก, ๒๕๕๕), หน้า ๔๐.
๑๑๘
สัมภาษณ์ บุญเพ็ง โคธิเสน ,วัดสาวสุวรรณ ตาบลเวียงคุก อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ,๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๐
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงอาจมีการผสมผสานแนวคิด “หินตั้ง”หรือ“หลักหิน”ในฐานะ“เพศพ่อ”ที่น่าจะ
เข้ามาผสมประสานแนวคิดร่วมกันทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคโดยมีนัยยะถึงดุลยภาพแห่งความสมบูรณ์๑๑๙
๕.๒.๔.๑ การจัดสร้างเสาหลักเมือง
ตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ก่อนหน้านี้ที่จะมีการพบกลุ่มหินที่สันนิษฐานว่าคือหลักเมืองตั้งแต่
สมัยพระเจ้าโพธิสารราช ชาวเวียงจันทน์ได้ยึดถือเอาหินหลักเมืองที่วัดสีเมือง เป็นหลักเมืองเวียงจันทน์ เป็นที่
รับรู้กันโดยทั่วไป อย่างไรก็ตามก็ได้มีการตั้งสมมติฐานเพิ่มเติมว่า หินหลักเมืองที่ค้นพบทั้ง ๔๗๓ หลักนั้น “คง
เป็นวัตถุสัญลักษณ์ให้แต่ละคุ้มบ้านที่ รวมใจสามัคคีกัน สร้างเป็นหลักบ้านหลักเมืองเพื่อความอยู่ชุ่มกิน
เย็นของประชาชน อาจจะเป็นแรงบันดาลใจจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เดิม ซึ่งแต่ก่อนอาจมีเสาไม้ประดิษฐาน
อยู่ แต่เนื่องจากสลายตัวเปื่อยไปตามกาลเวลา จึงเหลือเพียงส่วนที่เป็นหินไว้ให้เห็นเท่าถึงทุกวันนี้”๑๒๐
แม้ว่าหลักฐานที่ว่าด้วยหลักเมืองที่มีรูปร่างเป็น “เสา” จะยังไม่แน่ชัด แต่ในกรณีของการตั้ง
ชุมชนระดับหมู่บ้าน ได้มีประเพณีที่ยึดถือกันมาคือการสร้างหลักบ้าน นิยมทาเป็น เสาไม้ยอดเป็นบัว ไม่นิยมทา
ด้วยหินซึ่งมักจะใช้เฉพาะการทาสีมาในวัดเท่านั้น ๑๒๑ การสร้างหลักบ้านที่เป็นเสาพบมากในเขตลาวภาคเหนือ
ส่วนในภาคกลางจะพบการสร้างหอผีประจาหมู่บ้านมากกว่าในขณะที่ทางฝั่งประเทศไทย พบการปักหลักบ้าน
หลักเมืองอยู่ทุกภูมิภาค การที่รัฐบาล สปป.ลาวได้ตกลงที่จะสร้างหลักเมืองให้ โดยทาเป็นเสาไม้จึงถือเป็น
ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ การสร้างหอหลักเมืองและเสาหลักเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ยังได้กลายมาเป็นต้นแบบ
ของการสร้างหอหลักเมืองในแขวงอื่นๆตามมาอีกจานวนมาก
๕.๒.๔.๑.๑ การออกแบบเสาหลักเมือง
๑) วัสดุ
ในการออกแบบเสาหลักเมือง คณะกรรมการรับผิดชอบ โครงการก่อสร้างหอหลัก
เมืองได้มีการค้นคว้าปรึกษากันอย่างละเอียด เกี่ยวกับการกาหนดเอาเสาหลักเมืองอันใหม่นี้ ว่าควรจะสร้างด้วย
วัสดุชนิดใจจึงจะเหมาะสม ระหว่างไม้ , หิน และโลหะ ในที่สุดจึงได้ข้อสรุปเป็นเอกฉันท์ว่า ไม้จันทน์หอมมี
ความเหมาะสมที่สุด ในอดีต เมืองเวียงจันทน์เคยมีปุาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นจันทน์หอม ในเขตที่ ราบริมฝั่ง
แม่น้าโขง จนกลายเป็นชื่อในการเรียกชื่อถิ่นฐานภูมิลาเนาของชาวลาวเขตนี้ เช่น เมืองเวียงจันทน์ , จันทะบูลี,
บูลีจัน, ดอนจัน, หนองจัน, วัดจัน เป็นชื่อของอาณาจักรลาวล้านช้างจันทบุรีศรีสัตนาคนหุต และสืบเนื่องมาถึง
ชื่อนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน
ต้นจันทน์หอม ถือว่าเป็นไม้มงคลตามความเชื่อถือของชาวลาวมาตั้งแต่โบราณกาล
นิย มกัน น าเอาไม้จั น ทน์ ห อมไปแกะสลั กเป็นศิล ปวัตถุ เพื่อประกอบในพิธีกรรมทางศาสนา กราบไหว้ สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้นว่า พระพุทธรูป เทวรูป และเครื่องประกอบทางศาสนพิธีต่างๆ เป็นต้น ตามตานาน การสร้าง
ตั้งเมืองเวีย งจั น ทน์ ยั งได้ก ล่ าวถึง การน าเอาเสาไม้จันทน์ห อมมาปัก เป็นหมุด หมาย เพื่อกาหนดเขตแดน
ศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองอยู่หลายจุด ในสถานที่ค้นพบหลักฐานของกลุ่มหินเสาหลักเมืองนี้ สันนิษฐานว่า อาจจะ
๑๑๙

Heinrich Zimmer. (edited by Joseph Campbell) Myths and Symbols in Indian Art and
Civilization. ๒nd printing.(New York: ๑๙๔๗). ๑๒๖-๑๒๘.
๑๒๐
ท่านทองสา ไชยะวงคาดี และ ท่านเวียงแก้ว สุกสะหวัดดี (รวบรวม), หอหลักเมืองเวียงจันทน์ สืบทอดมรดกล้าน
ช้าง, พิมพ์ครั้งที๑่ , (เวียงจันทน์: กรมมรดก, ๒๕๕๕), หน้า ๓๘.
๑๒๑
ท่านภูเวียง โพธิสาร, ไม่ทราบอายุ, สัมภาษณ์ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐.
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เคยมีการประดิษฐานหลักเมืองด้วยไม้จันทน์หอม และต่อมาจึงมาการนาเอาเสาหลักหินมาเพิ่มเติมใส่จุดเดิม
เป็นแต่ละระยะๆ แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป เสาหลักไม้อาจมีการเปื่อยย่อยสลายไปตามธรรมชาติ จึงเหลือไว้ให้
เห็นเพียงส่วนที่เป็นหิน เท่าถึงปัจจุบันนี้๑๒๒
เมื่อมีข้อสรุป เรื่องวัส ดุที่จะใช้ทาตัวเสาแล้ว จึงได้ตั้งคณะกรรมการ เพื่อค้นหาไม้
จันทน์หอมที่ได้คุณลักษณะเหมาะสม การค้นหาไม้จันทน์หอมได้ยึดถือตามประเพณีดั้งเดิม ที่จะต้องมีการเสี่ยง
ทายและบวงสรวงคารวะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าถิ่นเจ้าฐาน เทพาอารักษ์ผู้ซึ่งปกปักรักษาเฝูาไม้ดังกล่าว ให้ดล
บันดาลใจ บอกให้รู้ว่า ต้นใดที่จะเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์และบารมีสูงที่สามารถเป็นเจ้าหลักเมือง ๑๒๓ ในที่สุดก็ได้ไม้
จันทน์หอมจาก บ้านดู่ เมืองมะหาไช แขวงคาม่วน ซึ่งเป็นอาณาจักรศรีโคตรบองโบราณ จากการนับวงรอบปี
พบว่ามีอายุ ๑๕๐ ปี โหราจารย์ได้มีความเห็นต่อไม้จันทน์หอม ต้นนี้ว่า
ประการที่ ๑ : เป็นไม้ที่ลาต้นใหญ่ มีราศีสูงเด่น มีความสูงเสียดฟูา อันเปรียบเสมือน
บุญบารมีสูงส่งที่จะพาให้บ้านเมืองพุ่งต้นสู่ความรุ่งเรืองวัฒนา
ประการที่ ๒ : เป็นลาต้นที่เกลี้ยง กลม ตั้งตรงสูงสง่า อันเปรียบเสมือนความซื่อตรง
เที่ยงธรรมแห่งการปกครองบ้านเมือง
ประการที่ ๓ : เป็นต้นไม้ที่เกิดอยู่บนพลาญหิน แต่ยังคงเติบใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์ อัน
เปรียบเสมือนความพิสดารแห่งการฟันฝุา สรรพสิ่งอุปสรรคและบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และร่มเงาแก่
สิ่งที่มีชีวิตทั้งพืชและสัตว์อยู่ในบริเวณโดยรอบ
ประการที่ ๔ : เป็นต้นไม้ที่ไม่มีวัชพืชหรือเครือเขากาด หรือ ต้นไม้อื่นมาเกี่ยวพัน
รุงรังเบียดบัง อันเปรียบเสมือนฤทธิ์เดชแก่กล้าแห่งความเป็นพญาไม้
ประการที่ ๕ : เป็นไม้ซึ่งมีความหอมหวนดุจดั่งความเป็นสิริแห่งพิภพ และเป็นความ
นิยมชมชอบและบุญบารมีของชาวเมืองที่ได้มาสักการบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้๑๒๔

๑๒๒

ท่านทองสา ไชยะวงคาดี และ ท่านเวียงแก้ว สุกสะหวัดดี (รวบรวม), หอหลักเมืองเวียงจันทน์ สืบทอดมรดกล้าน
ช้าง, พิมพ์ครั้งที๑่ , (เวียงจันทน์: กรมมรดก, ๒๕๕๕), หน้า ๔๗.
๑๒๓
ท่านทองสา ไชยะวงคาดี และ ท่านเวียงแก้ว สุกสะหวัดดี (รวบรวม), หอหลักเมืองเวียงจันทน์ สืบทอดมรดกล้าน
ช้าง, พิมพ์ครั้งที๑่ , (เวียงจันทน์: กรมมรดก, ๒๕๕๕), หน้า ๔๙.
๑๒๔
ท่านทองสา ไชยะวงคาดี และ ท่านเวียงแก้ว สุกสะหวัดดี (รวบรวม), หอหลักเมืองเวียงจันทน์ สืบทอดมรดกล้าน
ช้าง, พิมพ์ครั้งที๑่ , (เวียงจันทน์: กรมมรดก, ๒๕๕๕), หน้า ๕๖ – ๕๗.
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ภาพที่ ๕.๑๒
ต้นจันทน์หอมที่นามาสร้างเป็นเสาหลักเมือง

ที่มา : “ຫ
ໍ ຫລັກເມ
້ າຄຂ
ີ່ ຕຬຘທ
ື ຬຄວຽຄັຘທ
ີີ່ ສ
ຶ ້ ຘໃຫມ
ີີ່ ๒”
สืบค้นจาก http://www.bailane.comเข้าถึงเมื่อ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘.
๒) ขนาดสัดส่วนของเสาไม้หลักเมืองเวียงจันทน์
การออกแบบเสาหลั กเมืองเวียงจันทน์ต้นใหม่นี้ มีวัตถุประสงค์ห นึ่งคือ เพื่อเป็น
สัญลักษณ์แห่งนครหลวงเวียงจันทน์ยุคใหม่ ซึ่งการออกแบบได้ผสานเอาทั้งคติแบบแผนตามประเพณีโบราณ
และการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย แต่เดิมนั้น ความสูงของเสาหลักบ้านหลักเมืองจะกาหนดความสูงเท่ากับหนึ่ง
วาของผู้ที่เป็นเจ้าจอมปกครองอยู่เขตท้องถิ่นลาเนานั้นๆ ซึ่งในกรณีหลักบ้านก็จะถือเอาวาของนายบ้านเป็น
ขนาด ดังนั้น ความสูงของเสาหลักเมืองเวียงจันทน์ที่จะเป็นมิ่งขวัญของชาวลาวทั้งชาติจึงถือเอาความยาวหนึ่ง
วาของประมุขรัฐ คือ ฯพณฯท่าน จูมมาลี ไชยะสอน ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เป็นขนาดเสาหลักเมืองนี้๑๒๕
เสาหลักเมืองเวียงจันทน์ ทาจากไม้จันทน์หอม เป็นรูปทรงกลมเหมือนลาเทียน ส่วน
ปลายยอดเรียวสอบ ยอดบนสุดเป็นรูปดอกบัวตูม ตัวเสาตกแต่งเป็นลวดลายศิลปะลาว โดยได้แรงบันดาลใจ
จากเสาดั้งเดิมของพระธาตุศรีธรรมหายโศก ที่ประดิษฐานอยู่ทางทิศตะวันออกของพระธาตุหลวงเวียงจันทน์
ปิดด้วยทองคาเปลว เสาหลักเมืองวางอยู่บนแท่นรูปแอวขันและมีบัวหงายรองรับ ตั้งอยู่บนแท่นก่อปูด้วย
หินแกรนิตเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม แบ่งเป็น ๓ ฐาน ซึ่งหมายถึงมนุษยโลก เทวโลก และ สวรรคโลก แท่นฐาน
บนสุดเป็นทรงเต้าเจดีย์ มีลวดลายประดับโดยรอบทั้งสี่ด้าน บริเวณตัวเสามีการติดแผ่นทองจารึกฤกษ์ยามของ
เสาหลักเมืองเวียงจันทน์ทั้งสี่ด้านของเสาต้นนี้ ตัวเลขจารึกฤกษ์ยามดังกล่าว นามาจากของเดิมที่จารึกไว้บน
ก้อนหินที่ขุดค้นพบ๑๒๖ สิ่งนี้แสดงถึงความเชื่อมโยงและสืบเนื่องระหว่างเสาหลักเมืองที่สร้างใหม่กับกลุ่มหิน
หลักเมืองที่มีการขุดพบได้อย่างอย่างชัดเจน
๑๒๕

ท่านทองสา ไชยะวงคาดี และ ท่านเวียงแก้ว สุกสะหวัดดี (รวบรวม),หอหลักเมืองเวียงจันทน์ สืบทอดมรดกล้าน
ช้าง, พิมพ์ครั้งที๑่ , (เวียงจันทน์: กรมมรดก, ๒๕๕๕), หน้า ๕๖.
๑๒๖
ີ່ີ ສ
ີ່ີ ๒” สืบ ค้นจาก http://www.bailane.comเข้าถึงเมื่ อ
“ຫ
ໍ ຫລັກເມ
້ າຄຂ
ີ່ ຕຬຘທ
ື ຬຄວຽຄັຘທ
ຶ ້ ຘໃຫມ
๒๒ กันยายน ๒๕๕๘.
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ภาพที่ ๕.๑๓
แสดง เสาหลักเมือง และฐานรอง ก่อนพิธีตั้งเสาหลักเมือง

ที่มา : “ວາມເບັຘຘາ - ວາມໝາຍຂຬຄຫ
ໍ ຫລັກເມ
ື ຬຄວຽຄັຘ”
สืบค้นจาก http://www.vietoday.laเข้าถึงเมื่อ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
ภาพที่ ๕.๑๔
แสดง แผ่นทองจารึกฤกษ์ยาม คัดลอกจากหินหลักเมืองที่ค้นพบ

ที่มา : “ວາມເບັຘຘາ - ວາມໝາຍຂຬຄຫ
ໍ ຫລັກເມ
ື ຬຄວຽຄັຘ”
สืบค้นจาก http://www.vietoday.laเข้าถึงเมื่อ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
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๕.๒.๔.๒ หอหลักเมือง
หอหลักเมืองเวียงจันทน์ ออกแบบโดยท่านบันนะลด ขัดติยะลาด สถาปนิกลาวที่สืบทอดสกุล
ช่างหลวงพระบาง รูปทรงของหอเป็นรูปปราสาทจัตุรมุข ตั้งบนฐานสูง มีบันไดนาคนาขึ้นไปสู่ประตูสี่ด้าน ที่เปิด
ไปสู่ทั้งสี่ทิศ เหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก บานประตูทั้งสี่ด้านไม้เนื้อแข็ง แกะสลักเป็นลายดอกดวงตาม
แบบงานศิลปะลาว หลังคาซ้อนกัน ๓ ชั้น มุงด้วยดินขอ ค่อยๆลดส่วนสอบขึ้นไปตามมุมแหลมของจอมหลังคา
บนหลังคาชั้นบนสุด มีเต้าช่อฟูาเป็นรูปสี่เหลี่ ยมย่อมุม ทรงยอดพระธาตุแบบลาวหลวงพระบาง บนสุดประดับ
ด้วยยอดช่อฟูาหุ้มด้วยทองสาริดที่ เพดานด้านในหอ ประดับด้วยดาวเพดานแกะสลักด้วยไม้เนื้อแข็ง หอมีขนาด
ความกว้างข้างละ ๑๗ เมตร สูงจากหน้าดินถึงยอดช่อฟูา ๓๒ เมตร โครงสร้างเสริมเหล็ก มีเนื้อที่ดินกว้าง
๒,๒๕๔ ตารางเมตร
ใจกลางด้านในของหอ แท่นก่อซ้อนกัน ๓ ฐาน เพื่อเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองเวียงจันทน์
ที่มุมแต่ละมุมของหอหลักเมืองมีการจัดวางแสดงหินหลักเมืองทั้ง ๓ กลุ่ม ที่ค้นพบอยู่สถานที่นี้ ส่วนมุมที่สี่วาง
แสดงท่อนต้นของไม้จันทน์หอมที่นามาประดิษฐานเป็นเสาหลักเมือง๑๒๗
ยอดช่อฟูาหอหลักเมือง หล่อด้วยทองสาริดน้าหนัก ๓๗๐ กิโลกรัม มีความสูง ๖ เมตร ๒๘
เซนติเมตร ส่วนจอมสุดหล่อด้วยสิ่งของมีค่า ซึ่งเป็นแรงศรัทธาจากผู้เลื่อมใสที่นาสร้อยแหวนเงินทองอันเป็น
ทรัพย์สมบัติส่วนตัวมาร่วมในการสร้างบุญกุศลร่วมกันในครั้งนี้ พิธีเททองได้มี ขึ้นในวันที่ ๒ เมษายน ๒๐๑๒
และยกยอดช่อฟูาขึ้นสู่ยอดหอหลักเมืองเมื่อขึ้นในวันขึ้น ๓ ค่า เดือน ๖ พุทธศักราช ๒๕๕๕ จุลศักราช ๑๓๗๔
ตรงกับวันจันทร์วันที่ ๒๓ เมษายน ค.ศ.๒๐๑๒ โดย ฯพณฯท่าน จูมมาลี ไลยะสอน, ประธานประเทศแห่ง
ส.ป.ป. ลาว พิธียกยอดช่อฟูาได้กลายเป็นงานมงคลอันเป็นประวัติศาสตร์งานหนึ่งที่โดดเด่นของชาวนครหลวง
เวียงจันทน์๑๒๘
แม้จ ะมีการเสาหลักเมืองและหอหลักเมืองใหม่ แต่ความสาคัญของวัดสีเมืองก็ไม่ได้ล ดลง
เพราะวัดสีเมืองก็เป็นวัดโบราณ เป็นที่สถิตของเจ้าอารักษ์หลักเมือง ดังจะเห็นได้จากงานบุญธาตุหลวงซึ่งจัดขึ้น
เป็นประจาทุกปีนั้น ขบวนแห่จะตั้งเริ่มจากที่วัดสีเมืองก่อนเป็นลาดับแรก เพื่อเป็นการเคารพเจ้าอารักษ์หลัก
เมืองเจ้าถิ่นเจ้าฐานเจ้ากกเจ้าเหล่า๑๒๙
๕.๒.๕ สรุปข้อค้นพบจากการวิเคราะห์หลักเมืองที่นครหลวงเวียงจันทน์
๑) กรณีวัดสีเมืองและความเชื่อแม่สีเมือง
ประเด็น “การฝังคนทั้งเป็น” (อาจเป็นคนท้องหรือคนที่มีชื่อเป็นมงคล) ลงในหลุมหลักเมือง สะท้อน
ให้เห็นถึงการแพร่กระจายความเชื่อดังกล่าว (ทั้งลาว มอญ พม่าและไทย) แต่ไม่มีหลักฐานใดยืนยันเลย ทั้งนี้
ตามตาราพระราชพิธีฝังหลุมพระนครหรือตาราพระราชพิธีนครฐานฉบับโบราณ ได้พรรณนาพิธีการตั้งแต่ต้นจน
สุดท้ายอย่างละเอียดพิสดารไม่ปรากฏมีตอนใดกล่าวถึงคนชื่อ อิน จัน มั่น คง หรือคนมีท้อง

๑๒๗

ท่านทองสา ไชยะวงคาดี และ ท่านเวียงแก้ว สุกสะหวัดดี (รวบรวม),หอหลักเมืองเวียงจันทน์ สืบทอดมรดกล้าน
ช้าง, พิมพ์ครั้งที๑่ , (เวียงจันทน์: กรมมรดก, ๒๕๕๕), หน้า ๔๒.
๑๒๘
ท่านทองสา ไชยะวงคาดี และ ท่านเวียงแก้ว สุกสะหวัดดี (รวบรวม),หอหลักเมืองเวียงจันทน์ สืบทอดมรดกล้าน
ช้าง, พิมพ์ครั้งที๑่ , (เวียงจันทน์: กรมมรดก, ๒๕๕๕), หน้า ๕๑.
๑๒๙
Phudoy“ເມ
ື ຬຄແຖຘແດຘລາວ” สืบค้นจาก www.bailane.com : ິ ຬຘລາວ- Inlao.net เข้าถึงเมื่อ ๒๖
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘.
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ประเด็น “ตานานแม่สีเมือง” สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพชนเพศหญิง คือ แม่สี (หรือ
นางนาค) หลายพันปีมาแล้ว ตั้งแต่ยุคก่อนรับอินเดีย (พราหมณ์และพุทธ)ทั้งนี้คาว่า สี กร่อนจากคาเขมรว่า สรี
(อ่านว่าสะ-เร็ย) มาจากคาว่า สตรี แปลว่า ผู้หญิง เป็นความเชื่อเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์เพราะผู้หญิงเป็น
ผู้ให้กาเนิดจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ดังกล่าว
ประเด็น “ความนิยมในการเซ่นสรวงแม่สีเมือง” ที่มีมากกว่าหลักเมืองเวียงจันที่สร้างทีหลังโดยรัฐบาล
ลาว และที่น่าสังเกตอีกคือประเด็นสิ่งที่ผู้คนวอนขอจากแม่สีที่ขอได้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องความรัก เพราะอ้างกัน
ว่าครั้งเมื่อแม่สียังมีชีวิตประสบกับความผิดหวังในความรัก
๒) กรณีการสร้างต้านานถิ่นก้าเนิดแม่สีที่บ้านโชคใหญ่
จาการศึกษาและสารวจภาคสนาม พบว่าตานานแม่สีมีความสัมพันธ์กันระหว่างบ้านโชคใหญ่กับเมือง
เวียงจัน และนามาสู่ข้อสันนิษฐานที่ว่า บ้านโชคใหญ่อาจเป็นชุมชนดั้งเดิมหรือชุมชนใหญ่ ร่วมสมัยกับการสร้าง
เมืองเวียงจันเป็นศูนย์กลางการปกครอง โดยสร้างตานานแม่สีว่าเดินทางจากบ้านโชคใหญ่เพื่อมากระโดดลง
หลุ มหลั กเมือง จึ งอาจเป็ น การสะท้อนการเคลื่ อนย้ายของผู้ คนจากบ้ านโชคเพื่อมาลงหลั กปักฐานที่ เมือง
เวียงจันทน์ในเวลาต่อมา
๓) กรณีหลักเมืองเวียงจันทน์
จากจารึกที่รัฐบาลสปป.ลาวได้สร้างหอหลักเมืองแห่งใหม่นั้นสะท้อนให้เห็นถึงการผลิตซ้า ซึ่งมีการให้
ความหมายหน้าที่ (function)หลักเมืองเวียงจันทน์เพิ่มเติม ขึ้นมาใหม่โ ดยการผสมผสานคติแนวคิดเดิมกับ
แนวคิดแห่งนโยบายแห่งรัฐในปัจจุบันที่มีความชัดเจนสามประการทีเ่ ชื่อมโยงกัน คือ
๓.๑) เพื่อเป็นศิริมงคล แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองและผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
๓.๒) เพื่อเป็นสัญลัญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพที่เกิดจากการสร้างเมืองเวียงจันในฐานะ
ศู น ย์ ก ลางของพระราชอาณาจั ก ร ทั้ ง ยั ง เป็ น การแสดงความเคารพต่ อ บรรพบุ รุ ษ ผู้ ก่ อ ตั้ ง เมื อ งและพระ
ราชอาณาจักรล้างช้าง
๓.๓) เป็นการยืนยันนโยบายของพรรคฯและรัฐบาลในการสงวนรักษาประเพณีของชาติ การ
สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมความรักชาติ แสดงออกถึงลักษณะของมวลชนลาวที่นาโดยรัฐบาลปฏิวัติเพื่อ
ก้าวเข้าสู่สังคมสมัยใหม่และสังคมโลกที่มีความก้าวหน้า
๕.๓ ข้อค้นพบหลักเมือง จังหวัดหนองคาย
๕.๓.๑ หลักเมืองหนองคาย
๕.๓.๑.๑การเกิดขึ้นของหลักเมืองหนองคาย
ศาลหลักเมืองหนองคาย ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ ข้างศาลากลางจังหวัดหนองคาย สร้างขึ้น
ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบรรดาข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ประชาชนจังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ และเป็ น อนุ สรณ์แห่งความสามัคคี เริ่มทาพิธีพลีไม้เสาหลักเมือง เมื่อวันที่ ๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๔๒ ตรงกับวันแรม ๑๑ ค่า เดือน ๘ ปีเถาะ ฤกษ์เวลา ๐๙ นาฬิกา ๓๙ นาที และเริ่มก่อสร้างอาคารศาล
หลักเมือประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โดยพระไตรโลกาจารย์ วัดศรีเมือง เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓
ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือนอ้ายปีมะโรง ฤกษ์เวลา ๐๙ นาฬิกา ๑๙ นาที แล้วเสร็จบริบูรณ์ มีพระราชพิธี
สมโภชเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมงบประมาณทั้งสิ้น จานวน ๑๑,๑๐๘,๐๐๐ บาท
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๕.๓.๑.๒ ลักษณะที่ตั้งของศาลหลักเมืองหนองคาย
ศาลตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เดียวกับพื้นที่ของศูนย์ราชการ ซึ่งเป็นการรวมหน่วยงานราชการของรัฐ
มาอยู่ที่เดียวกัน เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารราชการแผ่นดินตามลักษณะแนวคิดแบบสมัยใหม่
(Modernism) ซึ่งเน้นเรื่องประสิทธิผลในการใช้พื้นที่อย่างเป็นกระบวนการทางความคิด(Systematic) แม้ว่า
แนวคิดนี้จะเป็นการวางกลุ่มอาคารของราชการให้เป็นกลุ่มพื้นที่เดียวกัน(Zone Grouping)ก็ตาม ก็ยังพบว่ามี
การวางพื้นที่ผังของศาลหลักเมืองให้อยู่ที่หัวมุมแยกของถนนซึ่งสอดคล้องกับคติและแนวคิดเดิม โดยพบได้จาก
การวางผังในลักษณะกับหลักเมืองกรุงเทพฯ ฯลฯ โดยให้มีพื้นที่ด้านหนึ่งติดกับถนนหลักของเมือง
๕.๓.๑.๓ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของศาลหลักเมืองหนองคาย
ตัวศาลจะแบ่งเป็นส่วนฐานซึ่งเปรียบเป็นชั้นล่างใช้เก็บของและส่วนบารุงรักษา ๑๓๐กล่าวคือเป็นส่วน
ของฐานที่ร องรับฐานไพทีที่ มีระเบียงล้อมรอบอยู่ชั้นบน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของส่วนเรือนโดยมีทางเข้าสู่
ภายในเรือนศาลได้ทั้ง ๔ ทิศ ภายในประดิษฐานเสาหลักเมืองอยู่ตรงกลางห้องถัดขึ้นไปคือส่วนยอดของเรือน
ซึง่ เป็นสถาปัตยกรรมไทยภาคกลางผสมกับท้องถิ่นอีสาน โดยมีเครื่องยอดเป็นแบบจัตุรมุขในลักษณะของผังยก
เก็จโดยส่วนเครื่องยอดเป็นการนาชุดรูปแบบเจดีย์บัวเหลี่ยมที่นิยมในภูมิภาคลุ่มน้าโขงแถบนี้มาเป็นส่วนของ
ชุดยอดปราสาทของศาล
๕.๓.๑.๔ สรุปประเด็นวิเคราะห์ศาลหลักเมืองหนองคาย
๑) ศาลหลักเมืองหนองคายได้รับคติและแนวคิดมาจากส่วนกลางโดยระบบราชการไทย โดย
ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบสร้างสรรค์มาจากหลักเมืองกรุงเทพฯ แม้ว่าศาลหลักเมืองหนองคายจะมี
ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นจากส่วนยอดปราสาทแบบบัวเหลี่ยมที่เป็ นรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมที่นิยมในบริเวณ
พื้นที่แถบนี้ก็ตาม
๒) ศาลหลักเมืองหนองคายมีกระบวนการวางผังทางภูมิสถาปัตยกรรมกับองค์ประกอบที่ตั้ง
เรือนของ(อาคาร)ของศาลที่เป็นระบบสมมาตร(Symmetrical Balance)ในรูปแบบผังเพิ่มมุมและแตกมุม๑๓๑
ซึ่งเป็นรูปแบบจารีตที่เคร่งครัด(Rigid)และเป็นที่นิยมในงานสถาปัตยกรรมไทย
๓) การตั้งตาแหน่งของตัวเรือน(อาคาร)ให้อยู่กึ่งกลางของพื้นที่ศาล แสดงถึงถึงแนวคิดจารีต
ซึ่งมาจากคติศูนย์กลางจักรวาลซึ่งมีความสาคัญต่อแนวคิดเรื่องพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ และยังมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดสมัยใหม่ที่ให้ศาลหลักเมืองเป็นองค์ประกอบสาคัญหนึ่งในระบบผังรวมของศูนย์ราชการที่เป็นลักษณะ
ของระบบจักรกล(Machine)อีกด้วย

๑๓๐

“ศาลหลักเมืองหนองคาย” สืบค้นจาก https://www.lovethailand.org/travel/th/๔๘-หนองคาย/๓๒๘๔ศาลหลักเมืองหนองคาย.html เข้าถึงเมื่อ วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐.
๑๓๑
ระบบผังของการ“แตกมุม” บางแห่งมักเรียกว่า “ย่อมุม” เช่นกัน
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ภาพที่ ๕.๑๕
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของศาลหลักเมืองตามจุดต่างๆใน จ.หนองคาย

ที่มา : โปรแกรม Google Map และจากการสารวจภาคสนาม
ภาพที่ ๕.๑๖
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของศาลหลักเมือง จ.หนองคาย

ที่มา : โปรแกรม Google Map และจากการสารวจภาคสนาม

115
ภาพที่ ๕.๑๗
แสดงลักษณะสถาปัตยกรรมของศาลหลักเมือง จ.หนองคาย

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ภาพที่ ๕.๑๘
แสดงลักษณะของเสาและสถาปัตยกรรมภายในของศาลหลักเมืองจ.หนองคาย

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
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๕.๓.๒ หลักเมืองเวียงคุก วัดเทพพลประดิษฐาราม
เสาหลักเมืองเวียงคุก ตั้งอยู่ในวัดเทพพลประดิษฐาราม หมู่ที่ ๒ ตาบลเวียงคุก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ของเมื อ งเวี ย งคุ ก มาตั้ ง แต่ ค รั้ ง สมั ย โบราณ หลั ก เมื อ ง เป็ น ปู ช นี ย วั ต ถุ อั น แสดงถึ ง หลั ก ชั ย อั น แสดงถึ ง
ความสาคัญและความเจริญรุ่งเรืองของเมืองเวียงคุกหรือ “เวียงขุค้า”ในอดีต เชื่อกันว่าในเวลานั้นน่าจะมีการ
ตั้งหลักเมืองขึ้นมาเพื่อปกปักรักษาและเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเมือง หลักเมืองเวียงคุกเดิมนั้น ชาวบ้าน
เวียงคุกเล่ากันว่าเป็นแท่งหิน และมีการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วพิภพ เพื่ออัญเชิญผู้มีบุญญาธิการ มาเป็นมิ่ง
ขวัญของบ้านเมือง ซึ่งปรากฏว่า เป็นหญิงมีครรภ์ จึงเรียกกันต่อมาว่า ญาแม่หลักเมือง ( ญาแม่ = เจ้าแม่ ) แต่
ในทุกวันนี้มักจะเรียกขานกันว่า แม่หลักเมือง
ปัจจุบันหลักเมืองเวียงคุก ได้สร้างขึ้นใหม่แทนของเก่าซึ่งชาวบ้านเล่าว่าเป็นแท่งหิน เสาใหม่ทาจากต้น
คูน (ราชพฤกษ์) ซึ่งเป็นไม้มงคลสูงสุดของชาวอีสานมาทาเป็นหลักเมือง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ คูน หมายถึง ความ
ดีงาม ความเจริญรุ่งเรือง ผู้นาในการสร้างคือ นายเสียน เสียงสนั่น พร้อมด้วยศรัทราชาวบ้าน ชาวเมืองเวียงคุก
และได้ประกอบพิธีกรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลเจ้าแม่หลักเมือง
หลักเมืองเวียงคุก เป็นปูชนียสถาน และปูชนียวัตถุ ซึ่งชาวเมืองเวียงคุกให้ความเคารพ สักการบูชา สืบเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน ทุกวันนี้ ยังมีร่างทรงของ แม่หลักเมืองอยู่ในหมู่บ้านสืบต่อกันมาเป็นทอด ๆ ชาวเมืองเวียงคุก
ยังให้ความเคารพสักการะ มากราบไหว้บูชา ขอพรจากท่านเสมอ เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการดาเนินชีวิต
ให้มีความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุข๑๓๒นอกจากนี้ยังมีผู้อาวุโสจากเวียงคุกได้กรุณาให้ทรรศนะเพิ่มเติม ดังนี้
“... เวียงคุกเป็นเมืองเก่าและมีหลักเมือง แต่หลักบ้านนี่มันเป็นเรื่องเล็กเกินไป ไม่สาคัญเท่า
หลักเมือง ผมเลยไม่รู้จัก เพราะบ้านทุกวันนี้เกิดขึ้นแพบเดียวเกิดละ เกิดมาแล้ว ๒๐ ปี แต่เวียงคุกนี่
เกิดมานานแล้ว เพราะฉนั้นมีหลักเมือง หลักที่อยู่วัด เทพพลไม่ใช่หลักบ้าน(แต่)เป็นหลักเมือง แล้วจะ
ให้ผมเล่าเรื่องหลักเมืองไหมว่าความเป็นมาของหลักเมืองผมเข้าใจเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟัง ไม่
มีหนังสืออ่านหรอก หลักเมืองนี่มีการสร้างประวัติหรือว่าสร้างพิธีให้หลักเมือง ...คนที่มาเป็นเทพรักษา
หลักเมืองส่วนมากจะเป็นแต่ผู้ หญิงไม่มีผู้ชาย อย่างตาบลเวียงคุกนี่มีการสวดมนต์มีการกล่าวเชิญ
เทวดาให้มาสิงสถิตคนเวียงคุกให้มาเป็นแม่หลักเมือง คนเฒ่าคนแก่เขาบอกผมเคยเล่าให้ฟังว่าชื่อ"นาง
สีผา" เพราะฉนั้นคนเฒ่าแก่ห้ามไม่ให้ตั้งชื่อลูกที่เกิดมาที่ หลังชื่อว่าสีผา เพราะให้เกียรติผู้ หญิงคนนั้น
คือมันจะไปซ้ากับนามของท่าน... เวียงคุกไม่มีคนชื่อสีผา...”๑๓๓
จากข้อมูลที่เกี่ยวกับตานานความเชื่อของผู้คนในเวียงคุกสามารถสรุปประเด็นวิเคราะห์ได้
ดังนี้
๑) การให้ความสาคัญกับ เพศแม่ ซึ่งเป็นคตินิยมในพื้นที่บริเวณนี้ รวมถึงในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของความอ่อนน้อม ความเอาใจใส่ในการดูแลความสงบสุข
ความเรี ย บร้ อยภายในเรื อน และน่ าจะมี ความสั มพั นธ์ออกมาสู่ ส านึ กของความเป็ นบ้านซึ่งประกอบด้ว ย
ครัวเรือนหลายๆครัวเรือนมารวม(เป็นหมู่)กัน
๑๓๒

“ศาลเจ้ า แม่ ห ลั ก เมื อ ง หลั ก เมื อ งเวีย งคุ ก ” สื บ ค้ น จาก “เวี ย งคุ ค า-เวี ยงคุ ก เมื อ งเก่ า ก่อ น หน้ า ออนซอน”
https://www.facebook.com/patipanwk/ เข้าถึงเมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
๑๓๓
สัมภาษณ์ บุญเพ็ง โคธิเสน ,วัดสาวสุวรรณ ตาบลเวียงคุก อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ,๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๐
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๒) ความสัมพันธ์ของชื่อวีรสตรี(Culture Hero)ในท้องถิ่น การพบตานานวีรสตรีชื่อ “แม่สี”
ในนครหลวงเวี ย งจั น ทน์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ “นางสี ผ า”ของเมื อ งเวี ย งคุ ก ซึ่ ง เป็ น เมื อ งเก่ า ร่ ว มสมั ย เดี ย วกั บ
เวียงจันทน์ ทั้งนี้ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีมากมายเช่น ที่วัดยอดแก้ว วัดเทพพลประดิษฐาราม วัดศรี(สี)
ชมภูองค์ตื้อ เป็นอาทิ เหล่านี้ล้วนชี้ให้เห็นถึงความร่วมสมัยแห่งความรุ่งเรืองในบริเวณพื้นที่ทั้งสองฝั่งโขง ทั้ง
ตานาน“แม่สี”และ“นางสีผา” ต่างล้วนแสดงนัยยะและความหมายของสตรีเพศที่มีบทบาทสาคัญในการดูแล
ทุกข์สุขของผู้คนในเมืองที่เป็นไปตามคุณลักษณะของเพศแม่ ดังที่ชาวเวียงคุกได้ยกย่องนางสีผา โดยยกท่านมี
ฐานะเป็น“เจ้าแม่หลักเมือง”
ภาพที่ ๕.๑๙
แผนที่แสดงที่ตั้งของวัดเทพพลประดิษฐาราม ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย

ที่มา : โปรแกรม Google Earth และการสารวจภาคสนาม
ภาพที่ ๕.๒๐
เสาหลักเมืองเวียงคุกวัดเทพพลประดิษฐาราม

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
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๕.๓.๓ หลักเมืองโพนพิสัย (ปากห้วยหลวง)
เมืองโพนพิสัย หรือ เมืองปากห้วยหลวง มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านช้างเชียง
ทอง (หลวงพระบาง) เจ้าเมืองปากห้วยหลวงมีพระราชทินนามว่า พระยาปากห้วยหลวง เมื่อพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชย้ายเมืองหลวงมาตั้งที่นครเวียงจันทน์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๐๙๓ แล้ว เมืองปากห้วยหลวงก็ยังมีฐานะ
เป็ น เมืองลู กหลวง มีความส าคัญรองจากนครเวียงจันทน์ เมืองปากห้ ว ยหลวงตั้งอยู่ที่ปากน้าห้ ว ยหลวง
อันเป็นที่ตั้งของอาเภอโพนพิสัยพบว่ามีซากวัดร้างอยู่เป็นจานวนมาก และพบว่ามีศิลาจารึกมากที่สุดแห่งหนึ่ง
ในบรรดาเมืองโบราณต่างๆในแถบนี้ทั้งสองฝั่งโขงและมี ศิลาจารึก ที่บันทึกด้วยอักษรไทยน้อย ในรัช สมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เรียกเมืองปากห้วยหลวงว่า เมืองโพนแพน หลังจากปราบกบฏเจ้า
อนุวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๖๙ – ๒๓๗๐ ได้โปรดเกล้า ฯ ให้บุตรเจ้าเมืองร้อยเอ็ด เป็นพระพิชัยสุริยวงศ์ เจ้าเมือง
โพนแพน ชื่อโพนพิสัย อาจได้ชื่อมาจากคาว่า โพนพระพิชัย ซึ่งคาอิสานออกเสียงพิชัยว่าพิสัย ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรียกเมืองโพนแพนเป็นเมืองโพนพิสัย๑๓๔
ศาลหลักเมืองโพนพิสัย ตั้งอยู่ตรงบริเวณปากห้วยหลวง ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ริมแม่น้า
โขง แต่เดิมเป็นศาลมุงสังกะสี มีเสาตั้งอยู่ในศาล ตั้งอยู่ริมน้า ต่อมาเมื่อตลิ่งพังจึงย้ายมาสร้างใหม่ข้างในโดย
ทางอาเภอโพนพิสัยเป็นผู้ดาเนินการจัดสร้าง และมีอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคหนองคายเป็นผู้ออกแบบ ศาล
ใหม่เป็นศาลปูน มีเสาต้นใหม่ทาด้วยไม้พะยูง มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐๑๓๕ นอกจากนี้ใน
บริเวณศาลหลักเมือง ยังมีศาลปูุย่าซึ่งเป็นศาลเจ้าแบบจีน ศาลาที่ใช้ประกอบพิธีกรรม และ หอผีขนาดเล็ก
ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เชื่อกันว่ามีวิญ ญาณอารักษ์ที่สถิตอยู่เป็นชาย จึงเรียกว่า ศาลพ่อหลักเมือง ใช้เป็น
สถานที่ประกอบพิธีกรรมสาคัญของชุมชน ได้แก่ งานบุญเบิกบ้าน การฟูอนของนางเทียม (คนทรง) ในเดือน ๕
หลังวัน สงกรานต์ งานไหลเรือไฟในเทศกาลออกพรรษา ซึ่งทุกวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๑ ต้องมาบวงสรวง
พญานาคตามแบบแผนดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาที่ศาลหลักเมืองแห่งนี้
จากการศึกษาหลักเมืองโพนพิสัย สามารถสรุปประเด็นวิเคราะห์ได้ ดังนี้
๑) โพนพิสัยเป็นเมืองเก่าร่วมสมัยกับเวียงจันทน์และเมืองอื่นๆในแถบนี้
๒) ที่ตั้งของหลักเมืองอยู่ตรงปากน้าห้วยหลวงซึ่งมีลักษณะเดียวกับการตั้ งศาล(ซึ่งชาวเวียงจันทน์บาง
กลุ่มถือว่าเป็นหลักเมืองอีกแห่ง)ตรงปากน้าปุาสักของนครหลวงเวียงจันทน์๑๓๖
๓) มีการตั้งเรือน(อาคาร)อยู่ ๒ ศาล โดยมีรูปแบบเป็นศาลเจ้าจีนและรูปแบบศาลเจ้าแบบพื้นถิ่นที่
ปรากฏทั้ง ๒ ฝั่งโขง
๔) รูปแบบของทั้งสองศาลหลักเมือง ล้วนสะท้อนถึงกลุ่มคนที่เข้ามาตั้งรกรากในบริเวณปากห้วยหลวง
ได้เป็นอย่างดี

๑๓๔

“จังหวัดหนองคาย” สืบค้นจาก http://www.dooasia.com/siam/oldcity/nongkhai๑.shtml เข้าถึงเมื่อวันที่
๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๑๓๕
สัมภาษณ์ นายพิสิฐ์ รูปขันธ์ (อายุ ๖๓ ปี), นายสุพร ภักดีศรีพันธ์ (อายุ ๕๙ ปี)และ นางศิรริ ัตน์ สิทธิพสัย (อายุ
๗๖ ปี), วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๑๓๖
ปัจจุบันพื้นที่บริเวณปากน้าปุาสักได้ถูกถมที่ไปเรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลือแต่ศาลให้เห็นเป็นประจักษ์พยานเท่านั้น
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ภาพที่ ๕.๒๑
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของศาลหลักเมืองปากห้วยหลวง (ศาลหลักเมืองโพนพิสัย)

ที่มา : โปรแกรม Google Map และจากการสารวจภาคสนาม
ภาพที่ ๕.๒๒
ศาลหลักเมืองปากห้วยหลวง (ศาลหลักเมืองโพนพิสัย)

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
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ภาพที่ ๕.๒๓
ศาลปูุย่าโพนพิสัย

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๕.๓.๔ หลักเมืองเฝ้าไร่
อาเภอเฝูาไร่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอาเภอโพนพิสัย ต่อมาพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๐ ยกฐานะขึ้นเป็น อาเภอเฝูาไร่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๐
ศาลหลักเมืองเฝูาไร่เดิม ตัวเสาทาจากไม้เต็ง โดยมีหลวงปูุพิบูลย์ (แซ่ตัน) วัดพระแท่นบ้านแดง อ.
พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นปรมาจารย์หมอธรรมคนสาคัญของอีสาน เป็นผู้ประกอบพิธีตั้งเสา ต่อมามีการ
ย้ายศาลหลักเมืองมายังตาแหน่งใหม่ เนื่องจากพื้นที่เดิมมีบ้านเรือนประชาชนตั้งประชิดตัวศาล ตาแหน่งของ
ห้องน้ าตรงกับ เสาหลั กเมืองซึ่งไม่เหมาะสม จึงได้ย้ายมายังบริเวณสี่ แยกกลางชุมชน ดาเนินการสร้างโดย
เทศบาลเฝูาไร่ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ – วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ สร้างเป็นศาลปูนขนาดใหญ่
ประดิษฐานเสาหลักเมืองต้นใหม่ทาด้วยไม้พะยูง ส่วนเสาหลักเมืองต้นเดิมย้ายไปไว้ที่วัดปุาสุวรรณหงส์ ปัจจุบัน
บริ เ วณศาลหลั ก เมื องใช้ เป็ น สถานที่ป ระกอบพิ ธีก รรมส าคั ญๆ ของชุมชน อาทิ บุญ เบิ กบ้ าน (บุญ ซาฮะ)
ทุกเดือน ๒-๓ ของปี งานบุญบั้งไฟ เป็นต้น๑๓๗
จากการศึกษาหลักเมืองเฝูาไร่ สามารถสรุปประเด็นวิเคราะห์ได้ ดังนี้
๑) ศาลตั้งอยู่ในตาแหน่งหัวมุมทางแยกของถนน ตามคติในการตั้งศาลที่มีมาแต่เดิม
๒) การเกิดหลักเมืองมาจากความเจริญของบ้านเฝูาไร่(เดิม)ที่สัมพันธ์กับเมือ งโพนพิสัย ต่อมาเมื่อมี
ผู้คนมากขึ้นจึงมีขนาดเป็นลักษณะของชุมชนเมืองมาสู่การตั้งศาลหลักเมือง
๓) ไม่พบภูมิหลังของความเป็นเมืองที่ยาวนาน เมื่อเทียบกับหลักเมืองโดยทั่วไปที่มักมีภูมิหลังที่มา
สอดคล้องกับมิติทางประวัติศาสตร์

๑๓๗

สัมภาษณ์ คุณวาสนา สิริวงศ์ ปลัดอาเภอท่าบ่อ, วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐.
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ภาพที่ ๕.๒๔
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของหลักเมือง อ.เฝูาไร่

ที่มา : โปรแกรม Google Map และจากการสารวจภาคสนาม
ภาพที่ ๕.๒๕
เสาหลักเมืองอาเภอเฝูาไร่ ด้านหลังเป็นภาพของหลวงปูุพิบูลย์ ผู้ตั้งเสาหลักเมืองต้นแรก

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
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ภาพที่ ๕.๒๖
ศาลหลักเมืองอาเภอเฝูาไร่ (ศาลใหม่)

ที่มา : จากการสารวจ
๕.๓.๕ หลักเมืองท่าบ่อ
ศาลหลักเมืองอาเภอท่าบ่อ เป็นการริเริ่มจัดสร้างโดยนายสุระศักดิ์ โสตะวงศ์ อดีตนายกเทศมนตรี
เมื อ งท่ า บ่ อ ด้ ว ยเห็ น ว่ า อ าเภอท่ า บ่ อ มี ค วามส าคั ญ ในหลายด้ า นทั้ ง เป็ น แหล่ ง อารยธรรมโบราณยุ ค ก่ อ น
ประวัติศาสตร์กว่า ๒,๐๐๐ ปี รวมทั้งในอดีตยังเป็นศูนย์กลางการค้าเกลือสินเธาว์ที่สาคัญ อีกทั้งเมื่อวันพุธที่ ๙
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดาเนินมาเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่อาเภอท่าบ่อด้วยเหตุนี้ จึงได้ถือเอาวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘
ซึ่งครบรอบ ๕๐ ปีที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดาเนินมาอาเภอท่าบ่อ เป็นวันวางศิลาฤกษ์เสาหลักเมือง๑๓๘
เสาหลักเมืองท่าบ่อทาจากไม้คูน ต้นเดียวกันกับไม้ที่ทาเสาหลั กเมืองหนองคาย โดยเสาหลักเมือง
หนองคายใช้ส่วนล่างของลาต้น เสาหลักเมืองท่าบ่อเป็นส่วนปลาย ไม้คูนต้ นนี้พบที่ปุาสงวนแห่งชาติปุาพาน
พร้าว-แก้งไก่ ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย นายสุรชัย อุษณีย์งามเจริญ ร้านเจริญเฟอร์นิเจอร์ อ.ท่าบ่อ เป็นผู้
กลึงเสาหลักเมือง๑๓๙มีพิธีแห่เสาหลักเมืองมาประดิษฐานที่ศาลเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
จากการศึกษาหลักเมืองท่าบ่อ สามารถสรุปประเด็นวิเคราะห์ได้ ดังนี้
๑) ท่าบ่อเป็นเมืองเก่าร่วมสมัยกับเวียงจันทน์และเมืองอื่นๆในแถบนี้
๒) เป็นหลักเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่โดยหน่วยงานราชการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐและความนิยมในการตั้ง
หลักเมืองของสังคม
๓) รู ป แบบของศาลได้ รั บ อิท ธิพ ลมาจากส่ ว นกลาง โดยพบในรู ปแบบของศิ ล ปะไทย(ภาคกลาง)
ค่อนข้างสูงอาทิ ส่วนยอดปราสาทที่เป็นลักษณะของเจดีย์ทรงระฆัง
๑๓๘

“เทศบาลเมื อ งท่ า บ่ อ จั ด พิ ธี แ ห่ เ สาหลั ก เมื อ งมาประดิ ษ ฐานที่ ศ าลหลั ก เมื อ งอ าเภอท่ า บ่ อ” สื บ ค้ น จาก
http://nongkhainewsonline.blogspot.kr/๒๐๑๒/๑๑/blog-post_๔๐๙๒.html?view=classic เข้ า ถึ ง เมื่ อ วั น ที่ ๒๓
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๑๓๙
สัมภาษณ์ สถาพร ตู้จินดา, รองนายกเทศบาลท่าบ่อ, วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐.

123
๔) เสาหลักเมืองมีองค์ประกอบของรูปแบบที่เป็นศิลปะไทย(ภาคกลาง)ค่อนข้างสูง รวมถึงลักษณะ
ทรวดทรงรวมที่มีความเพรียว และเรียวแหลมที่สอดคล้องกับงานช่างศิลปะไทย
ภาพที่ ๕.๒๗
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของศาลหลักเมือง อ.ท่าบ่อ

ที่มา : โปรแกรม Google Map และจากการสารวจภาคสนาม
ภาพที่ ๕.๒๘
ศาลหลักเมืองอาเภอท่าบ่อ

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
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ภาพที่ ๕.๒๙
เสาหลักเมืองท่าบ่อ

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
๕.๓.๖ สรุปข้อค้นพบจากการวิเคราะห์“หลักเมือง”ในจังหวัดหนองคาย
๑) แม้หนองคายจะเป็นเมืองเก่า แต่ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างหลักเมือง(ตามแบบส่วนกลาง)มาก่อน
จนมาสร้างเสาหลักเมืองของจังหวัดขึ้น ส่วนเสาหลักเมืองตามอาเภอต่างๆ สร้างขึ้นมาใหม่ภายใต้วิธีคิ ดแบบ
หลักเมืองของส่วนกลาง และบางหลักน่าจะปรับมาจาก“หลักบ้าน”ขึ้นมาเป็นหลักเมือง อาทิ หลักเมืองเฝูาไร่
ฯลฯ
๒) สันนิษฐานว่ามีการยกหลักบ้านขึ้นมาเป็นหลักเมือง ด้วยเพื่อให้เห็นความสาคัญของชุมชนที่เคยเป็น
เมืองเก่าหรือชุมชนเก่า จึงเรียกหลักบ้านที่มีอยู่เดิมว่า“หลักเมือง”หลักเมืองกลุ่มนี้จะอยู่ตามอาเภอต่างๆ และมี
คาบอกเล่าถึงความสาคัญของพื้นที่ในฐานะเมือง จึงได้สร้างเป็นเสาและศาลหลักเมืองขึ้นมา(ตามความนิยมของ
ยุคสมัย)
๓) ในกรณีของหลักเมืองโพนพิสัย สันนิษฐานว่า เดิมเป็นศาล / หอผี ตั้งอยู่ปากทางน้า หรือ ปากห้วย
หลวงที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้าโขง ปัจจุบันในศาลหลักเมืองยังคงมีศาลไม้หลายหลัง และมีพิธีกรรมต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับแม่น้าโขง สอดคล้องกับฝั่ง สปป.ลาว ที่ปัจจุบันยังพบหอผีตามบริเวณแยกสาคัญ และตามปาก
คลองที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้าโขง คาดว่า ในเวลาต่อมา บริเวณฝั่งไทย มีความนิยมในการสร้างเสาหลักบ้าน
หลักเมืองขึ้นมา จึงปรับจากระบบหอผี มาเป็น ระบบเสา แทน นอกจากนี้แล้ว ยังมีการสร้างศาลปูุย่าในรูปแบบ
ศาลเจ้าจีนขึ้นมา น่าจะเป็นกลุ่มชาวจีนที่อยู่ในชุมชน พื้นที่ของศาลหลักเมืองโพนพิสัย จึงมีความทับซ้อนของ
ระบบความเชื่อหลายชุด แต่เป็นการยืนยันถึงความพิเศษของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
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๕.๔ การวิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบศิลปะของหลักเมืองในเขตพื้นที่วิจัย
การศึกษาวิจัย นี้นาไปสู่การค้นพบลักษณะและรูปแบบทางศิลปะและสถาปัตยกรรมของหลักเมือง
ภูมิภาคของนครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย โดยพบว่าการตั้งหลักเมืองในอดีต ถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาโดยพบรูปแบบของหมุดหมายที่สัมพันธ์กับการฝัง/ปักให้เป็นสัญลักษณ์ของ“หลัก
เมือง” ดังนี้
๑) หินหลักเมืองแบบฝังลงในดิน
๒) หินหลักเมืองทีฝ่ ังลงดินโดยให้โผล่พ้นผิวดินขึ้นมา บางแห่งอาจมีการตกแต่งหินให้สวยงาม
๓) เสาหลักเมืองที่เป็ นไม้ปั กลงดินโดยส่ วนยอดมีลั กษณะปลายเรียว และมักเป็นรูปแบบ“หัวเม็ด
ทรงมัณฑ์” ที่มีพัฒนาการมาจากทรงพุ่มของดอกบัว
๔) เสาหลักเมืองเป็นไม้ฝังลงพื้นส่วนหนึ่งลักษณะไม้มีการแกะสลักลงรายละเอียดลวดลายอย่างวิจิตร
สวยงาม
๕) เสาหลักเมืองที่มีลั กษณะยอดไม้ปลายเรียวในรูปแบบต่างๆ และมักถูกติดตั้งโดยการยึดกับพื้น
ภายในตัวเรือนของศาล/หอ โดยไม่มีรากเสาที่หยั่งลงพื้นดินดังเช่นในคติเดิม อีกต่อไป ด้วยที่ตัวเรือนถูกยกขึ้น
มาเหนื อ พื้ น ดิ น ให้ สู ง เด่ น เปรี ย บดั ง ฐานไพที ๑๔๐ ดั ง ตั ว อย่ า งที่ ห อหลั ก เมื อ งนครหลวงเวี ย งจั น ทน์ และ
ศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย ฯลฯ
พัฒนาการเลือกใช้วัสดุของหลักเมือง การเกิดหลักเมืองจากพื้นที่ลุ่มน้าโขงฯในเขตพื้นที่วิจัย พบว่ามี
พัฒนาการแนวคิดแรกเริ่มมาจากการเกิดหลักบ้าน เพื่อให้เป็นหมุดหมายและสัญลักษณ์ในการตั้งบ้านและเพื่อเป็น
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในการเป็นศูนย์รวมจิตใจ โดยการใช้พื้นที่เป็นเนิน และมีต้นไม้ใหญ่เป็นหมุดหมายในแรกเริ่ม รวมถึง
อาจมีการฝังหรือปักหมุดหมายเพิ่มขึ้นด้วยวัสดุที่มีความคงทนจากธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ อาทิ ก้อนหิน และมีการ
ตกแต่งก้อนหินนั้นให้มีรูปทรงต่างไปจากรูปทรงทางธรรมชาติ โดยการจัดระเบียบของรูปทรงของหมุดหมายให้ต่าง
ไปจากรูปทรงธรรมชาติ(Free Form) เพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นระเบียบ(Order)ที่เป็นทางการ(Official) ซึ่ง
ส่งผลต่อความรู้สึก(Feeling)ในการรับรู้(Perception)ของผู้คนทั้งทางด้านอานาจ(Lordship)และความศักดิ์สิทธิ์
(Holiness) โดยมีการพัฒนาเลือกใช้วัสดุสาหรับสร้างหมุดหมายของหลักเมืองจากหินเป็นไม้ และพบว่าไม้ที่นิยม
เลือกใช้มากที่สุดคือไม้คูน๑๔๑ รองลงมาคือไม้พะยูน ไม้เต็ง และไม้จันทน์หอม๑๔๒

๑๔๐

คือสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งบนบริเวณพื้นทีมีสภาพเป็นเนินสูง มักมีลานเดินได้รอบ และใช้กล่าวถึงสิ่งปลูกสร้างที่มีศักดิ์
หรือมีฐานันดรที่สูงกว่าสามัญชน ภายหลังงานก่อสร้างบนพื้นที่ไม่มีเนินก็ใช้วิธีการสร้างโดยการยกพื้นให้สูงขึ้นประหนึ่งกับเป็น
เนินได้เช่นกัน(เปรียบเนินดินเดิมคือองค์ประกอบของใต้ถุนเรือนในความหมายหน้าที่ใช้สอยทางสถาปัตยกรรม)
๑๔๑
ไม้คูน ในความหมายของราชบัณฑิตยสภา(ไทย)คือ ต้นราชพฤกษ์ อันมีความหมายถึง ต้นไม้ของพระราชา และ
ส่วนของดอกราชพฤกษ์ยังถือเป็นดอกไม้ประจาชาติ(ไทย)อีกด้วย อีกทั้งต้นคูนถือเป็นหนึ่งในต้นไม้ประจาถิ่นของภาคอีสานที่มี
ความสวยงามและคงทนแข็งแรง
๑๔๒
สาหรับไม้จันทร์หอม พบว่ามีการเลือกใช้เพียงแห่งเดียวคือ หมุดหมายที่ใช้เป็นเสาหลักเมืองใหม่ของนครหลวง
เวียงจันทน์ ซึ่งนอกจากเหตุผลที่ทางการสปป.ลาวได้ระบุไว้ในเอกสารแล้วนั้น เหตุผลที่สาคัญมากอีกประการหนึ่งน่าจะมาจาก
ชื่อของไม้จันทร์หอมที่สอดรับกับชื่อของเมืองคือ“เวียงจันทน์” และเพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ของเมืองที่มสี ถานะสมกับเป็นนคร
หลวงของประเทศนั่นเอง
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๕.๔.๑ หินหลักเมือง วัดสีเมือง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
ภาพที่ ๕.๓๐
หินหลักเมือง วัดสีเมือง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

ที่มา : จากการสารวจภาคสนาม
ภาพที่ ๕.๓๑
แสดงภาพร่างลักษณะผังและรูปด้านข้างของวัดสีเมืองนครหลวงเวียงจันทน์๑๔๓

ที่มา : จากการสารวจภาคสนาม
ภาพที่ ๕.๓๒
แสดงภาพร่างส่วนของหินหลักเมืองตั้งอยู่กลางห้องกรุด้านหลังพระประธาน ในแนวแกนเดียวกับสิมและเจดีย์ร้าง

ที่มา : จากการสารวจภาคสนาม

๑๔๓

เป็นภาพร่างสดขณะลงสารวจภาคสนามโดยมีจดุ ประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบรวมของสิมทีส่ ัมพันธ์
กับเจดีย์ประธาน(ร้าง) รวมถึงศึกษาแบบแผน(Typical Type)ของพื้นที่การใช้งานที่บรรจุหลักหินตั้งซึ่งเป็นหมุดหมายหลักเมือง
เวียงจันทน์ โดยงานวิจัยนี้ขอเรียกส่วนของพื้นที่ดังกล่าวว่า“ห้องกรุ”
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๕.๔.๒ หอหลักเมืองเวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
ภาพที่ ๕.๓๓
หอหลักเมืองเวียงจันทน์

ที่มา : จากการสารวจภาคสนาม
การวิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบของเสาหลักเมืองเวียงจันทน์
๑) ตัวเสาตั้งอยู่บนแท่นและฐานบัวยกสูงขึ้นมาจากระดับพื้นเรือนของหอ
๒) ลักษณะของเสาเป็นเสากลม มียอดปลายเรียวโดยมีรูปแบบที่มาจากศิลปะหลวงพระบาง(ล้านช้าง)
๓) มีการปิดผิวด้วยทองคาเปลว และปิดแผ่นในลักษณะเดียวกับยันต์ทั้ง ๔ ทิศ
๔) รู ป แบบของลวดลายต่ า งๆ ในส่ ว นของชุ ด ฐานมี ส่ ว นผสมของศิ ล ปะในแถบลุ่ ม น้ าโขงแถบ
เวียงจันทน์-หนองคายที่เรียกว่า“ศรีโครตตะบูร”ผสมกับศิลปะล้านช้าง
๕) รู ป แบบชุดลายของเสาทั้งหมดเป็นรูปแบบศิล ปะล้านช้างแบบหลวงพระบาง ซึ่งสอดคล้ องกับ
เหตุผลของทางการสปป.ลาวที่ระบุว่าสมเด็จพระไชยเชษฐาเสด็จย้ายเมืองหลวงมาจากเมืองหลวงพระบาง
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๕.๔.๓ หลักเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายประเทศไทย
ภาพที่ ๕.๓๔
หลักเมืองหนองคาย
การวิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบของเสาหลักเมือง
หนองคาย
๑) เสานามาจากส่วนของแก่นไม้ที่มาจากไม้คูน ซึง่ มีดอก
เป็นสัญลักษณ์ประจาชาติไทย
๒) ชุดเสามีรูปแบบเสาไม้กลมปลายเรียวแบบหัวเม็ด
ทรงมัณฑน์
๓) ตัวเสาตั้งลอยบนแท่น โดยไม่มีรากเสาที่หยั่งพื้นดิน
๔) ส่วนกลางมีวงแหวนรัดโดยรอบเสาในลักษณะเดียวกับ
“รัดอก”ในงานศิลปะไทย
๕) เรือนเสาทั้งหมดพบแต่องค์ประกอบของชุดลวดบัวโดย
ปราศจากชุดลวดลายศิลปะ น่าจะได้รับแนวคิดศิลปะ
สมัยใหม่ที่ต้องการให้ผิวเสามีความเรียบเกลี้ยงเพื่อสื่อถึง
ความเป็นไทยทันสมัย
ที่มา : จากการสารวจภาคสนาม
๕.๔.๔ หลักเมืองเวียงคุกจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
ภาพที่ ๕.๓๕
หลักเมืองเวียงคุก

ที่มา : จากการสารวจภาคสนาม
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ภาพที่ ๕.๓๖
แสดงภาพร่างลักษณะเสาหลักเมืองเวียงคุก

ที่มา : จากการสารวจภาคสนาม
การวิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบของเสาหลักเมืองเวียงคุก
๑) ตัวศาลมีหลังคาที่มีรูปแบบของเรือนซ้อนชั้นแบบหลังคาลาด ซึ่งเป็นแบบที่นิยมในท้องถิ่นชั้นสูง
๒) ตัวเสาเป็นไม้กลม ปลายเรียวโยมีการตกแต่งในส่วนของชุดส่วนยอดเป็นดอกบัวทรงพุ่ม(บัวตูม)สลับ
กับกลีบของมะเฟือง(คืออมลก ในศิลปะขอมหรืออินเดีย)ขึ้นไปจนถึงส่วนยอดที่เป็นทรงพุ่มในลักษณะของยอด
ดอกบัวตูม
๓) รูปแบบและลวดลายของศาลและเสา มีเค้าโครงในองค์ประกอบศิลปะท้องถิ่นค่อนข้างสูง
๕.๔.๕ หลักเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคายประเทศไทย
ภาพที่ ๕.๓๗
ภาพที่ ๕.๓๘
หลักเมืองท่าบ่อ
แสดงภาพร่างลักษณะ หลักเมืองท่าบ่อ

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ที่มา : จากการสารวจภาคสนาม
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การวิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบของเสาหลักเมืองท่าบ่อ
๑) ส่วนตัวเรือนของศาลและเสา มีรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมแบบภาคกลางค่อนข้างสูง โดยพบได้
จากส่วนยอดทรงปราสาทของศาลในรูปแบบของเจดีย์ที่มีระเบียบทางสถาปัตยกรรมแบบทรงระฆัง
๒) องค์ป ระกอบของเสาโดยรวม เป็นชุดศิล ปะไทย(ภาคกลาง)โดยแท้ โดยเฉพาะส่ วนยอดที่เป็น
ระเบียบของชุดหัวเม็ดทรงมัณฑ์ในผังกลม คงไว้แต่ชุดฐานที่รองรับส่วนโคนของเสาที่เป็นรูปแบบฐานบั วแบบที่
พบในพื้นถิ่น
๕.๔.๖ หลักเมืองเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคายประเทศไทย
ภาพที่ ๕.๓๙
หลักเมืองเฝูาไร่

ภาพที่ ๕.๔๐
แสดงภาพร่างลักษณะหลักเมืองเฝูาไร่

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ที่มา : จากการสารวจภาคสนาม

การวิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบของเสาหลักเมืองเฝ้าไร่
๑) เสาไม้กลมที่มีปลายเรียว ตั้งอยู่บนฐานปูนที่เป็นฐานเขียงลดหลั่นขึ้นไปสู่ชุดฐานบัวในผังกลมที่มี
รูปแบบเฉพาะของท้องถิ่น
๒) ส่วนปลายยอดของเสามีลักษณะเป็นวงแหวนคล้ายปล้องซ้อนกันโดยมียอดปลายสุดเป็นดอกบัวตูม
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๕.๔.๗ หลักเมืองหลักเมืองโพนพิสัย (ปากห้วยหลวง)จังหวัดหนองคายประเทศไทย
ภาพที่ ๕.๔๑
หลักเมืองโพนพิสัย (ปากห้วยหลวง)

ภาพที่ ๕.๔๒
แสดงภาพร่างลักษณะหลักเมืองโพนพิสัย (ปากห้วยหลวง)

ที่มา : บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ที่มา : จากการสารวจภาคสนาม

การวิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบของเสาหลักเมืองโพนพิสัย (ปากห้วยหลวง)
๑) เสาไม้ปลายเรียวในผังกลม โดยมีชุดฐานรองรับในรูปแบบของบัวหงายตั้งอยู่บนฐานเขียง
๒) ส่วนด้านบนก่อนถึงส่วนยอดของเสา มีชุดแบบฐานบัวตกแต่งด้วยลวดลายแบบศิลปะไทยผสมกับ
ศิลปะในท้องถิ่นถิ่น อาจเป็นไปได้ว่าส่วนนี้เป็นส่วนต่อของเสาไม้โดยใช้ชุดลวดบัวมาประดับตกแต่งให้กลมกลืน
และสวยงาม
๓) ส่วนยอดเป็นปล้องซ้อนชั้นจานวน ๓ ปล้อง มีลักษณะเป็นวงแหวนซ้อนชั้นลดหลั่นขึ้นไปจรดส่วน
ปลายสุดที่เป็นทรงดอกบัวตูม
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๕.๕ พัฒนาการเกิดหลักเมืองในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์และจังหวัดหนองคาย
ภาพที่ ๕.๔๓
แสดงลาดับการเกิดหลักเมืองในพื้นทีน่ ครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย : ข้อมูลจากภาคสนาม
๒๕๐๓

๒๕๓๕

การเกิดหลักเมือง
หินหลักเมือง
วัดสีเมือง

หอสีเมือง

พ.ศ.

ทาจากแท่งหิน เป็น
ปลายสอบ รูปเคารพ
(หินแกรนิต)

๒๕๔๒

๒๕๔๘

๒๕๕๐

๒๕๕๕

๒๕๕๖

หลักเมือง
เวียงคุก

หลักเมือง
หนองคาย

หลักเมือง
ท่าบ่อ

หลักเมือง
โพนพิสัย

หอหลักเมือง
เวียงจันทน์

หลักเมือง
เฝ้าไร่

เดิม :
แท่งหิน

ไม้คูน

ไม้คูน

๒๕๔๑

ใหม่ :
ไม้คูน

เดิม :
ไม้จันทน์หอม
ศาลเสาต้นเดียว
ใหม่ :
ไม้พะยูง

เดิม :
ไม้เต็ง
ใหม่ :
ไม้พะยูง

๕.๕.๑ การวิเคราะห์คติและแนวคิดการเกิดหลักเมืองในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย
ตารางที่ ๕.๒ แสดงคติแนวคิดการเกิดหลักเมืองในเขตนครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย
: ข้อมูลจากการลงภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์และสารวจพื้นที่
หลักเมือง

คติแนวคิดการเกิดหลักเมือง
ความสัมพันธ์ในภูมิหลัง
ปกปักษ์ สัญลักษณ์/ เป็นหมุด อิทธิพลจาก ศูนย์รวมและ พัฒนาแนวคิด
รักษาผู้คน อนุสรณ์ หมายในการ ส่วนกลาง
ยึดเหนี่ยว มาจากหลักบ้าน
และ
สถาน
ตั้งเมือง
ของรัฐ
จิตใจ, เคารพ
บ้านเมือง /ที่ระลึก
/ชุมชน
สักการะ



























หินหลักเมืองสีเมือง
หอหลักเมืองเวียงจันทน์
หอแม่สีเมือง**
หลักเมืองหนองคาย
หลักเมืองเวียงคุก
หลักเมืองท่าบ่อ
หลักเมืองโพนพิสยั
หลักเมืองเฝูาไร่
หมายเหตุ **แม้ว่าหอแม่สีเมืองจะไม่ใช่หลักเมืองโดยตรง แต่จากการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์กับตานาน

การเกิดหลักเมืองเวียงจันทน์
จากการวิเคราะห์ คติและแนวคิดการเกิดหลักเมืองซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับบทบาทและ
หน้าที่ของหลั กเมืองพบว่าแต่ละองค์ประกอบในตารางมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเป็นอย่างมาก ทาให้
ค่อนข้างยากในการแยกความมุ่งหมายการเกิดหลักเมืองได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดีหลักเมืองแต่ละแห่งมีที่มา
และอัตลักษณ์แตกต่างกันและสามารถชี้ให้เห็นถึงภูมิหลังที่นามาสู่การเกิดหลักเมืองได้ดีซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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๕.๕.๑.๑ การปกปักษ์รักษาผู้คนและบ้านเมือง
คติแนวคิดในการตั้งหลักเมืองเพื่อปกปักษ์รักษาผู้คนและบ้านเมือง ได้แก่
๑) หินหลักเมืองสีเมือง
หินหลักเมือง วัดสีเมือง แห่งนครหลวงเวียงจันทน์นี้ มีความเชื่อของประชาชนชาว
ลาวตามนิทานปรัมปราที่เล่าต่อกันมาว่าก่อนการสร้างเมืองเวียงจันทน์ จะต้องมีการปักหลักหมาย “เสาหลัก
เมือง” เป็นกาหนดอาณาเขตและขุดหลุมเตรียมฝังหลักเมือง และปุาวประกาศประชาชนว่าใครอยากจะเป็น
เจ้าหลักบ้านหลักเมืองอุทิศตนเป็นเจ้าหลักเมืองเพื่อปกปักษ์รักษาบ้านเมืองนี้ให้มาโดดลงขุม(หลุมที่เตรียมไว้
ลงหลักเมือง)จึงมีนางสีอยู่บ้านโชคใหญ่ เมืองไชยเชษฐา ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยคิดว่าตนนั้น
ทาบุญมาหลายอย่างแล้วแหลือแต่ร่างกายจึงอธิษฐานโดดลงไป จากนั้นจึงตีฆ้องร้องปุาวว่าว่าได้เจ้าบ้านเจ้า
เมืองหลักเมืองชื่อนางสีจึงเอาหลักเมืองฝังลงไปโดยมีคาให้การจากเจ้าหน้าที่รัฐของสปป.ลาวได้กล่าวไว้ ดังนี้
“...อันนั้นเฉพาะคาว่าวัดสีเมือง และแง่มุมเอิ้นว่านิทานปรัมปราหมายถึงได้จากการเล่าของ
บรรพบุรุษแต่ว่าแม่นผู้ที่เกิดก่อนเฮาก็สมัยตั้งแต่เพิ่ลตั้งหลักมา และหมายถึงวัดย่าแม่สีเมืองท่านเล่า
ในนี้ หมายถึงก่อนเพิ่ลจะสร้างตั้งเป็นเมืองเวียงจันทน์ ครั้นสั้นแม่นหมายถึงว่ามีการปักหลักหมาย
ว่าเอิ้นว่าเสา เสาหลักเมือง หมายถึงว่าเพิ่ลกาหนดเอาเขตบริเวณนี้แล้ว เพิ่ลก็ขุดขุมแล้วหมายก็
จะฝังหลักเมืองนั้น แม่นเพิ่ลจะได้ร้องข่าวป่าวเตือนให้พ่อแม่ประชาชนว่าผู้ใดอยากเป็นเจ้าหลัก
บ้านหลักเมืองจะเอิ้นว่าเป็นเจ้าศรัทธาหรือเป็นเจ้าอุทิศตนเป็นเจ้าหลักเมืองนี้แม่นให้มาโดดลง
ขุมเพื่อเอาเป็นเจ้าหลักเมือง ครั้นมีคาว่ามีนางสี ชื่อเฮาแรกบ่แม่นย่าแม่ ชื่อนางสี แล้วมาต่อกับ
เมือง ก็ว่าสีเมือง หมายถึงว่าสีนั้นเราเป็นอยู่เกิดบ้านโชคใหญ่เมืองไชยเชษฐา บ้านโชคใหญ่หมายถึง
ตีฆ้องร้องป่าว นางสีนี้เราเป็นที่ว่าถือพาอยู่ต่อมาเราก็เป็นคนที่มีศรัทธาทางด้านความเชื่อทางด้าน
พุทธศาสนา กินทานอีหยังก็ทานหมดเหมือนกับพระคุณเจ้าไปกินไปทานหมู่เฮ็ดกองบุญกองบวช
กองกฐินแม่เราเฮ้ดหมดทุกสิ่งอย่างแล้ว มีแต่สิ่งเดี่ยวที่เราบ่ได้ทาคือร่างกายของเรา ความเชื่อน่ะนะ
ถือพาอยู่นาเราก็เลยมา ความเชื่อนั่นะเราก็เลยมาก็เลยคิดว่าโอ้อันนี้ก็ทานไปแล้วก็คิดอยากทาน
ตัวเองก็เลยเอาตนเองโดดลงขุม เอิ้นว่าแม่เพราะเราถือพาอยู่ ก็เลยย่าแม่ เพราะเราก็มีลูกมีช่อง ก็
เลยโดดลงไปเลย ก็เลยตีฆ้องร้องป่าวว่าได้แล้วคนที่จะมาเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองหลักเมือง ชื่ อเราก็
นางสี หลักนี่เป็นหลักเมือง ก็เลยว่าให้ย่าแม่สีเมืองซะ ก็เลยว่าเวลานั่นเราก็โดดเราก็อธิษฐานก็เลย
เอาหลักเมืองฝังลงไป อันนี้แม่นเว้าในสิ่งที่เราบ่เห็น เป็นการเล่านิทานปรัมปราสืบทอดกันมา เกิด
ความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นก็เลยวัดนั้นเป็นวัดสีเมือง...”๑๔๔
๒) หลักเมืองเวียงคุก
การตั้งหลักเมืองเวียงคุกในอดีตชื่อว่ามีขึ้นมาเพื่อปกปักรักษาและเป็นศูนย์รวมทาง
จิตใจของชาวเมือง บ้านเวียงคุกมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน ขึ้นตรงต่อพระเจ้าไชยเชษฐา ตานานเล่าว่า หมื่น
กางโองพาบริวารจากร้อยเอ็ดมาปักฐานที่หนองคาย และได้บริวารเหล่านั้นพร้อมด้วยชาวพื้นถิ่นเวียงคุกสร้าง
ฐานะของหมู่บ้านจนตั้งเป็นเมืองชื่อว่า “เวียงคุก” โดยชาวบ้านเวียงคุกเชื่อถือและเข้าใจว่าเมื่อเกิดเหตุภัย
ใดๆหลักเมืองคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปูองชาวบ้านจากภัยดังกล่าว จากการให้สัมภาษณ์ของชาวเวียงคุก
ดังนี้
๑๔๔

สัมภาษณ์ ภูเวียง โพธิสาร , วัดพระแก้ว นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว, ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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“หลักบ้านก็คือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ชาวบ้านเวียงคุกนับถือ และบ้านอื่นนี่ก็บ่ รู้ อันนี้เว่าแต่บ้านเวียง
คุกนับถือ ก็หลักเมืองก็คือกัน เหนี่ยวจิตใจของชาวเวียงคุก ปกป้อง เอ้อเมื่อลมฝนบ้านอื่นพัง บ้าน
เวียงคุกก็บ่มีจั๊กเทือก มา ๒๐๓๐ ปี ก็จะมีเทื่อกนึง ข้าเจ้าก็เลยเชื่อถือจ่ะ ความเข้าใจของเวียงคุก
และของแม่ก็คือกัน”๑๔๕
๓) หลักเมืองโพนพิสัย
คือปกปักษ์รักษา ยึดเหนี่ยว ปกปักษ์รักษา ยึดเหนี่ยว
“...ความสาคัญคือแต่ก่อนพระไชยเชษฐาที่มาสร้างเมือง สร้างวัด เป็นพรมแดนข้ามไปข้าม
มา แต่เดิมตรงศาลเป็นแค่หอ เดิมเป็นหอลงนางเทียมซึ่งมีศาลาตลอด มีประเพณีลงนางเทียมจนมี
การพัฒนาเป็นศาลหลักเมือง บทบาทหน้าที่คือปกปักษ์รักษา ยึดเหนี่ยว ชาวประมงจะมาจอดเรือ
และมีความเชื่อเวลาชาวประมงจะไปหาปลาก็จะมาไหว้ใกล้ๆกันมีศาลเจ้าแม่สองนางฝั่ งลาว เป็น
บ้านโดนตรงนี้เป็นจุดผ่อนปรน
..... ศาลหลักเมืองปากห้วยหลวง ตาบลจุมพล อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็น
ศาลพ่อหลักเมืองสร้างใหม่ระบุ ๒๐ต.ค. พ.ศ.๒๕๕๐ตั้งอยู่ริมน้าโขง มีศาลปู่ย่าจีนสร้างอยู่คู่กัน แต่
เดิมอยู่ติดริมน้าตลิ่งพังจึงมาสร้างข้างใน -แต่เดิมเป็นเสาเก่า มีเสาเดียว มุงสังกะสี(เป็นศาล)
ปัจจุบันสร้างใหม่เป็นศาลาปูนเป็นเสาไม้พยูงไม้พยูงมีพิธีกรรม ๓วัน ราและแห่รอบเมือง มีงานบุญ
เบิกบ้านไหลเรือไฟ ไหลกลองฮ้า (ปล่อยสิ่งไม่ดี) ปล่อยแพบวงสรวง คาว หวาน ผลไม้ ฟ้อนนาง
เทีย มเดือน ๕ หลั งสงกรานต์ ทรงหมื่นธรรมธาดา อาจารย์ประกอบเทคนิคหนองคายเป็นคน
ออกแบบ …” ๑๔๖
๕.๕.๑.๒ การเป็นหมุดหมายในการตั้งเมือง,ชุมชน
๑) หินหลักเมือง สีเมือง
คติแนวคิดคือเป็นหมุดหมายในการสร้างเมืองเวียงจันทน์
“...ตามประวัติว่า หมายเอาสถานที่นั้นเป็นหลักเมืองของประเทศลาวเป็นกลางเมืองของ
ประเทศลาวแล้วก็ขุดหลุมไว้ญาติโยมไปวัดสีเมืองก็ไปเอาหนังสือที่ท่านเขียนไว้ว่ามีผู้หญิงอยู่แถว
เมืองไชยเชษฐา ขี่ม้ามาโดดลง ฝังลงเป็นเจ้าเป็นผีฝัง ที่นี่เล่าลือกันมาในลักษณะนั้นตาม
ประวัติ…”๑๔๗
ธรรมเนียมการสร้างต้องมีหลักบ้านหลักเมือง บ้านต้องมีหอบ้านหอเมือง เกิดขึ้น
หลังจากสร้างหลักเมือง (สีเมือง)
“...ต่อจากนั้นมานับแต่สร้างแล้ว ก็หมายว่าก็เฮ็ดอันอื่นในปางโบราณแต่ก่อน เฮ็ดหยังต้อง
ให้มีหลักบ้านหลักเมือง บ้านก็ให้มีหอบ้านหอเมือง แต่นั้นมาจนฮอดในปัจจุบันก็ ๒๐๑๗ หลักเมืองก็
สองพันกว่าปีแล้ว...” ๑๔๘
๑๔๕

๒๕๖๐

๑๔๖

สัมภาษณ์ สุภาพร พันธเสน ,วัดสาวสุวรรณ ตาบลเวียงคุก อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ,๑๑ พฤศจิกายน

สัมภาษณ์ นายบุญชัย พิสัยสวัสดิ์ วันที่ ๒๔มกราคม๒๕๖๑
สัมภาษณ์ พระอาจารย์เวท , วัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว, ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๔๘
สัมภาษณ์ ญ่าพ่อมะหาโอกาด,วัดสีเมือง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๔๗

135
๒) หลักเมืองเฝูาไร่
เป็นหลักของการตั้งหมู่บ้านใหม่ โดยเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕เริ่มต้นโดย พ่อใหญ่สอน
วงศ์ชาลี เป็นผู้นาลูกหลานตั้งรกรากที่นี่ พร้อมด้วยพ่อใหญ่สมศรี โคตรประทุม และพ่อใหญ่สิมมา นามโคตร
ซึ่งเป็นผู้นาชาวบ้าน๑๔๙
๕.๕.๑.๓ หลักเมือง คือ สัญลักษณ์ หรืออนุสรณ์สถานสร้างไว้เพื่อให้ระลึกถึงความเป็นมาในอดีต
๑) หอหลักเมืองเวียงจันทน์
มีคติแนวคิดในการสร้างคือเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีของชาติชาติลาว เป็น
สัญลักษณ์ของความกล้าหาญของวีรชนในการต่อสู้ปกปักษ์รักษาบ้านเมืองและความรุ่งเรืองของนครหลวง
เวียงจันทน์ในสมัยอาณาจักรล้านช้าง และเป็นสัญลักษณ์ของนครหลวงเวียงจันทน์ยุคใหม่ยุคที่มีความศิวิไล
และเจริญรุ่งเรืองภายใต้การปกครองของพรรคประชาชนปฏิวัติ ตามหลักฐานที่ประธานประเทศพลโทจูมมะ
ลี ไซยะสอน กล่าวความเห็นในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างในวันที่ ๑๔กุมภาพันธ์ ค.ศ.๒๐๑๐ ไว้ว่า
“หอหลักเมืองเวียงจันทน์นี้แม่นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวของชน
ชาติลาวเฮาในสมัยก่อน ทั้งเป็นการยั่งยืนถึงความเข้มแข็งความองอาจกล้าหาญในการต่อสู้ปกปักษ์
รักษาบ้านเมืองและความรุ่งเรืองเรืองรองของนครหลวงเวียงจันทน์ในสมัยอาณาจักรล้านช้าง หอ
หลักเมืองเวียงจันทน์อันจะสร้างใหม่นี้แม่นหลักฐานประวัติศาสตร์อันสาคัญของชาติเฮา ซึ่งมันจะได้
กลายเป็นสัญลักษณ์ของนครหลวงเวียงจันทน์ยุคใหม่ ยุคสมัยแห่งความเจริญศิวิไลและทันสมัยอยู่
ภายใต้แสงสว่างการนาพาที่สว่างสดใสของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว”๑๕๐
๒) หลักเมืองจังหวัดหนองคาย
การสร้างหลักเมืองหนองคายตามนโยบายของรัฐ นอกจากเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจแล้วความมุ่งหมายหนึ่งคือเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความสามัคคี ซึ่งพบว่าเหตุผลสาคัญหนึ่งในการสร้างสืบ
เนื่องมาจากเหตุการณ์ความวุ่นวายต่างๆในบริเวณพื้นที่ของทั้ง ๒ ฝั่งโขง ซึ่งมักเกิดขึ้นเป็นเนืองๆตั้งแต่ในช่วง
ต้นสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวพื้นที่บริเวณ ๒ ฝั่งโขงที่อยู่ในขอบเขตงานวิจัยนี้ ล้วนอยู่
ภายใต้ขอบขัณฑสีมาของกรุงเทพฯ
๓) หอแม่สีเมือง วัดโซกใหญ่
นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อระลึกถึงแม่สีที่สละชีวิตตนมาเป็นผีเมืองหรือ
เทพีแห่งเมืองเวียงจันทน์ผู้ปกปูอง คุ้มครองบ้านเมืองในรูปแบบของนัยยะ “หลักเมือง”
๕.๕.๑.๔ อิทธิพลจากส่วนกลางของรัฐ
หลักเมืองท่าบ่อการเกิดหลักเมืองท่าบ่อมาจากอิทธิพลคติแนวคิดจากส่วนกลาง โดย เมือง
ท่าบ่อเป็นเมืองเก่า มีความเป็นมายาวนานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เคยเสด็จพระราชดาเนินมาเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่เมื่อปี ๒๕๐๘
๑๔๙

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , อาเภอเฝูาไร่, https://th.wikipedia.org/wiki/อาเภอเฝูาไร่ , สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๖๑
๑๕๐
ประธานประเทศพลโทจูมมะลี ไซยะสอน กล่าวความเห็นในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างในวันที่ ๑๔กุมภาพันธ์
ค.ศ.๒๐๑๐นาทีที่ ๔.๕๔สืบค้นจาก https://youtu.be/lainIS๔H-xM
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๕.๕.๑.๕ คติแนวคิดหลักเมืองคือศูนย์รวมและยึดเหนี่ยวจิตใจโดยเป็นที่เคารพสักการะ
ปรากฏการณ์เมื่อเกิดการตั้งหลักเมือ งในแถบพื้นที่ลุ่มน้าโขงที่ทาการศึกษาวิจัย ภูมิภาคของ
นครหลวงเวียงจันทน์และหนองคายคือผู้คนจะให้ความเคารพและสักการะหลักเมืองเป็น ศูนย์รวมและยึด
เหนี่ยวจิตใจที่เปรียบเหมือนเป็นแหล่งพลัง (Empowerment) เมื่อคนหนึ่งคนมีความทุกข์เศร้า เสียใจ หรือ
ต้องการกาลังใจก็จะมาขอพรเป็นการเติมพลัง (self esteem) ให้เกิดพลังใจ พลังความคิดและพลังในการ
ปฏิบัติในการดารงชีวิตประจาวัน
ความเชื่อของประชาชนภูมิภาคของนครหลวงเวียงจันทน์และหนองคายที่นับถือหลักเมือง
คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถดลบันดาลกับผู้ที่ไปบนบานศาลกล่าว สะท้อนว่าประชาชนที่นับถือหลักเมืองและมา
บนบานกราบไหว้มีมุมมองว่าหลักเมืองคือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เมื่อมีความทุกข์หรือความปรารถนาใดๆก็จะมา
ขอเพื่อให้สมความปรารถนา ประชาชนที่มาบนบานที่หลักเมืองมีมุมมองในส่วนของความปัจเจกหรือความ
เฉพาะตนเรื่ องของความกิน ดีอยู่ ดีความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) หรือความต้องการเป็นที่เคารพนับถือ
ยอมรับจากผู้อื่น (Esteem) โดยการคาดหวัง (Expectation) จากการไหว้บนบานขอพรต่อหลักเมือง
๕.๕.๑.๖ การพัฒนาจากหลักบ้านมาเป็นหลักเมือง
๑) หลักเมืองโพนพิสัย
หลักเมืองโพนพิสัยแต่เดิมตรงศาลเป็นแค่หอ เดิมเป็นหอลงนางเทียมซึ่งมีศาลาและ
มีประเพณีลงนางเทียมจนมีการพัฒนาเป็นศาลหลักเมือง
“...ความสาคัญคือแต่ก่อนพระไชยเชษฐาที่มาสร้างเมือง สร้างวัด เป็นพรมแดนข้ามไปข้าม
มา แต่เดิมตรงศาลเป็นแค่หอ เดิมเป็นหอลงนางเทียมซึ่งมีศาลาตลอด มีประเพณีลงนางเทียมจนมี
การพัฒนาเป็นศาลหลักเมือง บทบาทหน้าที่คือปกปักษ์รักษา ยึดเหนี่ยว ชาวประมงจะมาจอดเรือ
และมีความเชื่อเวลาชาวประมงจะไปหาปลาก็จะมาไหว้ใกล้ๆกันมีศาลเจ้าแม่สองนางฝั่งลาว เป็น
บ้านโดนตรงนี้เป็นจุดผ่อนปรน
ศาลหลักเมืองปากห้วยหลวง ตาบลจุมพล อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นศาล
พ่อหลักเมืองสร้างใหม่ระบุ ๒๐ต.ค. พ.ศ.๒๕๕๐ตั้งอยู่ริมน้าโขง มีศาลปู่ย่าจีนสร้างอยู่คู่กัน แต่เดิม
อยู่ติดริมน้าตลิ่งพังจึงมาสร้างข้างใน-แต่เดิมเป็นเสาเก่า มีเสาเดียว มุงสังกะสี(เป็นศาล) ปัจจุบัน
สร้างใหม่เป็นศาลาปูนเป็นเสาไม้พยูงไม้พยูงมีพิธีกรรม ๓วัน ราและแห่รอบเมือง มีงานบุญเบิกบ้าน
ไหลเรือไฟ ไหลกลองฮ้า (ปล่อยสิ่งไม่ดี) ปล่อยแพบวงสรวง คาว หวาน ผลไม้ ฟ้อนนางเทียมเดือน
๕หลังสงกรานต์ ทรงหมื่นธรรมธาดา อาจารย์ประกอบเทคนิคหนองคายเป็นคนออกแบบ …” ๑๕๑
๒) หลักเมืองเฝูาไร่
หลั ก เมื อ งเฝู า ไร่ แ ต่ เ ดิ ม เป็ น หลั ก ของการตั้ ง หมู่ บ้ า นใหม่ เ มื่ อ เป็ น เมื อ งใหญ่ ก็ มี
พัฒนาการตามจากหลักบ้านเป็นหลักเมือง โดยประวัติของชุมชนเฝูาไร่เริ่มต้นโดยพ่อใหญ่สอน วงศ์ชาลี เป็น
ผู้นาลูกหลานตั้งรกรากที่นี่ พร้อมด้วยพ่อใหญ่สมศรี โคตรประทุม และพ่อใหญ่สิมมา นามโคตร ซึ่งเป็นผู้นา
ชาวบ้าน ทีบ่ ้านนาฮา (ปัจจุบันคือ บ้านนาฮาเก่า หมู่ ๑) ซึ่งเดิมชาวบ้านส่วนหนึ่งย้ายถิ่นฐานมาจาก จังหวัด
กาฬสินธุ์และจังหวัดอื่นๆ วันที่ผู้นาได้มานอนได้ฝันว่า บริเวณปุาแถวนี้ จะเป็นชุมชนเมือง (ปุาสงวนแห่งชาติ
๑๕๑

สัมภาษณ์ นายบุญชัย พิสัยสวัสดิ์ วันที่ ๒๔มกราคม๒๕๖๑
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ดงสีชมพู ปัจจุบันไม่มีเหลือแล้ว) จึงได้พากันแพ้วถางปุา ทานา และไร่ ได้มาสร้างเถี ยงนา (กระท่อม) อยู่
ชั่วคราว ในฤดูเกษตรกรรม พอหมดฤดูเก็บเกี่ยว ก็กลับเข้าหมู่บ้าน (บ้านนาฮา) ขณะนั้นยังไม่มีใครเข้าไปจับ
จองถิ่นฐาน ยังเป็นปุาทึบที่อุดมสมบูรณ์อยู่ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "โคก" (หรือปุาที่ดอน ปุาที่สูง) ช่วงฤดูกาล ทา
ไร่ทานานั้น ปุาหรือโคกดังกล่ าวมีสัตว์ชนิดหนึ่ง อาศัยอยู่ชุกชุม คือ "มดง่าม" เป็นมดที่อาศัยตามปุาใหญ่
ลักษณะเด่น คือ มีสี ดา มีหั วโต ปาก และขากรรไกร มีขนาดใหญ่ และแข็งแรงเป็นมดที่มีเอกลั กษณ์เด่น
เฉพาะตัว ทาให้ชาวบ้าน เรียกบริเวณนี้ว่า "โคกมดง่าม" จึงเป็นชื่อหมู่บ้านในขณะนั้น๑๕๒
ต่อมาได้ค่อยๆ อพยพลูกหลาน ชาวบ้าน พาจับจองหาถิ่นที่ดินทากินเป็นหมู่บ้าน
เล็ ก กลางปุ า ชาวบ้ านหมู่บ้ านใกล้ เคียง จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านน้อย" แปลว่าหมู่บ้านเล็ กๆ นั่นเอง
ขณะนั้น จึ งมีการเรี ยกชื่อหมู่บ้านว่าบ้านน้อย หรือบางคนเรียกบ้านโคกมดง่าม ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ได้จัด
หมู่บ้านเป็นเอกเทศ แรกเริ่มได้มีเจ้าหน้าที่ปุาไม้ ได้มาสอบสวนการเข้าบุกรุก พื้นที่ปุา (ปุาดงสีชมพู) ซึ่งพ่อ
ใหญ่สอน วงศ์ชาลี และพ่อใหญ่ที่เป็นผู้นาหมู่บ้านท่านอื่น ได้ กล่าวกับ เจ้าหน้าที่ เป็นแนวเดียวกันว่า มาหา
ถิ่นที่อยู่ ได้พาลูกหลานมา เฮ็ดไฮ่เฮ็ดนา เฝูา ไฮ่ เฝูาสวน ภายหลังนั้น เจ้าหน้าที่ ก็ไม่ได้ดาเนินการใด ต่อ
ชาวบ้านเป็นเหตุกาณ์ที่มาของ ชื่อหมู่บ้าน ขณะเดียวกันได้มี หน่วยงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ได้สารวจ
เส้ น ทาง จากโพนพิ สั ย ไปบ้ า นโซ่ (ก่ อ นชาวบ้ า นเรี ย กบ้ า นค าแวง) ได้ ม าใช้ ห มู่ บ้ า นนี้ เ ป็ น จุ ด พั ก อาศั ย
เจ้าหน้าที่ ได้รู้จักจากชาวบ้านว่า บ้านโคกมดง่ามเป็นชื่อของหมู่บ้านที่นี่ เจ้าหน้าทีได้ยินดังนั้นกล่าวว่าชื่อ
หมู่บ้านฟังดูไม่เพราะ จึงได้เรียก กันใหม่ ตามที่ชาวบ้านชอบพูด กับเจ้าหน้าที่ ที่เข้ามาในพื้นที่ว่า มาอยู่ เฝูา
ไฮ่เฝูาสวน จึงเป็นที่มาของชื่ออาเภอสุดเก๋ในปัจจุบันว่า "เฝูาไร่"๑๕๓
ท้องที่อาเภอเฝูาไร่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอาเภอโพนพิสัย ทางราชการได้แบ่งพื้นที่
การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอาเภอเฝู าไร่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ ๗กุ มภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๓๘ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑เมษายน ปีเดียวกันและต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ ๒๔สิงหาคมพ.ศ.
๒๕๕๐ ยกฐานะขึ้นเป็น อาเภอเฝูาไร่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘กันยายน ปีเดียวกัน บ้านเฝูาไร่ เดิม
เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ของตาบลเซิม อาเภอโพนพิสัยแยกการปกครองมาเป็น ตาบลเฝูาไร่ เมื่อปี ๒๕๑๘ ก่อนนี้
ไม่เคยมีหมู่บ้านบริเวณชุมชนนี้เลย ชุมชนใหญ่ที่เก่าแก่กว่า ก็คือ ชุมชนบ้านนาฮา โดยแรกเริ่มของการมีหมู
บ้านก็เป็นชาวบ้านจากบ้านนาฮา เข้ามาหักร้างถางพงอาศัยบริเวณอาเภอเฝูาไร่ในปัจจุบัน ตามคาบอกเล่า
และการสืบค้นหลักฐานข้อมูลนั้นบ้านเฝูาไร่เริ่มมีราษฎร์เข้ามาอาศัยอยู่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ (เป็นหมู่บ้านเล็ก
ห่างไกล ของบ้ านนาฮา หรือบ้ านฝาก) อยู่ในท้องที่ ต.เซิม อ.โพนพิสัย ซึ่งขณะนั้น อ.โพนพิสัย แยกการ
ปกครองเป็น ๑๐ตาบลคือ ๑. ตาบลจุมพล ๒. ตาบลวัดหลวง ๓. ตาบลชุมช้าง ๔. ตาบลกุดบง ๕. ตาบล
รัตนวาปี (ปัจจุบันเป็นอาเภอรัตนวาปี) ๖. ตาบลโพนแพง ๗. ตาบลโซ่ (ปัจจุบันเป็นอาเภอโซ่พิสัย) ๘. ตาบล
ทุ่งหลวง ๙.ตาบลเซิม (ปัจจุบันมีบ้านเฝูาไร่แยกมาเป็นตาบลและอาเภอเฝูาไร่) ๑๐.ตาบลปากคาด (ปัจจุบัน
เป็นอาเภอปากคาด)๑๕๔

๑๕๒

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , อาเภอเฝูาไร่, https://th.wikipedia.org/wiki/อาเภอเฝูาไร่ , สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๖๑
๑๕๓
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , อาเภอเฝูาไร่, https://th.wikipedia.org/wiki/อาเภอเฝูาไร่ , สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๖๑
๑๕๔
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , อาเภอเฝูาไร่, https://th.wikipedia.org/wiki/อาเภอเฝูาไร่ , สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๖๑
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๕.๕.๒ สรุปแนวคิดการเกิดหลักเมืองในเขตพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย
“หลักเมือง”ในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์และจังหวัดหนองคาย มีพัฒนาการด้านคติ แนวคิด สู่
รูปแบบศิลปกรรมที่มีความสัมพันธ์กับผู้คน โดยเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในระดับเมือง ตลอดจนมีการ
พัฒนาแนวคิดในการใช้วัสดุประเภท“ไม้มงคล”ที่มีชื่อและความหมายสัมพันธ์กับ “เมือง”เพื่อให้เป็นหมุด
หมายหลักเมือง ซึ่งปรากฏการตั้งเสาไม้หลักเมืองตามอาเภอต่างๆที่เป็นเมืองเก่าในจังหวัดหนองคาย รวมถึง
ศาลหลักเมืองประจาจังหวัดหนองคายและหอหลักเมืองที่นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีข้อสรุปผลต่างๆ ดังนี้
๑) หลักเมืองมีพัฒนาการทางแนวคิดมาจากหลักบ้าน โดยพบการใช้ไม้เป็นตัวแทนของหมุดหมาย
หลักเมืองมากที่สุด
๒) การเลือกใช้วัสดุประเภทไม้ในการทาเป็นเสาไม้หลักเมือง มีนัยยะและความหมายในการบอก
สถานะในการแสดงความเป็นบ้านเมืองของตนอย่างเคร่งครัด อาทิ ไม้ชัยพฤกษ์(ไม้คูน) ใช้เป็นเสาหลักเมือง
จังหวัดหนองคายซึ่งสัมพันธ์กับคติและแนวคิดหลักเมืองของทางการไทย(กรุงเทพฯ) ในขณะที่ไม้จันทร์หอม
ถูกเลือกใช้เป็นเสาหลักเมืองนครหลวงเวียงจันทน์อย่างเป็นทางการโดยทางการลาว
๓) รูปแบบศิลปะและสถาปัตยกรรมของหลักเมือง ถูกนามาเป็นเครื่องมือเพื่อใช้สื่อสารและสร้าง
ความหมายในการแสดงสถานะและอัตลักษณ์ของบ้านเมืองตนอย่างตรงไปตรงมา
จากการศึกษา ยังพบว่าแนวคิดหลักเมืองมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการให้ความสาคัญในพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันอาจมีพัฒนาการทางแนวคิดไปค่อนข้างไกลกว่าครั้งอดีตมากก็ตาม แต่ผู้คนใน
ทุกระดับทางสังคมยังไม่ได้ละทิ้งใจความสาคัญของหลักเมืองคือ การพยายามสร้างหมุดหมายแสดงสัญลักษณ์
ของความเป็นเมืองให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในเมือง และยังคงต้องการพึ่งพาอานาจศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงสถิต
อยู่ในเมืองเหล่านั้น ได้ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษาผู้คนในเมืองให้อยู่อย่างปกติสุข แคล้วคลาด ปลอดภัย
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บทที่ ๖
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัย “หลักบ้านหลักเมืองไทย-ลาวลุ่มน้้าโขง : กรณีศึกษาพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมร่วมภูมิภาคของ
นครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักบ้านหลักเมืองในพื้นที่นครหลวง
เวียงจันทน์และหนองคายซึ่งมีพัฒนาการด้านคติ แนวคิด สู่รูปแบบศิลปกรรมที่มีความสัมพันธ์กับผู้คน โดย
สามารถสรุปและอภิปรายผลวิจัย ดังนี้
๖.๑ สรุปและอภิปรายผล “หลักบ้าน”ในพื้นทีน่ ครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย
๖.๑.๑ ข้ อ ค้ น พบหลั ก บ้ า นนครหลวงเวี ย งจั น ทน์ ส ามารถสรุ ป ข้ อ ค้ น พบหลั ก บ้ า นในเขตพื้ น ที่
นครหลวงเวียงจันทน์ ดังนี้
๑) ไม่ปรากฏค้า“หลักบ้าน”ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ และไม่พบเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับคาว่า
“หลักบ้าน” รวมถึงการใช้“เสาไม้ปลายเรียว” มาเป็นหมุดหมายสาคัญของหมู่บ้านดั งที่ปรากฏในพื้นที่อีสาน
ของไทย เหตุผลสาคัญหนึ่งอาจเป็นเพราะไม่เคยมี“เสา(ไม้)หลักบ้าน”ปรากฏมาก่อนเลย สอดคล้องกับคาเรียก
ขานหลักบ้านที่ใช้แทนด้วยคาว่า“หอบ้าน”ซึ่งเป็นคาดั้งเดิมที่ใช้ในพื้นที่สองฝั่งโขง หรืออีกเหตุผลหนึ่งอาจเคยมี
เสา(ไม้) ใจบ้าน แต่ ได้รั บผลจากนโยบายแห่งรัฐ เมื่อครั้งมีการปฏิวัติ พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๑๙ ซึ่งสอดคล้ องกับ
ช่วงเวลาที่แนวคิด“หลักบ้าน”เพิ่งเริ่มแพร่หลายเข้ามาในพื้นที่ภาคอีสานของไทยนั่นเอง
๒) เรื่องราวที่เกี่ยวกับต้านาน อาทิแม่สี หรือ เจ้าแม่สองนาง ฯลฯ ปรากฏว่ายังมีความ
เกี่ยวพันและเชื่อมโยงกับการสร้างบ้านแปงเมืองในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยพบความสัมพันธ์ชองบ้าน
(ที่บ้านโซกน้อยและบ้านโซกใหญ่)กับผู้คนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ อันเนื่องมาจากในตานานที่ระบุว่า แม่สี
ที่บ้านโซก คือแม่สีผู้ที่มีความเสียสละที่คอยคุ้มครองชาวเวียงจันทน์และคอยปกปักรักษาหมุดหมายหลักเมือง
ของนครหลวงเวียงจันทน์โดยปรากฏที่วัดสีเมือง จากตานานดังกล่าวยังสามารถสันนิษฐานได้ว่าบริเวณพื้นที่
บ้านโซกน่าจะเป็นชุมชนเก่าดั้งเดิมในเขตเวียงจันทน์ และน่าจะเป็นอีกหลักฐานสาคัญหนึ่งในการสร้างความ
เข้าใจด้านพัฒนาการของเมืองเวียงจันทน์
๖.๑.๒ ข้อค้นพบหลักบ้านจังหวัดหนองคาย สามารถสรุปข้อค้นพบหลักบ้านในเขตพื้นที่หนองคาย
ดังนี้
๑) หลักบ้านที่เป็นเสาถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ชุมชนที่มีหลักบ้านโดยสร้างในลักษณะเสาไม้/เสา
ปูน ส่วนใหญ่เป็นชุมชนใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาในช่วงทศวรรษ ๒๕๑๐-๒๕๒๐ ทาให้ค่อนข้างสรุปได้ว่าเป็นชุมชน
บุกเบิกพื้นที่ใหม่ ซึ่งอาจถูกผลักดันหรือได้รับ ผลกระทบจากนโยบายพัฒนาของรัฐ รวมทั้งอาจเป็นชุมชนที่ถูก
จัดตั้งสนับสนุนให้ตั้งชุมชนโดยรัฐเนื่องจากการแพร่กระจายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในช่วงดังกล่าว
๒) หลั ก บ้า นถู กตั้ ง โดยพุ ทธ(พระป่า และหมอธรรม)ชุ มชนใหม่ ที่ ส ร้ า งหลั ก บ้า นในช่ ว ง
ทศวรรษ ๒๕๒๐ – ๒๕๔๐ มักได้รับ การสนับสนุนจากพระสงฆ์ส ายพระปุาหรือหมอธรรมซึ่งถูกทาให้เป็น
สถาบันที่เป็นทางการ (institutionalization) ที่มีความชอบธรรม เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากรัฐไทยโดย
การใช้พุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวแทนระบบผีที่มีมาแต่เดิม และใช้เสาไม้เป็นสัญลักษณ์ซึ่งอาจมาจากคติเดิม
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ของท้องถิ่น หรืออาจได้แนวคิดมาจากส่วนกลาง(กรุงเทพฯ) บางแห่งใช้สัญลักษณ์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพุทธ
ศาสนา เช่น หลักสีมา พระพุทธรูปหรือการใช้ยันต์มาปิดลงบนเสาไม้เพิ่มเติมจากเดิม
๓) การสร้างหลักบ้านในระยะหลังกลายเป็นเครื่องมือแสดงความเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติ
เป็นที่น่าสังเกตว่าหลักบ้านและหลักเมืองถูกสร้างขึ้นมาอย่างมากไล่เลี่ยกันในช่วงทศวรรษ ๒๕๒๐-๒๕๔๐ โดย
มีพระสงฆ์หรือหมอธรรมที่อิงกับพุทธศาสนา มาเป็นฐานในการสร้างความชอบธรรมในการไล่ผี เพราะการเป็น
พุทธหมายถึงการเป็นไทย(ในช่วงเวลาดังกล่าว)
๓) การสร้ า งต้ า นานร่ วมของหลัก บ้า นเพื่ ออธิ บ ายความเป็ น ท้ องถิ่น ในบางชุม ชนที่ มี
ร่องรอยของแหล่งโบราณคดี ส่วนใหญ่จะมีการเชื่อมโยงสถานที่สาคัญ โดยใช้เรื่องเล่าหรือตานาน และสร้าง
ความสัมพันธ์กับหลักบ้านหรือหลักเมือง เช่น กรณีการเกิดแนวคิดหลักบ้านของบ้านบ่าง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
“ขุนบ่าง” คือผู้นาการอพยพที่มาจากหลวงพระบางที่มีความสอดคล้องกับ“ตานานพญาบ่าง”นอกจากนี้ยังพบ
ความเชื่อเรื่อง“ตานานเจ้าแม่สองนาง”ซึ่งเป็นที่รับรู้ร่วมกันของผู้คนทั้งสองฝั่งโขง จึงนาตานานและความเชื่อ
ดังกล่าวมาเชื่อมโยงให้สัมพัน ธ์กับสถานที่ต่างๆของบ้านและชุมชนใกล้เคียง จนเกิดกระบวนการหลอมรวม
แนวคิดในท้องถิ่น(localization)มาเป็นท้องถิ่นเดียวกัน และเกิดเป็นชื่อสถานที่(Place Name)ในที่สุด
๖.๑.๓ ข้อค้นพบพัฒนาการด้านรูปแบบของหลักบ้า น พื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย
โดยมีรูปแบบต่างๆ ดังนี้
รูปแบบที่ ๑รูปแบบเสาไม้ตั้งอยู่ในศาลได้แก่ บ้านดงดาลใต้ บ้านโนนสวรรค์ บ้านหนอง
จอก บ้านร่องเม็ก บ้านคาโปูงเปูง และบ้านเจื้อง ผลการศึกษาพบว่า ๑) การใช้เสาตั้งเพื่อประดิษฐานให้
อยู่ในเรือนของศาลแสดงถึงการให้ความสาคัญกับหมุดหมายประเภทที่เป็นเสามียอดปลายสอบ๒) เสาที่สารวจ
พบ แสดงถึงการให้ความสาคัญกับการหยั่งรากเสาลงสู่พื้นดิน๓) เป็นรูปแบบแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลัก
เมืองกรุงเทพฯ
รู ป แบบที่ ๒รู ป แบบเสาไม้ ตั้ ง อยู่ ก ลางแจ้ ง ได้ แ ก่ บ้ า นบ่ อ บ้ า นหนองหลวงเก่ า ผล
การศึกษาหลักบ้านรูปแบบเป็นเสาไม้ตั้ง อยู่กลางแจ้ง สะท้อนให้เห็นว่า ๑) การใช้เสาตั้งกลางแจ้ง มีทั้งที่ที่
ปรากฏอยู่ในบ้าน และส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ตามทางโค้งและปากทางเข้าบ้าน๒) เสาที่สารวจพบ มักเป็นไม้แก่น มี
ความสูงในระดับเพียงตา๓)การพบเสาไม้ที่อยู่ตามทางโค้งหรือทางแยกปากทาง นอกจากสามารถบอกเขตบ้าน
แล้ว ยังแสดงถึงการใช้หมุดหมายเพื่อปูองกันเภทภัยต่างๆที่จะเข้ามาในเขตของบ้าน
รูปแบบที่ ๓ รูปแบบศาลเป็นเรือนขนาดเล็กเรียกว่า “หอบ้าน”ได้แก่ บ้านโซกน้อย บ้าน
แสงสว่าง บ้านปากท่าง บ้านอุดมผล ผลการศึกษาหลักบ้านรูปแบบศาล/หอ ที่เรียกว่า “หอบ้าน”สะท้อนให้
เห็นว่า ๑)หมุดหมายที่ปรากฏคือตัวเรือนที่เรียกว่า หอบ้าน โดยมีการเรียกเฉพาะที่ฝั่งเวียงจันทน์ ๒) ไม่พบเสา
ไม้ในบริเวณหอบ้านแต่อย่างใด๓)รูปแบบเรือนและสภาพแวดล้อมโดยรวมของหอบ้านมีลักษณะเดียวกับศาลปูุ
ตาในฝั่งหนองคาย
รูปแบบที่ ๔ รูปแบบศาลเป็นเรือนขนาดเล็ก มีเครื่องบูชา ได้แก่ศาลปูุตาปูุคาถางบ้านพวก
ศาลบ้านหม้วย ผลการศึกษาหลักบ้านที่ มีรูปแบบเป็นศาลมีเครื่องบูชาสะท้อนให้เห็นว่า ๑) หมุดหมายที่
ปรากฏคือตัวเรือนที่เรียกว่า ศาล โดยมีการเรียกเฉพาะที่ฝั่งหนองคาย๒) ไม่พบเสาไม้ในบริเวณศาลปูุตาแต่
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อย่างใด๓) ภายในเรือนมีการตั้งรูปเคารพและเครื่องบูชา โดยพบทั้งที่มีการตั้งเสาให้อยู่กลางเรือนเพื่อให้แลเป็น
เสาเดี่ยวและแบบเป็นเรือนที่ตั้งติดดิน
รูปแบบที่ ๕รูปแบบเสาปูนโดยหยั่งรากเสาลงในหลุม และมีเสาอยู่ในศาล ได้แก่ หลักบ้าน
ไทยสามัคคี หลักบ้านโนนดู่ศาลปูุอ่วม ผลการศึกษาหลักบ้านที่มีรูปแบบเสาปูนโดยหยั่งรากเสาลงในหลุมโดย
อยู่ในศาล สะท้อนให้เห็นว่า ๑) มีทั้งการพอกปูนหุ้มเสาไม้ และการใช้แท่งปูนมาปักเป็นเสาหลักบ้าน๒)ส่วน
ยอดทาเป็นปลายตัดเพื่อประดิษฐานรูปเคารพ๓) มีการประยุกต์ทั้งรูปแบบของชุดฐานเสาและเสา รวมถึงหน้าที่
การใช้งาน(ตั้งพระพุทธรูป)
รูปแบบที่ ๖รูปแบบหอพระโดยการใช้หลักหินรูปแบบเสมามาช่วยเป็นหมุดหมายกาหนดเขต
ศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ หอพระพุทธหลักบ้านพระบาทนาหงส์ หลักบ้านตาดทอง ผลการศีกษาหลักบ้านที่มีรูปแบบ
หอพระ โดยการใช้หลักหินรูปแบบเสมามาช่วยเป็นหมุดหมายกาหนดเขตศักดิ์สิทธิ์ สะท้อนให้เห็นว่า ๑)
รูปแบบศาลมีการยกฐานของเรือนค่อนข้างสูง บางแห่งมีการทาฐานบัวจนมีรูปลักษณะใกล้เคียงกับหอพระ๒) มี
การใช้ก้อนหินธรรมชาติมาฝังบอกเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความรู้สึกสมดุลทางสายตา และเสริมให้ศาลมีความ
โดดเด่น๓) ภายในศาลประดิษฐานพระพุทธรูป มีการเปิดรู(บือ)ที่พื้นของศาลเพื่อบรรจุสิ่งมงคล
รูปแบบที่ ๗รูปแบบพิเศษได้แก่ ๑) หลักบ้านโนนมันปลา มีรูปแบบหลักบ้านคือ เป็นเสาไม้
ใหญ่ ๑ต้น และมีเสาไม้ขนาดเล็ก ๘ต้น ล้อมรอบอยู่ ๒)หลักบ้านดอนหวาย มีรูปแบบคือ เป็นเสาไม้โบกปูน
ตั้งอยู่วงเวียนของหมู่บ้าน ๓) หลักบ้านบ่าง มีรูปแบบคือ เป็นเสาไม้ยกสูงขึ้นโบกปูน มีรูปปั้นพยาบ่างอยู่
ด้านหลัง ๔) หลักบ้านนาทับไฮ มีรูปแบบคือ หลักหินทาสีทองติดกระจกสีตั้งอยู่ในศาล ผลการศึกษาหลัก
บ้านรูปแบบพิเศษ สะท้อนให้เห็นว่า ๑) เป็นรูปแบบที่ผสมผสานแนวคิดหลักบ้านหลายๆแบบจนเกิดแนวคิด
ใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะตัวสูง๒) สามารถคงคติ แนวคิดหลักบ้านโดยการต่อยอดได้อย่างมีวิวัฒนาการ๓)รูปแบบ
ของศาลมีที่มาจากชุดความรู้เรื่องหมุดหมายหลักบ้านและเรื่องราวความเป็นมาในท้องถิ่น
๖.๑.๔ ข้อค้นพบคติแนวคิดการเกิดหลักบ้านในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย
จากผลการวิจัย สามารถแบ่งกลุ่มความสาคัญในความมุ่งหมายและคติแนวคิดในการตั้งหลักบ้านลุ่มน้า
โขงฯได้เป็น ๒ กลุ่มคือ
๑)กลุ่ มที่ มีค วามมุ่ ง หมายด้ว ยเหตุ ผ ลในการตั้ง หลั กบ้ า นมากที่สุ ด คือ มีค วามเชื่อ ในสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อปกปักรักษาผู้คนในหมู่บ้านให้มีความปกติสุข และเพื่ อเป็นหมุดหมายในการตั้งบ้าน เพื่อเป็น
สัญลักษณ์ในความเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน โดยมีนัยยะในการศูนย์รวมจิตใจอีกด้วย
๒) กลุ่มที่มีความมุ่งหมายด้วยเหตุผลในการตั้งหลักบ้านมากคือ เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาในบ้านจึง
ต้องสร้าง ด้วยเชื่อว่ามีสิ่งที่ไม่ดี เช่น ผีปุา ผีปอบ คุณไสย ฯลฯ เข้ามาในหมู่บ้าน การตั้งหลักบ้านจึงเป็นการขับ
ไล่สิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากหมู่บ้าน และเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรม เพื่อให้ผู้คนในบ้านอบอุ่นใจ และ
เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ของชาวบ้าน
จากการศึกษาทั้งสองกลุ่ม พบว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน โดยความมุ่งหมายของกลุ่มที่สอง หาก
ได้ดาเนินการในความมุ่งหมายสร้างหลักบ้านแล้ว ก็จะกลับมาสู่การสนับสนุนความมุ่งหมายในการตั้งหลักบ้าน
ของกลุ่มที่หนึ่ง โดยเฉพาะในประเด็นสร้างเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการปกปักรักษาผู้คนในบ้านให้อยู่อย่างปกติ
สุข แคล้วคลาด ปลอดภัย
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๖.๑.๕ ข้อค้นพบปรากฏการณ์ของหลักบ้านกับความสัมพันธ์ของผู้คน มีดังนี้
๖.๑.๕.๑ หลักบ้านกับร่องรอยทางประวัติศาสตร์
จากร่องรอยทางประวัติศาสตร์ จะพบว่าความเชื่อเรื่องผีและพุทธมีความสัมพันธ์เกาะเกี่ยวกัน
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมเดียวกันของทั้ง ๒ ฝั่งโขงที่มาจากคติและแนวคิดการกาหนดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของบ้านและ
สร้างให้ปรากฏออกมาอย่างเป็นรูปธรรมให้เป็นหมุดหมายของบ้าน อาทิ การฝังหรือปักหมุดหมายหรือการปลูก
สร้างหมุดหมายนั้นให้เป็นเรือนหรือศาล โดยมีพัฒนาการสืบเนื่องร่วมกันมาดังปรากฏหลักฐานที่เป็นหมุดหิน
และหลักหินฯลฯ หมุดหินเหล่านี้แม้ว่าบางแห่งจะมีความมุ่งหมายในแรกสร้างเพื่อให้เป็น “นิมิต”อื่นที่ไม่ใช่หลัก
บ้านก็ตาม การน้าหมุดหินนั้นมาเปลี่ยนหน้าที่ให้เป็นหลักบ้าน สามารถแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการสิ่งที่มี
อยู่ในท้องถิ่นให้มีคุณค่าต่อไปตามลักษณะของสังคมที่เคลื่อนไป ซึ่งเป็นการคงจิ ตวิญาณของหมุดหมายหิน
นั้นให้คงอยู่กับบ้านนั้นด้วย อาทิ การตั้งหลักบ้านด้วยการขนย้ายหลักหินใบเสมาจากวัดร้าง หรือการนาก้อน
หินขนาดใหญ่ที่พบในหมู่บ้านมาปักไว้เป็นหมุดหมายของบ้าน ฯลฯ
๖.๑.๕.๒ หลักบ้านกับการสร้างบ้านแปงเมือง
การเกิดหลักบ้านทั้ง ๒ ฝั่งโขง สามารถอธิบายโดยเริ่มจากหลักฐานพงศาวดารและคาบอกเล่า
ของผู้คนในพื้นที่นั้น อาทิ พงศาวดารล้านช้าง ฯลฯ ที่มีการระบุถึงการฝังผลักคา หลักเงิน ฯลฯ จากตัวอย่าง
ของพื้นขุนบูรมราชาธิราช ในพงศาวดารล้านช้างชี้ให้เห็นว่าคติในการฝังหมุดหมายลงในดินมีแนวความคิดสืบ
ทอดมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะไม่สามารถระบุได้ถึงรูปแบบของวัสดุต่างๆได้ชัดเจน อย่างน้อยก็สามารถยืนยันได้
ว่าคติ แนวคิดในการฝังหมุดหมายเมืองได้ถูกส่งต่อมาถึงปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงหมุดหมายของหลักบ้านที่เป็นราก
วั ฒ นธรรมของการสร้ า งบ้ า นและแปงเมื อ งในลั ก ษณะคู่ ข นานร่ ว มกั น การพบเฉพาะ“หอบ้ า น”ในพื้ น ที่
เวียงจันทน์อาจชี้ให้เห็นถึง การคงอยู่ของคติความเชื่อเดิมที่พบความนิยมในการฝังหมุดหมายลงดินและสร้าง
เรือนขึ้นมา(เหนือพื้นดิน)ให้เป็นที่ประจักษ์
๖.๑.๕.๓ หลักบ้านกับการก้าหนดสัญลักษณ์หมุดหมายของบ้าน
การเกิดหลักบ้านที่มาจากการเคลื่อนย้ายของผู้คนสามารถสรุปได้ดังนี้
๑) กลุ่มคนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่เวียงจันทน์คือ กลุ่ม“ลาวลุ่ม” ซึ่งมักตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ราบลุ่มริมน้า
โขง และมักไม่พบวัฒนธรรมการปักหมุดหมายบ้านด้วยเสาไม้ จากหลักฐานดังกล่าวทาให้สันนิษฐานได้ว่า ผู้คน
ทั้ง ๒ ฝั่งโขงในเขตเวียงจันทน์ -หนองคาย คือกลุ่มประชากรหลักที่เป็นลาวลุ่มและมีความนิยมฝังหมุดหมาย
บ้าน-เมืองลงดินเพื่อเป็น“นิมิต” ในการลงหลักปักฐานของบ้านเมืองนั้น โดยมีการใช้สภาพแวดล้อมที่มักเป็น
เนินดิน และมีสภาพแวดล้อมที่ร่มครึ้มด้วยไม้สูงใหญ่ เพื่อเป็นจุดหมายตา(Landmark)ประหนึ่งหมุดหมายทาง
(แกน)ตั้ง และแม้ว่าจะยังไม่พบหลักฐานชี้ชัดได้ว่าแนวคิด “เรือนขนาดเล็ก” เกิดขึ้นมาเมื่อใด อย่างน้อยเรือน
ดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นถึงรากทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ร่วมกันของผู้คนสองฝั่งโขงอย่างชัดเจน
๒) มีการพบหมุดหมายหลักบ้านที่เป็น “เสาไม้” ซึ่งอยู่ทางขอบนอกของเวียงจันทน์ และพบ
มากขึ้นไปตามลาน้าโขงขึ้นไปทางตอนเหนือของเวียงจันทน์ อาทิ หลวงพระบาง ฯลฯ และเมื่อตรวจสอบจาก
หลักฐานเอกสารของทางการลาวและจากการสัมภาษณ์ ทาให้ได้ผลสรุปโดยสังเขปว่า เสาดังกล่าวคือเสา“ใจ
บ้าน” ซึ่งพบตามกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่มีถิ่นฐานตามลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นเนินเขาไปตามลาน้าโขงรวมถึง
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ทางภาคเหนื อ ของประเทศไทย และตอนบนของลาว(เมื อ งสิ ง อุ ด มไซ ฯลฯ) เลยเข้ า ไปทางฝั่ ง
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมา(เชียงตุง ยอง ฯลฯ) และแถบตอนใต้ของประเทศจีน(ยูนนาน ฯลฯ) อย่างไรก็
ดีกลุ่มคนที่ใช้เสาไม้ปักอยู่กลางบ้านดังกล่าวมานี้ ไม่พบการเรียกหมุดหมายที่ท้ามาจากไม้แก่นดังกล่าวว่า
“หลักบ้าน” หากแต่ในทุกพื้นที่ดังกล่าวเรียกเสาไม้กลางบ้านนี้ว่า“ใจบ้าน”
๓) การเกิดวัฒนธรรมปักเสาไม้กลางบ้านในเขตเมืองหนองคายและตามเมืองต่างๆริมฝั่งขวา
ของแม่น้าโขง พบหลักฐานที่เรียกว่า“หลักบ้าน” ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๖ ลงมา สอดคล้องกับช่วงเวลาที่มี
การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากราชอาณาจักรลาว มาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมี
แนวคิดต่อต้านความเชื่อในอานาจศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติที่ผู้คนทั้งสองฝั่งโขงมีอยู่แต่เดิม ทั้งนี้หมายรวมถึง
การต่อต้านความเชื่อศรัทธาในศาสนาด้ว ย จึงสันนิษฐานได้ว่าแนวคิดหลักบ้านในฝั่งเวียงจันทน์น่าจะถูกลบ
เลือนให้มีอยู่น้อยลง จนอาจเรียกได้ว่าถูกแช่แข็ง(Freezing)ในช่วงเวลานั้น ในขณะที่แนวคิดหลักบ้านในฝั่ง
หนองคาย ฯลฯ ได้ถูกนามาใช้ในเชิงบูรณาการทางสังคมและการเมืองในฝั่งไทย โดยการสถาปนาต่อยอดทาง
แนวคิดของหมุดหมายหลักบ้าน จากอานาจศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติที่มีอยู่เดิม มาเป็น หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา เพื่อปูองกันภัยต่างๆ รวมถึงภัยที่เกิดจากลัทธิความเชื่อทางการเมืองที่แบ่งผู้คนทั้งสองฝั่งโขง(ซึ่งเป็น
กลุ่มเครือญาติเดียวกัน)ให้แยกออกจากกัน
๔) การประสมประสานแนวคิด หลั กบ้ านเดิม และแนวคิด สมัย ใหม่( Modernism) จนเกิ ด
แนวคิดหลักบ้านแบบใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๖ โดยพบว่าเริ่ม
นามาใช้อย่างเป็นกระบวนการทางด้านแนวคิดหลังจากสยามมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร
แนวคิดดังกล่าวพบได้จากการนิ ยมสร้างหมุดหมายให้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่กึ่งกลางทางแยกใหญ่ของถนน
เพื่อให้เป็นจุดหมายตา(Landmark) และน่าจะส่งผลต่อแนวคิดการสร้างบ้านและหลักบ้านในช่วง พ.ศ. ๒๕๒๐
ลงมา โดยพบได้จากการตั้งหมุดหมายของบ้านด้วยเสาหลักบ้านที่กึ่งกลางแยกถนนของบ้าน อาทิ หลักบ้านบ่าง
หลักบ้านนาทับไฮรวมถึงหลักบ้านดอนหวาย ซึ่ง ผู้ตั้งหมู่บ้านอพยพมาจากภายนอก และเมื่อแรกตั้งบ้านได้ทา
การปักเสาไม้คูณเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการตั้งบ้าน และให้เป็นจุดหมายตาดังเช่นแนวคิดสมัยใหม่โดยไม่มี
การประกอบพิธีกรรมใดๆ ปัจจุบันภายในบ้านมีผู้นับถือศาสนา ๒ กลุ่มคือ พุทธ และคริสต์ โดยมีหลักบ้าน
เปรียบเหมือนศูนย์รวมจิตใจ และมีการเรียกเสาหลักบ้านนี้ว่าหลักบ้านคริสตพุทธ
๖.๑.๕.๔ หลักบ้านกับการเชื่อมโยงสถานที่กับต้านานเรื่องเล่า
การศึกษาหลักบ้านสามารถพบเรื่องราวที่เกี่ยวกับตานานเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงกับสถานที่ทาง
ภูมิศาสตร์ดังนี้
๑) กรณี ก ารสร้ า งต้ า นานถิ่ น ก้ า เนิ ด แม่ สี ที่ บ้ า นโชคใหญ่ มี ค วามเป็ น ไปได้ เ กี่ ย วกั บ
ความสัมพันธ์ของบ้านโชคใหญ่กับเมืองเวียงจันว่า บ้านโชคใหญ่อาจเป็นชุมชนขนาดใหญ่ดั้งเดิมชุมชนหนึ่งและ
น่าจะมีความสัมพันธ์ในอดีตหรือในทางประวัติศาสตร์ของการสร้างเมืองเวียงจั นทน์ จึงมีการสร้างตานานแม่สีขี่
ม้าขาวเดินทางจากบ้านโชคใหญ่เพื่อมากระโดดลงหลุมหลักเมือง ตานานดังกล่าวถือเป็นภาพสะท้อนการ
เคลื่อนย้ายของผู้คนจากบ้านโชค เพื่อมาลงหลักปักฐานที่นครหลวงเวียงจันในเวลาต่อมาจนปัจจุบัน
๒) การสร้ า งต้ า นานร่ วมของหลัก บ้ า นเพื่ ออธิ บ ายความเป็ น ท้ องถิ่น ในบางชุม ชนที่ มี
ร่องรอยของแหล่งโบราณคดี ส่วนใหญ่จะมีการเชื่อมโยงสถานที่สาคัญ (place Names) โดยใช้เรื่องเล่าหรือ
ตานาน และสร้างความสัมพันธ์กับหลักเมือง เช่น กรณีบ้านบ่าง ที่มีตานานเกี่ยวกับพญาบ่างใหญ่ เจ้าแม่สอง
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นาง ผีต่างๆ เป็นต้น และภายหลังมีการสร้างหลักบ้านขึ้นมาและนามาโยงกับตานานพญาบ่างและสถานที่ต่างๆ
ในชุมชนและใกล้เคียงจนมีลักษณะเป็นท้องถิ่นเดียวกัน (localization)
๖.๑.๖ สรุปประเด็นคติแนวคิดการเกิดหลักบ้านนครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย
๖.๑.๖.๑ หลักบ้าน มีสายวิวัฒนาการมาจากความเชื่อเรื่องก้าหนดเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ด้วย
หมุดหมายที่เริ่มมาจากการฝังด้วยวัตถุตามธรรมชาติในท้องถิ่นและมีการประกอบพิธีกรรม โดยพบสายคติ
ความเชื่อที่ปรากฏออกมา ๒ สายคือ
๑) สายหมุดหมาย(ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหิน)ที่เกิดจากการฝังลงดิน(มีรูปทรงเฉลี่ยที่สมมาตร)
๒) สายหมุดหมายที่ปักลงดิน(มีรูปทรงตามแนวยาวเพื่อให้สามารถปักโผล่ขึ้นมาพ้นผิวดิน)
ทั้งสองวิธีการฝังและปักลงดินดังกล่าวมานี้ ยังไม่สามารถชี้ได้ชัดว่าแนวคิดสิ่งใดเกิดขึ้นมา
ก่อน อย่างไรก็ดีผลจากการวิจัยครั้งนี้ ทาให้สามารถสันนิษฐานได้ว่าแนวคิดการฝังและหรือปักหมุดหมายหลัก
บ้านน่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลานานมากแล้ว และเป็นแนวคิดที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่แตกต่างกัน และหาก
พิจารณาลงไปในรายละเอียดของแนวคิดหมุดหมายดังกล่าวโดยมุ่งประเด็นที่แนวคิดการฝังและหรือปักหมุด
หมายเพื่อมุ่งหมายให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สาคัญของบ้านจะพบว่าการฝังหมุดหมายลงดินมักมีคุณลักษณะเด่น
ด้วยสภาพแวดล้อม(Environment)ในพื้นที่นั้นด้วยอาทิ การคงต้นไม้ใหญ่ซึ่งเปรียบเหมือนตัวแทนหนึ่งของ
หมุดหมายที่ถูกฝังลงดิน และพบว่าบางครั้งอาจเป็นตัวแทนของหมุดหมายเสียเองในบางหมู่บ้านจากหลักฐาน
ดังกล่าวจึงมีความเป็นไปได้ว่า พัฒนาการแนวคิดหมุดหมายของหลักบ้าน อาจเริ่มมาจากการฝังวัตถุทาง
ธรรมชาติลงดินเพื่อแสดงถึง “นิมิต”หรือเครื่องหมายจ้าเพาะในทางสัญลักษณ์เท่านั้น และอาจเป็นสาย
วิวัฒนาการหนึ่งของแนวคิดการฝังและปักหมุดหมาย โดยมีทั้งแนวคิดให้ส่วนของหมุดหมายปรากฏขึ้นมา
เสมอหรือใกล้เคียงกับระดับผิวดิน และแนวคิดตั้งขึ้นมาให้พ้นผิวดินในที่สุด
๖.๑.๖.๒ หลักบ้าน คือ หมุดหมายในการตั้งชุมชน เป็นสัญลักษณ์ของการตั้งหมู่บ้าน ควบคู่
ไปกับการทาหน้าที่คุ้มครองสองหน้าที่นี้เป็นไปพร้อมๆกัน จากหลักฐานประเภทบันทึก พงศาวดาร ฯลฯ พบ
ร่องรอยว่าด้วยการกาหนดเขตที่จะสร้างชุมชน เช่น พื้นขุนบรมฯ ฯลฯ ที่กล่าวถึงการกาหนดเขตแล้ว จึงนา
สิ่งของต่างๆฝังลงไปเพื่อเป็นหมุดหมายแสดงสัญลักษณ์ความสาคัญของสถานที่ แม้ว่าในปัจจุบันวิธีคิดชุดนี้จะ
เริ่มคลายตัวไปบ้างแล้ วก็ตาม หลั กบ้ านก็ยังเป็นหนึ่งในหมุดหมายที่แสดงถึงผลึกทางวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่
(Constancy) และมีหน้าที่เพิ่มจากหมุดหมายอันเป็นมงคล มาเป็นสัญลักษณ์เพื่อป้องกันชุมชนจากสิ่งชั่วร้าย
ด้วย ดังจะเห็นว่ามีหลายชุมชน มีการตั้งชุมชนมาก่อนหน้าแล้ว แต่เพิ่งมาสร้างหลักบ้านทีหลัง เนื่องจากเกิด
เหตุร้ายขึ้นมา อย่างไรก็ตาม จากการสารวจในหลายๆพื้นที่ โดยเฉพาะเมื่อสอบถามกับผู้อาวุโสในพื้นที่ ก็ยังคง
เล่าถึงการตั้งหลักบ้านเพื่อเป็นหมุดหมายของการตั้งชุมชน ดังตัวอย่างที่พบคือ หลักบ้านของบ้านดอนหวาย ซึ่ง
แม้จะเป็นชุมชนใหม่ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน แต่ผู้นาชุมชนเลือกที่จะสร้างหลักบ้านไว้เป็นสัญลักษณ์กาหนดเขต
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยบางแห่งมีการนาพระพุทธรูปตั้งเป็นประธานเหนือยอดเสาปลายตัด ซึ่งเป็นการเพิ่มความ
ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปอีกขั้นด้วยการใช้พุทธศาสนามาผสมผสานกับระบบความเชื่อผีที่มีแต่เดิม บางแห่งก็นิมนต์พระเก
จิผู้มีชื่อเสียงในท้องถิ่นมาเป็นผู้ตั้งเสาหลักบ้านแทนเฒ่าจ้าหรือหมอธรรมที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ยัง
มีการปิดแผ่นยันต์หรือลงอักขระที่ตัวเสา โดยบางแห่งยังพบการปักหลักเสาบ้านหลายหลักนอกเหนือจากเสา
หลักบ้านประธาน(ซึ่งตั้งอยู่กลางชุมชน)เพื่อให้ครอบคลุมโดยรอบพื้นที่ทั้งหมู่บ้านหรือชุมชน หลักบ้านเหล่านี้
มักพบเป็นส่วนหนึ่งที่ปักตามทางเข้าออกของหมู่บ้านด้วย
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๖.๑.๖.๓ หลักบ้า น คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คุ้มครอง ปกปักรักษาชุมชนหรือผู้คนในบ้าน คติ
ดังกล่าวนี้น่าจะมีวิวัฒนาการมาจากการเพิ่มหน้าที่ของหมุดหมายหลักบ้าน ซึ่งนอกจากสามารถบ่งบอกถึงพื้นที่
ที่มีความส้าคัญในการตั้งหมู่บ้านแล้ว แนวคิดดังกล่าว ยังท้าให้หลักบ้านได้ถูกพัฒนาไปสู่ความพยายาม
สร้างสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยการสร้างเรือนที่มีขนาดย่อลงจากเรือนทั่วไปของมนุษย์
โดยมีรูปแบบแตกต่างกันไปตามคติความเชื่อและรสนิยมของท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันมักเรียกว่า หอ หรือ ศาล
ฯลฯ ในบางบ้านตั้งใจที่จะไม่ให้มีการตั้งรูปเคารพไว้ภายในเรือน คงมีแต่เครื่องบูชา ในขณะที่บางบ้านมีการตั้ง
รูปเคารพที่ทาจากไม้หรือปูน รวมถึงการนาเฉพาะส่ วนของหัว บัวที่เป็นองค์ประกอบสาคัญของยอดเสามา
ประดิษฐานให้อยู่ในเรือนแทนรูปเคารพ ฯลฯ คติดังกล่าวนี้ ชี้ให้เห็น ถึงหนึ่งในสายวิวัฒนาการหลักบ้านที่อาจ
มาจากการฝังหมุดหมายลงในพื้นดิน เพื่อแสดงถึง “นิมิต”ความเป็นมงคลและความศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาจึงมีการ
พัฒนาแนวคิดเพื่อให้เกิด การรับรู้ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นั้น ด้วยการสร้างหมุดหมายให้ปรากฏขึ้นเหนือพื้นดิน
เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ ดังเช่นตัวอย่างการสร้าง“ศาล”หรือเรือนขนาดย่อม(โดยให้ปรากฏขึ้นมาเหนือพื้นดิน)
เพื่อให้เป็นสิ่งแสดงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม สายพัฒนาการดังกล่าวเป็นที่ทราบกันตามชื่อสถานที่นี้
ว่า พ่อปูุ ปูุตา มเหสักข์ ฯลฯ ซึ่งเป็นผีหรือเทวาอารักษ์ประจาถิ่น
๖.๒ สรุปและอภิปรายผล“หลักเมือง”ในพื้นทีน่ ครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย
๖.๒.๑สรุปข้อค้นพบ “หลักเมืองนครหลวงเวียงจันทน์”
๑) กรณีวัดสีเมืองและความเชื่อแม่สีเมือง
ประเด็น “การฝังคนทั้งเป็น” (อาจเป็นคนท้องหรือคนที่มีชื่อเป็นมงคล) ลงในหลุมหลักเมือง
สะท้อนให้เห็นถึงการแพร่กระจายความเชื่อดังกล่าว (ทั้งลาว มอญ พม่าและไทย) แต่ไม่มีหลักฐานใดยืนยันเลย
ทั้งนี้ตามตาราพระราชพิธีฝังหลุมพระนครหรือตาราพระราชพิธีนครฐานฉบับโบราณ ได้พรรณนาพิธีการตั้งแต่
ต้นจนสุดท้ายอย่างละเอียดพิสดารไม่ปรากฏมีตอนใดกล่าวถึงคนชื่อ อิน จัน มั่น คง หรือคนมีท้อง
ประเด็น “ตานานแม่สีเมือง” สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพชนเพศหญิง คือ แม่สี
(หรือ นางนาค) หลายพันปีมาแล้ว ตั้งแต่ยุคก่อนรับอินเดีย (พราหมณ์และพุทธ)ทั้งนี้คาว่า สี กร่อนจากคาเขมร
ว่า สรี (อ่านว่าสะ-เร็ย) มาจากคาว่า สตรี แปลว่า ผู้หญิง เป็นความเชื่อเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์เพราะผู้หญิง
เป็นผู้ให้กาเนิดจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ดังกล่าว
ประเด็น “ความนิยมในการเซ่นสรวงแม่สีเมือง”ซึ่งมีมากกว่าหลักเมืองเวียงจันที่สร้างทีหลัง
โดยรัฐบาลลาว และเป็นที่น่าสังเกตคือประเด็นที่ผู้คนวอนขอจากแม่สี ซึ่งขอได้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องความรัก
เนื่องจากครั้งแม่สียังมีชีวิตได้ประสบความผิดหวังในความรักซึ่งสะท้อนถึงโลกทัศน์ของผู้คนได้เป็นอย่างดี
๒) กรณีการสร้างต้านานถิ่นก้าเนิดแม่สีที่บ้านโชคใหญ่
มีความเป็นไปได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบ้านโชคใหญ่กับเมืองเวียงจันว่า บ้านโชคใหญ่อาจ
เป็ นชุมชนดั้งเดิมหรือชุมชนใหญ่ก่อนที่จะมีการสร้างเมืองเวียงจันเป็นศูนย์กลาง อาจสร้างตานานแม่สี ว่า
เดินทางจากบ้านโชคใหญ่เพื่อมากระโดดลงหลุมหลักเมือง จึงอาจเป็นการสะท้อนการเคลื่อนย้ายของผู้คนจาก
บ้านโชคเพื่อมาลงหลักปักฐานที่ชุมชนเวียงจันทน์
๓) กรณีหลักเมืองเวียงจันทน์
การพบกลุ่มหินหลักเมืองที่บ้านเพียวัด เป็นกลุ่มหินจานวน ๔๗๓ หลักที่ขุดพบระหว่างการ
สร้างขยายถนนบริเวณใกล้กับวัดสีเมือง กลุ่มหินเหล่านี้ทางการลาวเชื่อว่าเป็นหลักเมืองโบราณของเวียงจันทน์
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ตั้งแต่สมัยที่มีการย้ายมาสร้างเมืองใหม่ ส่วนเสาและหอหลักเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.๒๐๑๒ บนพื้นที่ขุดพบ
กลุ่มหินหลักเมือง โดยสร้างสรรค์เสาจากไม้จันทน์หอมอันมีนัยยะของขื่อที่เป็นมงคลและสอดคล้องกับชื่อของ
นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งนับเป็นเสาหลักเมืองอย่างเป็นทางการที่ทามาจากไม้ต้นแรกของสปป.ลาว
จากจารึกที่รัฐบาลลาวสร้างหลักเมืองแห่งใหม่สะท้อนให้เห็นการผลิตซ้าและตีความหมายใหม่
ของหน้าที่ (function) เพื่อรองรับปัจจุบันที่ชัดเจนสามประการที่เชื่อมโยงกันคือ๑) เพื่อเป็นศิริมงคล แสดงถึง
ความเจริญรุ่งเรืองของเมืองและผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ๒) เพื่อเป็นสัญลัญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพที่เกิด
จากการสร้างเมืองเวียงจันในฐานะศูนย์กลางของพระราชอาณาจักร ทั้งยังเป็นการแสดงความเคารพต่อบรรพ
บุรุษผู้ก่อตั้งเมืองและพระราชอาณาจักรล้างช้าง ๓) เป็นการยืนยันนโยบายของพรรคฯและรัฐบาลในการสงวน
รักษาประเพณีของชาติ การสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมความรักชาติ แสดงออกถึงลักษณะของมวลชน
ลาวที่นาโดยรัฐบาลปฏิวัติเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมสมัยใหม่และสังคมโลกที่มีความก้าวหน้า
นอกจากนี้ หมุดหมายที่แสดงความเป็น หลั กเมืองเวียงจันทน์ ในระยะแรก พบที่ฐานสถูป
(เจดีย์)ประธานของวัดสีเมือง๑๕๕ และอาจเคยเป็นหลักสีมาเดิมของวัด๑๕๖ เมื่อเวลาผ่านไป หลักหินดังกล่าวจึง
ถูกขนย้ายออกมาตั้งไว้บนแท่นภายในห้องด้านหลังพระประธาน ๑๕๗ การนาหลักหินที่อาจเคยอยู่ภายในพระ
สถูปประธาน(หรืออย่างน้อยก็อาจเป็นหลักหินที่ถูกสร้างขึ้น และอยู่ภายในพื้นที่เดิมของวัดสีเมือง) ชี้ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของหมุดหมายที่เป็นหลักศูนย์กลางของวัดที่มีสัญญะควบคู่ไปกับการเป็นหลักศูนย์กลางของ
เวียงจันทน์ในฐานะเมืองศูนย์กลางแห่งใหม่ของกรุงศรีสัตนาคนหตุ ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๑ในสมัยของพระ
เจ้าไชยเชษฐาธิราช โดยมีหอหลักเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกัน
๖.๒.๒ สรุปข้อค้นพบ “หลักเมืองจังหวัดหนองคาย”
๑) แม้ ห นองคายจะเป็ น เมื อ งเก่ า แต่ ไ ม่ ป รากฏหลั ก ฐานการสร้ า งหลั ก เมื อ ง(ตามแบบ
ส่วนกลาง)มาก่อน จนมาสร้างเสาหลักเมืองของจังหวัดขึ้น ส่วนเสาหลักเมืองตามอาเภอต่างๆ สร้างขึ้นมาใหม่
ภายใต้แนวคิดหลักเมืองที่มาจากส่วนกลาง และหลักเมืองบางแห่งน่าจะเป็น“หลักบ้าน”มาก่อน อาทิ หลักเมือง
เฝูาไร่ ฯลฯ
๒) การยกหลักบ้านขึ้นมาเป็นหลักเมือง เพื่อให้เห็นความสาคัญของชุมชนที่เคยเป็นเมืองเก่า
หรือชุมชนเก่า จึงเรียกหลักบ้านที่มีอยู่เดิมว่า“หลักเมือง”หลักเมืองกลุ่มนี้จะอยู่ตามอาเภอต่างๆ และมีคาบอก
เล่าถึงความสาคัญของพื้นที่ในฐานะเมือง จึงได้สร้างเป็นเสาและศาลหลักเมืองขึ้นมา(ตามความนิยมของยุค
สมัย)
๓) ในประเด็นหลักเมืองโพนพิสัย สันนิษฐานว่า เดิมเป็นศาล / หอผี ตั้งอยู่ปากทางน้า หรือ
ปากห้วยหลวงที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้าโขง ปัจจุบันศาลหลักเมืองยังคงมีศาลไม้หลายหลัง และมี พิธีกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับแม่น้าโขง สอดคล้องกับฝั่ง สปป.ลาว ซึ่งปัจจุบันยังพบหอผีตามบริเวณทางแยกสาคัญ และตาม
ปากคลองที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้าโขง ในเวลาต่อมา(ตั้งแต่พุทธศตวรรษ ๒๖) บริเวณฝั่งประเทศไทยมีความ
นิยมสร้างเสาหลักบ้านหลักเมือง ทาให้มีการปรับจาก “ระบบหอผี” มาเป็น “ระบบหลักเสา” แทน นอกจากนี้
๑๕๕

สัมภาษณ์พ่อตู้สะหมาน สุวันนะสี(ศิลปินแห่งชาติลาว) วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ปัจจุบัน เสียชีวิตแล้ว)
ปรึกษาและสนทนากับศาสตราจารย์พิเศษศรีศักร วัลลิโภดม ๙ ก.ค. ๒๕๖๑
๑๕๗
ตาแหน่งที่ตั้งของหลักหินวัดสีเมือง จึงมีลักษณะของการใช้งานเช่นเดีย วกับห้องกรุหรือครรภคฤหะ ซึ่งเป็ น
ตาแหน่งที่สาคัญสุดของศาสนสถาน
๑๕๖
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การพบศาลปูุย่าในรูปแบบศาลเจ้าจีนที่สร้างโดยชาวจีนในชุมชน สะท้อนให้เห็นถึงการทับซ้อนของระบบความ
เชื่อต่างชุดในบริบททางสังคมร่วมกันอย่างมีเอกภาพซึ่งยืนยันถึงความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
๔) หมุดหมายของหลั กเมืองหนองคายมีอยู่ทั้งในระดับ จังหวัดและระดับอาเภอ ๑๕๘ โดยมี
รูปแบบเป็นเสาทาจากไม้แก่นที่หาได้ในพื้นที่ และมีส่วนยอดโดยทั่วไปเป็นหัวเม็ดที่มีรูปแบบจากส่วนกลางผสม
กับท้องถิ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ โดยมีรูปแบบศิลปกรรมจากส่วนกลางคือ หลักเมือง
จังหวัดหนองคาย และหลั กเมืองอาเภอท่าบ่อ โดยการลดความซับซ้อนของรูปทรง และทอนรายละเอียดของ
ลวดลายให้มีผิวสัมผัส(Texture)เรียบ ซึ่งเป็นรูปแบบที่น่าจะถูกผสมผสานแนวคิดสมัยใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าว
๕) หลักเมืองจังหวัดหนองคาย มีการวางผังให้เป็นองค์ประกอบสาคัญหนึ่งของบริเวณพื้นที่
“ศูนย์ราชการ” อย่างไรก็ดีแนวคิดในการวางผังบริเวณและการวางผังของศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคายยังคง
“คติ”ในการกาหนดทิศมงคล และยังมีการก้าหนดผังบริเวณเขตพื้นที่หลักเมืองให้อยู่หัวมุมถนน และให้ติด
กับถนนสายหลักส้าคัญของเมืองโดยให้มีขื่อถนนสายรองว่า“ถนนหลักเมือง” ในลักษณะเดียวกับหลักเมือง
กรุงเทพฯทุกประการ
๖.๒.๓ สรุปแนวคิดหลักเมืองลุ่มน้้าโขงเวียงจันทน์-หนองคาย
จากประเด็นคติและแนวคิดการเกิดหลักเมืองซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับบทบาทและหน้าที่ของ
หลักเมืองพบว่ามีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกั นเป็นอย่างมาก ทาให้ไม่สามารถแยกความมุ่งหมายการเกิดหลัก
เมืองออกจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน รวมถึงไม่สามารถแยกบทบาทและหน้าที่ความสัมพันธ์ของหลักเมือง
กับผู้คนในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์และหนองคายให้ออกจากกัน อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาทาให้สามารถสรุป
แนวคิดการตั้งหลักเมืองคือ
๑) การปกปักษ์รักษาผู้คนและบ้านเมือง
๒) การเป็นหมุดหมายในการตั้งเมือง
๓) หลักเมืองคือ สัญลักษณ์ หรืออนุสรณ์สถานสร้างไว้เพื่อให้ระลึกถึงความเป็นมาในอดีต
๔) อิทธิพลจากส่วนกลางของรัฐ
๕) คติแนวคิดหลักเมืองคือศูนย์รวมและยึดเหนี่ยวจิตใจโดยเป็นที่เคารพสั กการะ ๖)การพัฒนาจาก
หลักบ้านมาเป็นหลักเมือง
๖.๒.๔ สรุปลักษณะและรูปแบบของหลักเมืองนครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย
จากประเด็นพัฒนาการด้านลักษณะและรูปแบบศิลปะของหลักเมืองในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์และ
หนองคาย พบว่าการตั้งหลักเมืองในอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒ นาเปลี่ยนแปลงไปตามช่ว งเวลาโดยพบ
รูปแบบของหมุดหมาย“หลักเมือง”สัมพันธ์กับการฝัง/ปักให้เป็นสัญลักษณ์ของ ดังนี้
๑) ลักษณะนาหินหลักเมืองแบบฝังลงพื้น
๒) หินหลักเมืองทีฝ่ ังลงดินโดยให้โผล่พ้นผิวดินขึ้นมา บางแห่งอาจมีการตกแต่งหินให้สวยงาม
๓) เสาหลั ก เมืองที่เป็ น ไม้ปั ก ลงดิน โดยมี ลั กษณะยอดไม้ปลายเรีย วที่มัก เป็นรู ปแบบของ“หั ว เม็ ด
ทรงมัณฑ์” ที่มีพัฒนาการมาจากทรงพุ่มของดอกบัว
๔) เสาหลักเมืองเป็นไม้ฝังลงพื้นส่วนหนึ่งลักษณะไม้มีการแกะสลักลงรายละเอียดลวดลายอย่างวิจิตร
สวยงาม
๑๕๘

ขนาดของอาเภอในปัจจุบันเทียบเท่ากับขนาดของเมืองโดยทั่วไปในอดีต
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๕) เสาหลักเมืองที่มีลักษณะยอดไม้ปลายเรียวในรูปแบบต่างๆหลายแห่ง และมักถูกติดตั้งโดยการยึด
กับพื้นภายในตัวเรือนของศาล/หอ โดยไม่มีรากเสาที่หยั่งลงพื้นดินดังเช่นในคติเดิมอีกต่อไป ด้วยที่ตัวเรือนถูก
ยกขึ้นมาเหนือพื้นดินให้สูงเด่นเปรียบดังฐานไพที เช่นที่หอหลักเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ และศาลหลักเมือง
จังหวัดหนองคาย ฯลฯ
๖.๓ สรุปผลการวิจัยหลักบ้านหลักเมืองไทย-ลาวลุ่มน้้าโขงฯในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์และหนองคาย
“หลักบ้านหลักเมือง” มีความส้าคัญต่อผู้คนในนครหลวงเวียงจันทน์และหนองคายตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน โดยมี“พลวัตรทางศิลปวัฒนธรรมร่วมน้้าโขง”จากคติความเชื่อมาสู่ การสร้างสรรค์รูปแบบ
ศิลปกรรมโดยมีการ“รับ-ส่ง เชื่อม-โยง”กัน การคง“คติ”พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์กลางใจบ้านและเมืองมาบูรณาการกับ
ศรัทธาทางพุทธศาสนา จึงเป็นการเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้กับหลักบ้านหลักเมืองซึ่งแสดงให้เห็นถึงการผสมผสาน
แนวคิดหลักเมืองจากเมืองหลวงมาเป็นแรงขับเคลื่อนส้าคัญ ดังเช่นการใช้“เสาไม้ชัยพฤกษ์”(ไม้คูน)ให้เป็น
หมุดหมายหลักเมืองของจังหวัดหนองคายที่สัมพันธ์กับคติแนวคิดหลักเมืองจากกรุงเทพฯ ในขณะที่ “เสาไม้
จ้นทน์หอม”ถูกเลือกใช้ให้เป็นหมุดหมายหลักเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีนัยยะเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์
ของบ้านและเมืองในสมัยปัจจุบัน ซึ่งยังคงทั้ง“ความเหมือน”ผ่าน คติ ความเชื่อ ในระดับท้องถิ่นและ“ความ
ต่าง”ผ่าน แนวคิดในระดับนโยบายรัฐไปตามกาลสมัย
ผลการวิจัยยังพบว่าหลักเมืองลุ่มน้าโขงฯมีการพัฒนาแนวคิดแรกเริ่มมาจากการเกิดหลักบ้าน เพื่อให้
เป็นหมุดหมายและสัญลักษณ์ในการตั้ง บ้านและเพื่อเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในการเป็นศูนย์รวมจิตใจ จากนั้นจึงมี
การพัฒนาแนวคิดเป็นหลักเมืองเมื่อพื้นที่ดังกล่าวถูกพัฒนากลายเป็นบ้านเมืองที่มีผู้คนรวมกันเป็นชุมชนต่างๆ
หนาแน่นมากขึ้น แนวคิดและพิธีกรรมในการสร้างบ้านแปงเมืองคงมีการพัฒนาไปอย่างสืบเนื่อง โดยมีคติทาง
พุทธศาสนาเข้ามามีส่วนผสมที่เข้มข้นกว่าครั้งก่อนที่จะเป็นราชธานี ซึ่งน่าจะมีการฝังหรือปักหมุดหมายเมื อง
ด้วยวัสดุที่มีความคงทนจากธรรมชาติ อาทิ หิน โดยบางแห่งอาจมีต้นไม้สูงใหญ่ที่เป็นคติดั้งเดิมร่วมอยู่ด้วยใน
หลายพื้นที่
หลักฐานดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงรากวัฒนธรรมเดิมของผู้คนทั้งสองฝั่งโขงที่มีคติร่วมในการฝังหมุดหมายอัน
เป็นมงคลลงไปในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นั้น ๑๕๙ โดยมีสายพัฒนาการมาจากการฝังหินหรือปักหลักหินตั้งที่มุ่งให้ความ
หมายถึงการกาหนดตาแหน่งสถานที่ตั้งของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งรวมถึงการฝังหรือปักหมุดหมายแสดงอาณาเขต
โดยรอบของบ้าน(หมู่บ้าน)ที่มีความสาคัญในลาดับรองด้วยเช่นกัน แนวคิดดังกล่าวคงจะมีสายพัฒนาการควบคู่
ไปกับแนวคิดการปักเสาไม้ที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในฐานะเทพารักษ์หรือเทวดาของบ้าน ซึ่งมักเป็น
บุคลาธิษฐานที่อาจมีรูปบุคคลร่วมอยู่ด้วย โดยปรากฏอยู่ในเรือนจาลองที่มีรูปแบบเป็นปราสาท หรือเรือนที่มี
รูปแบบตามลักษณะของท้องถิ่น ฯลฯ
การปรากฏและการดารงอยู่ของหลักบ้าน/หอบ้านและหลักเมืองในเขตนครหลวงเวียงจันทน์และ
จังหวัดหนองคายชี้ให้เห็นพัฒนาการพื้นที่ทั้งสองฝั่งโขง โดยพบหลักฐานการตั้งเมืองเวียงจันทน์เป็น“ราชธานี”
มาตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งยังคงคติการฝังหมุดหินและตั้งหอ(เสื้อ)บ้าน รวมถึงคติการปักเสาไม้ใจบ้าน

๑๕๙

ข้อ เท็ จ จริ งในความเป็ นมงคล อาจมี ค วามขัด แย้ งจากตานานความเชื่ อเรื่ องแม่ สี ที่พ ลี ชีพ ลงไปในหลุ ม ซึ่ งมี
จุดมุ่งหมายในการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ที่ทาให้รู้สึกถึงความมีตัวตนในสถานะวีรสตรี มากกว่าบุคลาธิษฐานอื่นทั่วไป ซึ่งจาก
การศึกษาหลักเมืองที่ผ่านมายังไม่เคยพบหลักฐานที่เป็นชิ้นส่วนมนุษย์ในหลุมของหลักเมืองแม้แต่แห่งเดียว
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ซึ่งเป็นคติดั้งเดิมของผู้คนจากลุ่มน้าโขงตอนบน นอกจากนี้ยังพบการปักเสาไม้หลักบ้านควบคู่ไปกับการตั้ง
ศาลหลักบ้านที่มีการฝังหมุดหินหรือวัตถุมงคลในหลายพื้นที่ของหนองคาย
หลั ก ฐานต่ า งๆที่ แ สดงออกถึ ง คติ ใ นการสร้ า งหลั ก บ้ า น(ใจบ้ า น,หอบ้ า น) ในเขตเวี ย งจั น ทน์ แ ละ
หนองคาย ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคติแนวคิดหลักบ้านและหลักเมืองเวียงจันทน์-หนองคายที่มีวิวัฒนาการ
ร่วมกันมา โดยที่หลักบ้านฝั่งเวียงจันทน์ยังสามารถคงสภาพ(Constancy)ทางด้านรูปแบบที่มาจากคติแนวคิด
ดั้งเดิม โดยการปั กเสา(ซึ่งพบบางแห่งรอบนอกเมือง)หรือฝังหมุดหินและสร้างหอบ้านให้ผีหรือเทวดาบ้าน
เท่านั้น ในขณะที่ฝั่งหนองคายมีพัฒนาการไปไกลทั้งทางด้านแนวคิดและรูปแบบที่หลากหลายกว่ามาก อาทิ มี
การปักเสาที่มีความหลากหลายทั้ งขนาด รูปแบบและวัสดุ ตลอดจนมีความซับซ้อน(Complicate)ทางด้านคติ
แนวคิดของหลักบ้านที่เคลื่อนออกไปไกลจากแนวคิดดั้งเดิมเป็นอย่างมาก ดังเช่นการตั้งพระพุทธรูปให้เป็น
ประธานอยู่ร่วมกับผีหรือเทวดาในคติเดิม หรือการปักเสาหลักบ้านให้อยู่กลางสี่แยกของบ้าน ฯลฯ
หลักบ้านหลักเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์และหนองคายยังคงมี“พลัง”ด้าน “คติและแนวคิด” ซึง่
เป็นศิลปวัฒนธรรมร่วมสองฝั่งโขง โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงออกจากหมุดหมายหินที่ฝังอยู่ในดิน
มาสู่ความหลากหลายทางแนวคิดที่มีการปักหลักหินตั้งให้โผล่เหนือดินและแบบปักเป็นเสาไม้ ซึ่งทาให้เห็นถึง
พัฒนาการทางแนวคิดจากทั้งภายในและภายนอกของผู้คนในบ้านและเมืองมาสู่นโยบายแห่งรัฐของทั้งสองฝั่ง
โขงดังตัวอย่างหลักเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์และหลักเมืองของจังหวัดหนองคาย ซึ่งถูกสร้างให้มีสัญญะใน
การเป็นตัวแทนของรัฐที่ถูกแสดงออกมาเป็นอัตลักษณ์ทางรูปแบบศิลปะและสถาปัตยกรรม
หากพิจารณาในด้านพลวัตรทางสังคม จะพบว่าความเชื่อเรื่องผีและพุทธมีความสัมพันธ์เกาะเกี่ยวกัน
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมเดียวกันของทั้ง ๒ ฝั่งโขงที่มาจากคติและแนวคิดการกาหนดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และสร้างให้
ปรากฏออกมาอย่างเป็นรูปธรรมให้เป็นหมุดหมายของบ้านและเมือง ซึ่งมีทั้งลักษณะเป็นลูกกลมมน เป็นแท่ง
และเป็นแผ่น โดยทาด้วยวัสดุจากธรรมชาติเช่นหิน ไม้ ฯลฯ และมีพัฒนาการสืบเนื่องร่วมกันมาตลอด ไม่ว่าจะ
เป็นเมืองต่างๆในอดีตที่อยู่ในเขตพื้นที่เวียงจันทน์และหนองคาย แม้ว่าผู้คนจะอยู่ภายใต้การปกครองในรูปแบบ
ใดก็ตาม เนื่องจากกลุ่มคนทั้งสองฝั่งโขงก็ยังไปมาหาสู่กันโดยมีการรับรู้( Perception)ถึงความเป็นหมู่เดียวกัน
(Unity) ปรากฏการณ์ที่พบหมุดหมายหลักบ้านหลักเมืองที่มีรูปแบบต่างๆเหล่านี้ ชี้ให้เห็น ดังตัวอย่างของกลุ่ม
หินที่เชื่อว่าเป็นหินหลักเมืองที่วัดสีเมือง จนมาถึง เสาหลักเมืองใหม่ที่หอหลักเมือง ในขณะที่ฝั่งหนองคายเป็น
การสร้างตัวเสาขึ้นมาโดยตรงโดยผ่านกระบวนการ“แนวคิดสัมบูรณ์”ที่มาจากส่วนกลางคือหลักเมืองกรุงเทพฯ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
การไม่ปรากฏเสาหลักบ้านในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งอาจเกิดจากบางสถานการณ์ที่ถูกทาให้
ค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลา โดยมีข้อสังเกตจากหลายพื้นที่ในชุมชนไม่ปรากฏและไม่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ
รูปแบบสัณฐานของหลักบ้านที่มีลักษณะเป็น“เสาไม้”ดังที่ปรากฏในจังหวัดหนองคาย และพื้นที่ภาคอีสานของ
ประเทศไทย เหตุผลสาคัญหนึ่ง น่าจะมาจากแนวคิดหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๑๙ ซึ่ง
สอดคล้องกับการพบเสาไม้ที่ยังถูกเรียกว่า “ใจบ้าน” ในบริเวณรอบนอกของนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งยังคงทา
หน้าที่เป็นศูนย์กลางของบ้าน ในขณะที่ยังคงพบลักษณะพื้นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยมี
รูปแบบเป็นเรือนขนาดเล็ก ดังเช่นศาลบรรพบุรุษหรือศาลเทวาอารักษ์ในภาคอีสานของประเทศไทย โดยผู้คน
ส่ วนใหญ่มักเรี ยกว่า “ศาลปูุ ตา” ฯลฯ ซึ่งตั้ งอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่มีลั กษณะเดียวกั บปุาชุ มชนอันเป็นพื้นที่
ส่วนกลางของบ้าน สถานที่ดังกล่าวถูกวางบทบาทหน้าที่ให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผู้คนในบ้านให้ความเคารพยาเกรง
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นอกจากนี้ สถานที่ดังกล่ าวยัง มักพบก้อนหิ น หรือวัตถุที่มีรูปทรงแปลกตาโดยถูกฝังหรือปักอยู่ ณ
บริเวณเรือนแห่งนั้น การพบหลักฐานจากการสร้างหมุดหมายเพื่อก้าหนดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของบ้านและเมือง
โดยใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติซึ่งมีลักษณะและรูปแบบเดียวกัน จึงเป็นประจักษ์พยานสาคัญที่ชี้ให้เห็นถึ งการ
มีรากร่วมวัฒนธรรมเดียวกันของผู้คนทั้ง ๒ ฝั่งโขง กล่าวคือ มีคติการฝังและปักหมุดหมายดังกล่าวที่เป็น
แนวคิดมาจากสายหนึ่งของวัฒนธรรม“หลักหินตั้ง”๑๖๐ ซึ่งกระจายไปทั่วในเขตภาคอีสานของราชอาณาจักร
ไทยรวมถึงพื้นที่ในเมืองต่างๆของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้าโขงเป็นสื่อกลางในการ
“รับ-ส่ง เชื่อม-โยง” คติและแนวคิดหลักบ้านหลักเมืองของผู้คนในทุกกาลสมัย๑๖๑
ภาพที่ ๖.๑
ภาพแสดงข้อสันนิษฐานว่าด้วย
สายคติแนวคิดหลักบ้านหลักเมืองในพื้นทีน่ ครหลวงเวียงจันทน์และจังหวัดหนองคาย

ที่มา : จากการสารวจภาคสนาม
๖.๔ ข้อเสนอแนะ
๑) ควรมีการศึกษาประเด็นต่างๆของสองฝั่งโขงในมิติต่างๆเพิ่มเติม อาทิ ลักษณะทางกายภาพของเมือง
ผ่านเรื่องราวและหลักฐานต่างๆ รวมถึงประเพณีวิถีวัฒนธรรม ที่ปรากฏในงานศิลปะและสถาปัตยกรรมฯลฯ
๒) ควรมีการศึกษาใจบ้านในเขตเวียงจั นทน์ โดยเปรียบเทียบกับหลักบ้านในเขตหนองคายเพื่อไปสู่
ความเข้าใจรากทางวัฒนธรรมของหลักบ้านหลักเมือง ๒ ฝั่งโขง
๓) หลักเมือง ๒ ฝั่งโขงยังมีความน่าสนใจในการศึกษาเพื่อย้อนไปสู่ที่มาและเรื่องราวในอดีต ในประเด็น
ต่างๆได้อีกมากมาย เพื่อนาไปสู่การพัฒนาบ้านและเมืองอย่างมีอัตลักษณ์ต่อไป

๑๖๐

หมุดหิน หินตั้ง หลักหิน ใบเสมา ล้วนอยู่ในสายรากวัฒนธรรมของ “หมุดหมายหิน” โดยมีแนวคิดในการบ่งบอก
เขตพื้นที่สาคัญที่มีความศักดิ์สิทธิ์ อย่างไรก็ดี ในรายละเอียดของคติ ความเชื่อ ความศรัทธา ที่มีการเลือกใช้หินมาเป็นตัวแทน
ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ย่อมมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของกลุ่มชาติพันธุ์ สถานที่ รวมถึงช่วงของกาลเวลา ฯลฯ
๑๖๑
เนื่องจากการตั้งถิ่นฐานของผู้คนตามแนวลุ่มน้าโขงมีการติดต่อสังสรรค์กันมาเนิ่นนาน โดยมิได้ใช้วิธีการแบ่งเขต
บ้านหรือเมืองอย่างชัดเจนแบบแนวคิดการแบ่งเขตแดนประเทศที่ปรากฏในปัจจุบัน
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ภาพที่ ๖.๒
แสดงเส้นเวลา (Time Line) การเกิดหลักบ้าน/หลักเมืองที่ท้าการวิจัย (ที่มาของข้อมูล : เอกสาร, การสัมภาษณ์,)
๒๕๐๓
พ.ศ. ๓๓

๒๕๑๐ ๒๕๒๐

๒๕๑๕

๒๕๑๕

๒๕๑๕๒๕๑๘

๒๕๑๖

หลักบ้ าน
หลักบ้ าน
หลักเมือง
เฝ้าไร่
ดงดาล(ใต้ )
เวียงจันทน์
หลักบ้ านโนนดู่
(วัดสีเมือง) หลักบ้ าน
หลักบ้ าน
โนนมันปลา
ศาลปู่ อ่วม
ดอนหวาย

๒๕๑๒๒๕๑๓

๒๕๒๐

หลักบ้ าน
บ่าง

๒๕๒๐๒๕๒๑

๒๕๓๕

๒๕๔๐

หลักบ้ าน
ไทยสามัคคี

หลักบ้ าน
โนนสวรรค์
หลักบ้ าน
ขามเตี ้ย
(ขอนแก่น)

๒๕๓๕๒๕๔๐

หอแม่สีเมือง
วัดโซกใหญ่
เวียงจันทน์

๒๕๔๐

๒๕๔๐

หลักบ้ าน
หนองจอก
หลักบ้ าน
นาทับไฮ

๒๕๔๑

๒๕๔๒

หลักเมือง
เวียงคุก
หอพระพุทธ
หลักบ้ าน พระ
บาทนาหงส์

๒๕๔๘

๒๕๕๕

หลักเมือง
ท่าบ่อ
ศาลหลักเมือง
หนองคาย

หอหลักเมือง
เวียงจันทน์
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๒๕๖๐
สัมภาษณ์ พระอาจารย์มะหา เหวด มะเสไน เจ้าอธิการวัดสีสะเกด, วัดสีสะเกดนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.
ลาว, ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐.
สัมภาษณ์ พล กล้าหาญ , หลักบ้านคาโป้งเป้ง หมู่ ๗ ตาบลค่ายบกหวาน อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ,๑๔
สิงหาคม ๒๕๖๐
สัมภาษณ์ พิมพ์ ทามะสอน , หอบ้านโซกน้อย นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว, ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สัมภาษณ์ เพ็ง แก่นจัน , วัดโซกใหญ่ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว, ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สัมภาษณ์ไพรัตน์ แซ่คู , บ้านบ่อ ตาบลปะโค อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย, ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
สัมภาษณ์ ภูเวียง โพธิสาร , วัดพระแก้ว นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว, ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สัมภาษณ์ มะระ วันทาดี , หลักบ้านบ้านโนนสวรรค์ หมู่๒ ตาบลหนองปลาบาก อาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด
หนองคาย ,๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
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สัมภาษณ์ วาสนา สิริวงศ์ , ปลัดอาเภอท่าบ่อ ,หลักเมืองเฝ้าไร่ อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ,๑๓ สิงหาคม
๒๕๖๐
สัมภาษณ์ ศิริรัตน์ สิทธิพสัย , ศาลหลักเมืองปากห้วยหลวง ตาบลจุมพล อาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ,
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
สัมภาษณ์ สถาพร ตู้จินดา , รองนายกเทศบาลท่าบ่อ ,ศาลหลักเมืองท่าบ่ออาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย,๑๓
สิงหาคม ๒๕๖๐
สัมภาษณ์ สมพร ทามะสอน , หอบ้านโซกน้อย นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว, ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สัมภาษณ์ สมัย โคธิเสน ,วัดสาวสุวรรณ ตาบลเวียงคุก อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ,๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๐
สัมภาษณ์ สะหมาน สุวันนะสี , นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สัมภาษณ์ สัมฤทธิ์ โคธิเสน ,วัดสาวสุวรรณ ตาบลเวียงคุก อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ,๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๐
สัมภาษณ์ สาอาง วิเชียร,อบต.บ้านบ้านตาดทอง หมู่๓ , หลักบ้านบ้านตาดทอง หมู่๓ ตาบลพระบาทนาสิงห์
อาเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย,๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
สัมภาษณ์ สุพรรณพิศ ชาติเพ็งตา , หอพระพุทธ หลักบ้านพระบาทนาหงส์ หมู่ ๑ ตาบลพระบาทนาสิงห์
อาเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ,๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
สัมภาษณ์ สุภาพร พันธเสน ,วัดสาวสุวรรณ ตาบลเวียงคุก อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ,๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๐
สัมภาษณ์ สุมาลี พิมพ์ดี ,วัดสาวสุวรรณ ตาบลเวียงคุก อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ,๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๐
สัมภาษณ์ เสลี่ยง ต้นนารัตน์ , หลักบ้านบ่าง ตาบลวัดธาตุ อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ,๑๔ สิงหาคม
๒๕๖๐
สัมภาษณ์ หนูพูน ทิพรักษ์ ,วัดสาวสุวรรณ ตาบลเวียงคุก อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ,๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๐
สัมภาษณ์ อานวย ระวาสชัย ,หลักบ้านบ้านโนนมันปลา หมู่๗ ตาบลหนองหลวง อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัด
หนองคาย ,๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
สัมภาษณ์ชาวบ้านในเขตจังหวัดหนองคาย .หลักบ้านหลักพระธรรมหลวงปู่ทองมา ถาวโร จังหวัดร้อยเอ็ด,๑๓
สิงหาคม ๒๕๖๐
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ภาคผนวก
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ตารางแสดงการสารวจภาคสนาม หลักบ้านหลักเมืองในลุ่มน้าโขง พื้นที่ศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์ และ จ.หนองคาย
การสารวจภาคสนาม ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ๑๔-๑๗ ก.ค. ๒๕๖๐
สถานที่ตั้ง/ พิกัด
๑.หินหลักเมือง วัดสี
เมือง
นครหลวงเวียงจันทน์
สปป.ลาว
๑๗.๙๕๘๑๗๑,๑๐๒.
๖๑๗๑๓๕
๒.หอหลักเมือง
เวียงจันทน์
บ้านเพียวัด นครหลวง
เวียงจันทน์
๑๗.๙๕๘๕๒๘,๑๐๒.
๖๑๕๖๖๓

ภาพ

ชื่อเรียก

ปีที่
สร้าง/
ผู้สร้าง

หินหลัก
เมือง

หอหลัก
เมือง

ค.ศ.
๒๐๑๒

ประเพณี /
ลักษณะที่ตั้ง
รูปแบบ/วัสดุ
พิธีกรรม ที่
เกีย่ วข้อง
เพื่อเป็นหลักเมือง เป็นห้องอยู่ท้ายอุโบสถ -เป็นก้อนหิน -การขอพร
ของเวียงจันทน์ ด้านหน้าสถูปโบราณ รูปทรงสี่เหลี่ยม -การบูชาในงาน
โดยย้ายหมุด
-ข้อมูลจากการ บุญธาตุหลวง
หมายจากฐาน
สัมภาษณ์ :
เวียงจันทน์
สถูปขึ้นมา
๑.หินแกรนิต
สถาปนาใหม่
๒.หินศิลาแลง
เพื่อเป็นหลักเมือง อยู่ริมถนน สร้างบน
-เสาไม้จันทน์
ของเวียงจันทน์ ตาแหน่งที่มีการค้นพบ หอม
โดยมีแรงบันดาล กลุ่มหินที่เชื่อกันว่าเป็น
ใจจากการพบ
หินหลักเมืองโบราณ
กลุ่มก้อนหินเดิม ของเวียงจันทน์
ในบริเวณนั้น
มูลเหตุในการ
สร้าง

ผู้ให้ข้อมูล
-พ่อตู้สะหมาน สุ
วันนะสี
-อ.ภูเวียง โพธิ
สาร
-เอกสารฝั่งลาว
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การสารวจภาคสนาม ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ๑๔-๑๗ ก.ค. ๒๕๖๐(ต่อ)
สถานที่ตั้ง
๓.หอแม่สีเมืองวัดโซก
ใหญ่
๑๘.๐๒๑๙๕๒,๑๐๒.
๖๘๐๘๖๗

๔.หอบ้านโซกน้อย
๑๘.๐๐๘๗๕๓,
๑๐๒.๖๘๘๙๑๓

ภาพ

ปีที่
ชื่อเรียก สร้าง/
ผู้สร้าง
หอบ้าน -หอเก่า
ปีค.ศ.
๑๙๙๒
อัญเชิญ
แม่ย่า
-หอใหม่
ปี ค.ศ.
๒๐๑๐
หอบ้าน

มูลเหตุในการ
สร้าง

ลักษณะที่ตั้ง

รูปแบบ/วัสดุ

เพื่อระลึกถึงแม่สี ตั้งอยู่ภายในวัดโซก
รูปเคารพ
ที่สละชีวิตตนเป็น ใหญ่ บ้านโซกใหญ่เป็น
หลักเมือง
สถานที่ที่เชื่อว่า เป็น
บ้านเกิดของแม่สี ผู้
เป็นวิญญาณในหลัก
เมืองวัดสีเมือง
เป็นหอกลางบ้าน
สาหรับประกอบ
พิธีกรรมของ
หมู่บ้าน

พื้นที่ตั้งเดิมเป็นป่ารก
มีทางเกวียนเล็กๆ
ปัจจุบันมีการตัดถนน
หอจึงอยู่ริมทาง
ด้านหลังเป็นต้นไม้
ขนาดใหญ่

-แต่เดิมเป็นหอขนาด
เล็ก ผนังโล่ง มุง
หลังคาหญ้า
-ปัจจุบันเป็นหอใหญ่

ประเพณี /
พิธีกรรม ที่
เกี่ยวข้อง
-

-มีการถวายบั้งไฟ
-การเลี้ยงผี(อา
รัก) มีเฒ่าจ้าและ
นางเทียมเป็นผู้
ประกอบพิธี

ผู้ให้ข้อมูล
เพ็ง แก่น
จัน

แม่ตู้สมพร
ทามะสอน
พ่อตู้พิมพ์
ทามะสอน
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การสารวจภาคสนาม ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ๑๔-๑๗ ก.ค. ๒๕๖๐(ต่อ)
สถานที่ตั้ง
๕.หอบ้านแสงสว่าง
วัดแสงสว่าง เมืองไช
เสดถา นครหลวง
เวียงจันทน์
๑๗.๙๙๕๖๖๔,๑๐๒.
๖๖๓๒๕๙
๖.หอบ้านปากท่าง
(ปากทาง)
๗.หอบ้านอุดมผลบ้านหนองสามขา
๑๘.๑๓๑๒๘๓๐,๑๐
๒.๖๗๓๐๔๙๐

ภาพ

หอบ้าน

ปีที่
สร้าง/
ผู้สร้าง
-

หอบ้าน

-

หอบ้าน

-

ชื่อเรียก

มูลเหตุในการ
สร้าง
-

เป็นหอกลางบ้าน
สาหรับประกอบ
พิธีกรรมของ
หมู่บ้าน
เป็นหอกลางบ้าน
สาหรับประกอบ
พิธีกรรมของ
หมู่บ้าน

ลักษณะที่ตั้ง

รูปแบบ/วัสดุ

ตั้งอยู่ในบริเวณวัดแสง เป็นหอขนาดกลาง
สว่าง ใต้ร่มไม้ขนาด
ใหญ่

ตั้งอยู่บริเวณป่า
ด้านหลังสนามบิน
นานาชาติวัดไต

เป็นหอขนาดใหญ่
สร้างด้วยไม้

ประเพณี /
พิธีกรรม ที่
เกี่ยวข้อง
-

ผู้ให้ข้อมูล
-

-

-

ตั้งอยู่บริเวณริมหนอง เดิมเป็นหอขนาดเล็ก -การบูชา
น้าหน้าหอไปทางหนอง ต่อมาได้มีการ
น้า
ปรับปรุงให้มีขนาด
ใหญ่ขึ้น

-
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การสารวจภาคสนาม ณ หนองคาย ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
สถานที่ตั้ง

ภาพ

ชื่อเรียก

ปีที่สร้าง/
ผู้สร้าง

มูลเหตุในการสร้าง

๑.หลักเมืองหนองคาย
๑๗.๘๖๖๙๑๗,๑๐๒.
๗๔๖๐๓๘

หลัก
เมือง

พ.ศ.๒๕๔๒ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
และอนุสรณ์แห่งความ
สามัคคี

๒.หลักเมืองท่าบ่อ
๑๗.๘๔๘๙๙๖,๑๐๒.
๕๘๕๖๕๙

หลัก
เมือง

พ.ศ.๒๕๔๘
– ๒๕๕๕
ริเริ่ม
จัดสร้างโดย
นายสุระ
ศักดิ์ โสตะ
วงศ์ อดีต
นายกเทศม
นตรีเมืองท่า
บ่อ

-เมืองท่าบ่อเป็นเมืองเก่า
มีความเป็นมายาวนาน
-พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เคย
เสด็จพระราชดาเนินมา
เยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่เมื่อ
ปี ๒๕๐๘

ลักษณะ
ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ริม
ถนน
มิตรภาพ
ข้างศาลา
กลาง
จังหวัด
หนองคาย

รูปแบบ/วัสดุ

ตัวเสาหลักเมืองทา
ด้วยไม้คูน
อาคารศาลหลักเมือง
เป็นสถาปัตยกรรม
ไทยแบบจัตุรมุข และ
เรือนยอดเป็นพระ
ธาตุ มีระเบียง
ล้อมรอบ ๔ทิศ
ตั้งอยู่ที่
ตัวเสาหลักเมืองทา
สานักงาน ด้วยไม้คูน (ไม้ต้น
เทศบาล เดียวกับเสาหลักเมือง
เมืองท่าบ่อ หนองคาย)
ริมแม่น้า
โขง

ประเพณี /
พิธีกรรม ที่
เกี่ยวข้อง
-

ช่วงต.ค.พ.ย. จะมี
พิธีรา
บวงสรวง
ถวาย

ผู้ให้ข้อมูล
-

รองนายก
เทศบาลท่าบ่อ
:สถาพร ตู้
จินดา
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การสารวจภาคสนาม ณ หนองคาย ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐(ต่อ)
ประเพณี /
พิธีกรรม ที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อ
เรียก

ปีที่สร้าง/
ผู้สร้าง

๓.หลักเมืองเวียงคุก
๑๗.๗๙๘๔๖๕,๑๐๒.
๖๖๘๙๕๖

หลัก
เมือง
(เจ้าแม่
หลัก
เมือง)

-ใหม่ พ.ศ.
๒๕๔๒ โดย
นายเสียน
เสียงสนั่น
และคณะ
ศรัทธา

เชื่อว่า ในอดีตมีการตั้งหลักเมือง
ขึ้นมาเพื่อปกปักรักษาและเป็น
ศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเมือง

ตั้งอยู่ในวัดเทพพล
ประดิษฐาราม

ตัวเสาเดิม เล่า
กันว่าเป็นแท่ง
หิน
เสาใหม่เป็นไม้
คูน

งานบุญเบิก
บ้าน
งานตุ้มโฮม
การบวงสรวง
เจ้าแม่หลัก
เมือง

รายชื่อตาม
การทา
สนทนากลุ่ม

๔.หลักเมืองโพนพิสัย
(หลักเมืองปากห้วย
หลวง)
๑๘.๐๑๙๑๓๐,
๑๐๓.๐๗๓๑๙๓

หลัก
เมือง

-ใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๐
-อาเภอโพน
พิสัยเป็น
ผู้ดาเนินการ
จัดสร้าง และ
มีอาจารย์
ประกอบ จาก
วิทยาลัยเทคนิ
คหนองคาย
เป็น
ผู้ออกแบบ

-แต่เดิมตรงศาลเป็นแค่หอ เดิม
เป็นหอลงนางเทียมซึ่งมีศาลา
ตลอด มีประเพณีลงนางเทียม 》
จนมีการพัฒนาเป็นศาลหลักเมือง
-บทบาทหน้าที่คือปกปักษ์รักษา
ยึดเหนี่ยว
-ชาวประมงจะมาจอดเรือ และมี
ความเชื่อเวลาชาวประมงจะไปหา
ปลาก็จะมาไหว้
-ใกล้ไกันมีศาลเจ้าแม่สองนาง
-ฝั่งลาว เป็นบ้านโดน
-ตรงนี้เป็นจุดผ่อนปรน

ตั้งอยู่ตรงบริเวณปาก
ห้วยหลวง ต.จุมพล อ.
โพนพิสัย จ.หนองคาย
ริมแม่น้าโขง
ในบริเวณเดียวกันมีศาล
ปู่ย่าโพนพิสัย เป็นศาล
เจ้าจีน (ศาลปุนเถ้ากง)
ความสาคัญคือแต่ก่อน
พระไชยเชษฐาที่มาสร้าง
เมือง สร้างวัด เป็น
พรมแดนข้ามไปข้ามมา

-เดิมเป็นศาลมุง
สังกะสี มีเสา
ตั้งอยู่ในศาล
ตั้งอยู่ริมน้า
ต่อมาเมื่อตลิ่ง
พังจึงย้ายมา
สร้างใหม่ข้างใน
-ศาลใหม่เป็น
ศาลปูน มีเสาต้น
ใหม่ทาด้วยไม้
พะยูง

-งานบวงสรวง
พญานาคทุก
วัน ๑๕ ค่า
เดือน ๑๑
-งานบุญเบิก
บ้าน การฟ้อน
ของนางเทียม
(คนทรง) ใน
เดือน ๕ หลัง
วันสงกรานต์
-งานไหลเรือ
ไฟในเทศกาล
ออกพรรษา

นายพสิฐ์ รูป
ขันธ์

สถานที่ตั้ง

ภาพ

มูลเหตุในการสร้าง

ลักษณะที่ตั้ง

รูปแบบ/วัสดุ

ผู้ให้ข้อมูล

นายสุพร
ภักดีศรีพันธ์
นางศิริรัตน์
สิทธิพสัย
นายบุญชัย
พิสัยสวัสดิ์
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การสารวจภาคสนาม ณ หนองคาย ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐(ต่อ)
สถานที่ตั้ง

ภาพ

ชื่อ
เรียก

๕.หลักเมืองเฝ้าไร่
๑๘.๐๑๖๖๒๕,๑๐๓.
๓๑๑๐๔๕

หลัก
เมือง

๖.ศาลปู่ตา ปู่คาถาง
บ้านพวก ต.บ้านพวก
อ.เมือง
๑๗.๙๘๘๒๕๑,๑๐๒.
๙๘๔๔๒๔

ศาลปู่
ตา

ปีที่สร้าง/
ผู้สร้าง

มูลเหตุใน
การสร้าง

ประเพณี /
ลักษณะที่ตั้ง
รูปแบบ/วัสดุ
พิธีกรรม ที่
ผู้ให้ข้อมูล
เกี่ยวข้อง
ที่ตั้งปัจจุบันอยู่ -เสาต้นเดิมเป็นไม้เต็ง -บุญเบิกบ้าน (บุญ คุณวาสนา สิริวงศ์
บริเวณหัวมุมสี่ ปัจจุบันย้ายไปไว้ที่วัด ซาฮะ) ทุกเดือน ๒- ปลัดอาเภอท่าบ่อ
แยกกลาง
ป่าสุวรรณหงส์
๓ ของปี
อาเภอเฝ้าไร่
-เสาต้นใหม่ทาจากไม้ -งานบุญบั้งไฟ
พะยูง

-เดิม?
-เป็นหลัก
-เล่ากันว่า
ของการตั้ง
หลวงปู่พิบูลย์ หมู่บา้ นใหม่
(แซ่ตัน) วัดพระ
แท่นบ้านแดง
อ.พิบูลย์รักษ์ จ.
อุดรธานี เป็นผู้
ประกอบพิธีตั้ง
เสา
-ใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๖
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตั้งบริเวณดงไม้ เป็นหอ
ปกปักรักษา ใหญ่
คนใน
หมู่บ้านพวก

-ทาบุญขึ้นนาและ
ลงนา(เดือน ๖
ออกพรรษา)
-งานเลี้ยงบ้าน เฒ่า
จ้าทาพิธี มีการรา
ถวาย แห่ และผูก
แขน

-คุณนิตกมล สิงห์
สาคร
-คุณประวิทย์ เก่ง
ไพบูลย์
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การสารวจภาคสนาม ณ หนองคาย ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐(ต่อ)
สถานที่ตั้ง
๗.บ้านหม้วย ต.พระ
ธาตุบังพวน อ.เมือง
๑๗.๗๒๒๗๖๒,
๑๐๒.๗๐๗๑๖๐

ภาพ

ชื่อ
เรียก

ปีที่สร้าง/ มูลเหตุในการ
ผู้สร้าง
สร้าง

ศาลเจ้า พ่อจ้าชื่อ
ปู่เจ้า สุรยิ า ญา
ตาบ้าน มะนันท์
เป็นผู้ลง
เสาและ
ประกอบ
พิธีกรรม
ต่างๆ

ประเพณี /
ลักษณะที่ตั้ง
รูปแบบ/วัสดุ
พิธีกรรม ที่
ผู้ให้ข้อมูล
เกี่ยวข้อง
เดิม อยู่บริเวณหัว -เป็นศาล
-เลี้ยงปู่ตาปี นายบุญล้วน โพธิ
บ้าน ต่อมาย้าย -ศาลเก่าเป็นศาลไม้ตั้งอยู่
ละ ๒ ครั้ง
พรหม ผู้ช่วย
มายังตาแหน่ง
บริเวณหน้าศาลากลางบ้าน -เลี้ยงลง
ผู้ใหญ่บ้าน
ปัจจุบัน เนื่องจาก -ศาลใหม่ทาด้วยปูนอยู่ที่
(เดือน๖หรือ๗
สะดวกในการ
ด้านข้างของศาลากลางบ้าน -เลี้ยงขึ้น
ประกอบพิธีกรรม -ไม่พบตัวเสาแล้ว
(เดือน ๔)
ต่างๆ มากกว่า
-มีการจัดพิธี
บวงสรวงใหญ่
มีนางทรงมา
จากหลายที่ มี
ฟ้อน และรา
ดาบ
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การสารวจภาคสนาม ณ หนองคาย ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐(ต่อ)
สถานที่ตั้ง
๘.บ้านดอนหวาย ต.
ปะโค อ.เมือง
๑๗.๗๗๑๒๖๔,
๑๐๒.๗๐๐๖๒๔

ภาพ

ชื่อ
เรียก
หลัก
บ้าน

ประเพณี /
ลักษณะที่ตั้ง
รูปแบบ/วัสดุ
พิธีกรรม ที่
เกี่ยวข้อง
พ.ศ.
นายบุญศรีเห็นว่า ตั้งอยู่กลาง -เสาไม้แก่น
-ไม่มีการสร้างศาล
๒๕๑๖
ในการตั้งหมู่บ้าน ถนน
-บูรณะในปี พ.ศ.๒๕๔๖
ศาลากลางบ้าน
โดย นาย ต้องมีหลักหรือ
ตาแหน่งใจ โดยการโบกปูนรอบเสาไม้ -ไม่มีการประกอบ
บุญศรี มูล สัญลักษณ์ว่ามี
กลาง
เดิมแล้วนาภาพของนายบุญ พิธีกรรม
ประดี
การตั้งหมู่บ้าน
หมู่บ้าน
ศรีมาติดไว้ที่ตัวเสาเพื่อเป็น
เป็นการกาหนด
ที่ระลึกว่าเป็นผู้บุกเบิกตั้ง
เขต จึงได้หาไม้
หมู่บ้าน -ปัจจุบันชาวบ้านได้
แก่นจากป่าใน
บูรณะปรับปรุงด้วยการตั้ง
หมู่บ้านมาทาเป็น
แท่นบูชา ติดตั้งหลังคาคลุม
เสาสี่เหลี่ยมปักลง
ตัวเสาและตั้งเสาไฟให้แสง
ดิน
สว่าง
ปีที่สร้าง/
ผู้สร้าง

มูลเหตุในการ
สร้าง

ผู้ให้ข้อมูล
นายณรงค์
พานุรักษ์,
นาย
ชัยวรรณ
เกิงวิเศษ
,นาย
นิพนธ์ พา
นุรักษ์ ,
นายน้อย
วิเศษ
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การสารวจภาคสนาม ณ หนองคาย ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐(ต่อ)
สถานที่ตั้ง
๙.บ้านบ่อ ต.ปะโค อ.
เมือง
๑๗.๗๘๗๗๓๓,
๑๐๒.๖๙๐๖๘๑

๑๐.บ้านบ่าง ต.วัด
ธาตุ อ.เมือง
๑๗.๘๔๔๖๔๓,
๑๐๒.๘๓๓๑๒๘

ภาพ

ชื่อ
เรียก
หลัก
บ้าน

หลัก
บ้าน

ปีที่สร้าง/
ผู้สร้าง
-เดิม
-ใหม่๑๓
พ.ค.
๒๕๕๘

-เสา พ.ศ.
๒๕๑๒ –
๒๕๑๓

มูลเหตุในการสร้าง
-

ประเพณี /
รูปแบบ/วัสดุ
พิธีกรรม ที่
ผู้ให้ข้อมูล
เกี่ยวข้อง
มุมโค้ง
-เสาไม้ ไม่มีศาลาคลุม ไม่มีศาลา ทุกเดือน
ไพรัตน์ แซ่คู
ของถนน กลางบ้าน
พฤษภาคมจะ
ทางหลวง -เสาต้นเก่าเป็นเสาไม้หัวตัด
มีการทาบุญ
ชนบท
-เสาต้นใหม่ เสาไม้ยอดเป็นรูป
ทั้งพิธีพุทธ
หนองคาย ดอกบัวตูม
และพราหมณ์
๓๐๗๙
ลักษณะ
ที่ตั้ง

ตาแหน่ง
กลาง
หมู่บ้าน
-เดิมเป็นศาลพ่อขุนบาง
ตั้งบริเวณ
ผู้ดูแลเจ้าแม่สองนาง
สามแยก
-ต่อมาประมาณ พ.ศ.
ต่อมา
๒๕๑๒ – ๒๕๑๓ คนใน
กลายเป็น
หมู่บ้านมีอาการเจ็บป่วยล้ม วงเวียน
ตายกันหลายคน หมอธรรม
ชื่อทองสามาลงทรงแล้ว
บอกว่า ต้องมีหลักบ้านและ
พระพุทธ จึงทาพิธีตั้งเสา
หลักบ้านขึ้น เป็นเสาไม้คูน

-เสาไม้คูน
-ไหว้ทุกวัน
-ศาลเดิมเป็นศาลไม้ ๔ เสา
พระ
หลังคาสังกะสีคลุม –ครั้งที่ ๒ ทา
เป็นศาลาให้คนมานั่งพัก
-ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔ ปรับปรุง
ใหม่ได้ยกเสาหลักบ้านต้นเดิมให้
สูงขึ้นโบกปูนทับเสาไม้คูนลง
อักขระที่ตัวเสา ใต้เสามีการฝังไห
เงินไหทองของมีค่าต่างๆ และทา
การปั้นตัว “บ่าง” ในท่าทาง
กาลังโผบินอยูเ่ หนือเสาหลักบ้าน

นายเสลี่ยง
ต้นนารัตน์
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การสารวจภาคสนาม ณ หนองคาย ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐(ต่อ)
สถานที่ตั้ง

ภาพ

ชื่อ
เรียก

ปีที่สร้าง/
ผู้สร้าง

มูลเหตุใน
การสร้าง

ลักษณะที่ตั้ง

รูปแบบ/วัสดุ
-มีลักษณะเป็นเสาไม้ สร้าง
ศาลคร่อมไปบนเสา
-บนศาลมีท่อนไม้ที่มีลักษณะ
คล้ายหัวเสาวางอยู่ อาจจะ
เป็นหัวเสาของศาลต้นเดิมที่
ชารุดจึงนามาวางไว้
เดิมเป็นศาลไม้
ต่อมาสร้างเป็นเสา ทาด้วยไม้
โป้งเป้ง

๑๑.บ้านร่องเม็ก ต.
โพธิ์ชัย อ.เมือง
๑๗.๘๒๔๗๕๒,
๑๐๒.๗๗๔๗๒๔

หลัก
บ้าน

-

-

ตั้งอยู่บริเวณริมทาง
สามแยก กลาง
หมู่บ้าน ติดกับวัด
จันทราราม

๑๒.บ้านคาโป้งเป้ง
หมู่๗ ต.ค่ายบกหวาน
อ.เมือง
๑๗.๘๐๒๓๓๓,
๑๐๒.๗๘๓๗๑๔

หลัก
บ้าน

ประมาณปี
พ.ศ.
๒๕๑๐
เฒ่าจ้าเป็น
ผู้ทาพิธีตั้ง
เสา

-

สามแยกกลาง
หมู่บ้าน

ประเพณี /
พิธีกรรม ที่
เกี่ยวข้อง
ไม่มีงานบุญ

ทาบุญเปิด
หลักบ้าน
เดือนพ.ค.
ช่วงลงนา

ผู้ให้ข้อมูล
นายดม ธี
ระมาศ

นายพล กล้า
หาญ
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การสารวจภาคสนาม ณ หนองคาย ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐(ต่อ)
สถานที่ตั้ง

ภาพ

ชื่อ
เรียก

ประเพณี /
ลักษณะที่ตั้ง
รูปแบบ/วัสดุ
พิธีกรรม ที่
เกี่ยวข้อง
-ตั้งหมู่บ้านก่อนตัง้
ตั้งอยู่หัวมุมสี่
-เสาไม้แก่นคูนหามา บุญหลักบ้าน
เสา
แยกกลาง
จากในหมู่บ้าน มีการ ๑๒-๑๓ เม.ย.
-ในชุมชนมีคนตาย หมู่บ้าน
ลงอักขระบนตัวเสา
ผิดปกติ เชื่อกันว่า
-การบูรณะตัวศาล
เป็นเพราะผีปอบจึง
ใหม่ เทปูนยกพื้นสูง
นิมนต์พระภิกษุจาก
แต่ได้ทาเป็นช่องเว้น
วัดคาโป้งเป้งมาทา
ไว้ยังเห็นระดับของ
พิธีปักเสาลงดิน
พื้นดินเดิมที่ปักเสา
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๙ ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่ -ตัวเสาเป็นปูน
-บุญเบิกบ้าน
เกิดน้าท่วมชาวบ้าน แยกใกล้กับ
คอนกรีต เดิมปักลง
จึงย้ายหมู่บา้ นจากที่ ทางเข้าหมู่บ้าน ไปในหลุมบนดิน
เดิมคือบ้านทุ่งมน
บริเวณนี้เดิม
ต่อมาเมื่อมีการ
มายังทีบ่ ้านไทย
เป็นที่รกร้าง
ปรับปรุงตัวศาลจึงก่อ
สามัคคี เมื่อย้าย
อิฐเชื่อมเอาตัวเสา
มาแล้วจึงได้ทาการ
เข้ากับผนังด้านหลัง
ตั้งหลักบ้านขึ้นมา
ศาล

ปีที่สร้าง/
มูลเหตุในการสร้าง
ผู้สร้าง

๑๓.บ้านโนนสวรรค์
หมู่๒ ต.หนองปลา
บาก อ.ศรีเชียงใหม่
๑๗.๙๒๘๙๗๓,
๑๐๒.๕๓๒๘๐๙

หลัก
บ้าน

ตั้งเสาหลัก
บ้าน
ประมาณปี
พ.ศ.
๒๕๒๐ –
๒๕๒๑

๑๔.บ้านไทยสามัคคี
หมู่ ๖ ต.หนองปลาบา
กอ.ศรีเชียงใหม่
๑๗.๙๓๔๒๘๗,
๑๐๒.๕๖๕๘๙๒

หลัก
บ้าน

ประมาณปี
พ.ศ.
๒๕๓๕ –
๒๕๔๐
ผู้เฒ่าใน
หมู่บ้านมา
เป็นผู้ทา
พิธี

เพื่อเป็นหลักของ
หมู่บ้านใหม่

ผู้ให้ข้อมูล
ยายมะระ วันทาดี
ตากล้า วันทาดี
ยายคามูล แหลม
หลวง

แม่บาง อ่อนสา
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การสารวจภาคสนาม ณ หนองคาย ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐(ต่อ)
สถานที่ตั้ง
๑๕.บ้านตาดทอง หมู่
๓ ต.พระบาทนาสิงห์
อ.รัตนวาปี
๑๘.๑๖๓๐๐๐,
๑๐๓.๒๔๘๐๕๖

ภาพ

ชื่อ
เรียก
หลัก
บ้าน

ปีที่สร้าง/
ผู้สร้าง
-เสาหลัก
บ้านเดิม
-ศาลใหม่
สร้างขึ้น
เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๕๐

มูลเหตุใน
การสร้าง

ลักษณะที่ตั้ง
อยู่บริเวณหัวมุม
ของสามแยกใจ
กลางหมู่บ้าน

รูปแบบ/วัสดุ
-เดิมมีเพียงหลักบ้านที่เป็น
เสาไม้ และก้อนหินใหญ่สอง
ก้อนที่เจอระหว่างทาถนนใน
หมู่บ้าน เนื่องจากก้อนใหญ่
ลักษณะดูพิเศษเฒ่าจ้าจึงให้
ยกมาตั้งไว้ที่บริเวณหลัก
บ้าน
ต่อมาสร้างศาลคร่อมไปบน
เสาไม้
-รอบๆตัวศาลมีเสาไม้ปัก
ล้อม
-ใต้ศาลมีหลุมบือ

ประเพณี /
พิธีกรรม ที่
เกี่ยวข้อง
-

ผู้ให้ข้อมูล
ผช.ผญบ.จักรกิช
นาลาด
อบต.สาอาง
วิเชียร
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การสารวจภาคสนาม ณ หนองคาย ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐(ต่อ)
สถานที่ตั้ง
๑๖.บ้านพระบาทนา
หงส์ หมู่๑ ต.พระบาท
นาสิงห์อ.รัตนวาปี
๑๘.๑๘๖๘๘๙,
๑๐๓.๒๕๑๔๙๐

ภาพ

ชื่อ
เรียก

ปีที่สร้าง/
ผู้สร้าง

มูลเหตุในการ
สร้าง

หอพระ ราวปี พ.ศ. -เป็นหอพระพุทธ
พุทธ ๒๕๔๐
หลักบ้าน
ปกปักรักษาคนใน
หมู่บ้าน
-มีคนตายใน
หมู่บ้านหลายคน
ชาวบ้านเชื่อกันว่า
เป็นเพราะผีปอบ
จึงนิมนต์พระสงฆ์
จาก อ.น้าพอง จ.
ขอนแก่น มาทา
พิธี

ลักษณะที่ตั้ง
-ตั้งอยู่ที่หัวมุมสี่แยก
ใหญ่กลางหมู่บ้าน
-ตั้งเสาไว้ตาม
ทางเข้าออกหมู่บ้าน
เพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีเข้า
มาในหมู่บ้าน

ประเพณี /
รูปแบบ/วัสดุ
พิธีกรรม ที่
ผู้ให้ข้อมูล
เกี่ยวข้อง
เป็นหอพระและมี
บุญซาฮะ
นางสุพรรณพิศ
เสมา ๒ ใบใบหนึ่งตั้ง เดือนเมษายน ชาติเพ็งตา
ที่พื้น อีกใบตั้งอยู่บน
ฐานคู่กับพระพุทธรูป
ใบเสมาหินทั้งสองใบ
นี้ชาวบ้านบอกว่า
ได้มาจากในหมู่บ้าน
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การสารวจภาคสนาม ณ หนองคาย ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐(ต่อ)
สถานที่ตั้ง

ภาพ

ชื่อ
เรียก

๑๗.บ้านดงตาล(ใต้)
หมู่๔ ต.โพนแพง อ.
รัตนวาปี
๑๘.๒๒๗๗๒๑,
๑๐๓.๒๔๘๑๔๓

หลัก
บ้าน

๑๘.บ้านนาทับไฮ ต.
นาทับไฮ อ.รัตนวาปี

หลัก
บ้าน

๑๘.๒๐๙๘๖๗,
๑๐๓.๒๙๐๖๑๓

ปีที่สร้าง/
ผู้สร้าง
ราวพ.ศ.
๒๕๑๕
ภายหลัง
ที่ตั้ง
หมู่บ้านขึ้น
มาแล้ว มี
หลวงปู่บด
เป็นผู้ตั้ง
เสาหลัก
บ้าน
-เสาเก่า
ประมาณปี
พ.ศ.
๒๕๒๐
-หลักใหม่
ประมาณปี
พ.ศ.
๒๕๔๐

มูลเหตุในการ
สร้าง

ลักษณะที่ตั้ง

-เนื่องจากใน
ตั้งอยู่บริเวณสาม
หมู่บ้านมีความ แยกบ้านดงตาล
เดือดร้อย มีคน
เสียชีวิตจานวน
มากเชื่อกันว่าเป็น
เพราะผีป่า หลวง
ปู่บดจึงมาตั้งเสา
ให้
-หลักเก่าโดนรถ
ชน จากนั้นมีคน
ตาย(ไหลตาย)
หลายคน จึงคิดที่
จะทาหลักบ้าน
ใหม่

-หลักเดิมอยู่กลางสี่
แยก แต่โดนรถชน
๑๘.๒๑๐๕๖๒,
๑๐๓.๒๙๐๕๙๓
-หลักใหม่ อยู่มุม
ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์

ประเพณี /
รูปแบบ/วัสดุ
พิธีกรรม ที่
ผู้ให้ข้อมูล
เกี่ยวข้อง
โดยทาจากไม้มันปลา -ทุกวันศีล (วัน
นายพร สุทา
(ต้นกันเกรา) หาได้ พระ)จะมีการมา
จากในหมู่บ้าน
ไหว้ที่หลักบ้าน
-งานบุญเบิกบ้าน
และลงนาเดือน ๖
จะมีการโยง
สายสิญจน์จาก
หลักบ้านไปยังทุก
เรือน
-หลักเดิมเป็นหลักไม้ บุญเบิกบ้าน บุญ
–หลักใหม่เป็นศาลมี บัง้ ไฟ
หลักหินทาสีทอง ติด
กระจกสี

นายชัยณรงค์ ลือ
ชาคา
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การสารวจภาคสนาม ณ หนองคาย ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐(ต่อ)
สถานที่ตั้ง
๑๙.บ้านโนนดู่ หมู่๔
ต.นาทับไฮอ.รัตนวาปี
๑๘.๑๙๐๘๗๗,
๑๐๓.๓๒๑๔๒๑

ภาพ

ชื่อ
เรียก

ปีที่สร้าง/
ผู้สร้าง

ศาล
ปู่อ่วม
--ศาล
รักษา
หมู่บ้า
น ตั้ง
ชื่อหลัก
บ้าน
ตามผู้
ตั้งเรียก
ศาล
ปู่อ่วม

-เสาเก่า สร้างราว
ปี พ.ศ.๒๕๑๕
-เสาใหม่ สร้าง
พ.ศ.๒๕๕๖
-หลวงปู่อ่วม
จากบ้านดงบังมา
เป็นผู้ประกอบพิธี
ทั้งสองครั้ง

มูลเหตุใน
การสร้าง

ลักษณะที่ตั้ง

ก่อนที่
-สี่แยกกลาง
หลวง
หมูบ่ ้าน
ปู่อ่วม
จะมาตั้ง
เสาหลัก
บ้านให้นั้น
มีแต่เรื่อง
เดือดร้อน
เมื่อตั้งแล้ว
หมู่บ้านก็
อยู่ดีมีสุข
ขึ้น

รูปแบบ/วัสดุ
-เสาเดิมเป็นเสาไม้
มีกระท่อมคลุม
-เสาใหม่ก่ออิฐถือ
ปูนแทนไม้

ประเพณี /
พิธีกรรม ที่
เกี่ยวข้อง
บุญเบิกบ้าน

ผู้ให้ข้อมูล
นางนิรัตน์ ปะวิเศษ
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การสารวจภาคสนาม ณ หนองคาย ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐(ต่อ)
สถานที่ตั้ง
๒๐.บ้านหนองหลวง
เก่า หมู่ ๑๙ ต.หนอง
หลวง อ.เฝ้าไร่

ภาพ

ปีที่สร้าง/
ผู้สร้าง

มูลเหตุในการ
สร้าง

-

-

-

มุมโค้งของ
ถนน บริเวณ
สามแยกของ
หมู่บ้าน

เสาไม้

ราว พ.ศ.
๒๕๑๐ –
๒๕๒๐ โดยมี
พระครูวัดหนอง
ปลาขาวมาเป็น
ผู้ประกอบพิธี
ร่วมกับเฒ่าจ้า

สาเหตุที่ตั้งเสา
หลักบ้านนั้น มา
จากเหตุที่หมู่บ้าน
มีความเดือดร้อน
พระครูจึงได้บอก
ให้ทาพิธีตั้งเสา
บ้านขึ้นมา

ตั้งอยู่ในกลาง
หมู่บ้าน เป็น
พื้นที่โล่งมี
ศาลา
กลางบ้านอยู่
ด้านหลัง

-เป็นเสาไม้ใหญ่และมีเสาไม้ขนาด บุญเบิก
เล็กอีก ๘ หลักล้อมรอบอยู่
บ้าน
-จุดตรงใจกลางหมู่บา้ นเป็นหลัก
ประธาน ในการประกอบพิธี
ก่อนที่จะตั้งตัวเสาหลักบ้านมีการ
นาของมีค่าวัตถุมงคลต่างๆใส่ลง
ไปในหลุมก่อนแล้วจึงปักเสาลงไป
-บริเวณเสามีศาลตัง้ อยู่

๑๘.๐๒๗๑๙๓,
๑๐๓.๒๕๘๘๖๐

๒๑.บ้านโนนมันปลา
หมู่๗ ต.หนองหลวง
๑๘.๐๑๖๔๖๕,
๑๐๓.๒๐๙๓๐๓

ประเพณี /
พิธีกรรม ที่
เกี่ยวข้อง
-

ชื่อ
เรียก

หลัก
บ้าน

ลักษณะที่ตั้ง

รูปแบบ/วัสดุ

ผู้ให้ข้อมูล
-

เฒ่าจ้า
อานวย ระ
วาสชัย
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การสารวจภาคสนาม ณ หนองคาย ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐(ต่อ)
สถานที่ตั้ง

ภาพ

ชื่อ
เรียก

๒๒.บ้านหนองจอก
หมู่๕ ต.หนองหลวง
อ.เฝ้าไร่
๑๘.๐๑๖๑๖๐,
๑๐๓.๑๘๖๒๑๑

หลัก
บ้าน

๒๓.บ้านเจื้อง ต.แก้ง
ไก่ อ.สังคม
๑๘.๐๖๕๙๗๑,
๑๐๒.๒๗๒๗๓๔

-

ปีที่สร้าง/
ผู้สร้าง
สร้างขึ้น
เมื่อ ราว
พ.ศ.
๒๕๔๐

-

มูลเหตุในการ
สร้าง

ลักษณะที่ตั้ง

รูปแบบ/วัสดุ

หมอธรรมมาทา
พิธีปักให้เพื่อ
ป้องกันผีปอบ

-เสาต้นประธานตั้งอยู่
หัวมุม สี่แยกใจกลาง
หมู่บ้าน
-เสาหลักเขตบ้านปัก
อยู่ตามทางเข้าออก
หมู่บ้าน

-เป็นเสาไม้มียันต์ติด
อยู่ ข้างๆเป็นหอพระ
พุทธ และศาลา
กลางบ้าน
-มีเสาหลักเขตรอบ
หมู่บ้าน เป็นเสาไม้ มี
ยันต์ มีการสร้าง
หลังคาคลุม

-

-ตั้งอยู่ที่ลานริมแม่น้า
โขง
-ใกล้ๆกันมีศาลหลวงปู่
วัดลุ่ม
-สุดอีกด้านของลาน มี
ศาล+เสาเล็กๆ ตั้งอยู่
เพิ่งสร้างขึ้นเมื่อต้นปี
๒๕๖๐

เสาไม้ มีศาลาเปิดโล่ง
สี่ด้านภาพเก่าจากกู
เกิ้ลสตรีท เมื่อปี
๒๕๕๗ ไม่มีศาล มี
สภาพเป็นกองเนิน
ตัวศาลยังไม่ได้สร้าง

ประเพณี /
พิธีกรรม ที่
เกี่ยวข้อง
-

-

ผู้ให้ข้อมูล
-

-
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สรุปการทาสนทนากลุ่ม (Focus group)

จอภาพ

กระดาน

บุญเพ็ง

ผู้นากลุม่ (อ.สวรรค์)

แก่นตา

หนูพลู

เปรื อ้ ง

บัณฑิตร์

กระสันต์

สุภาพร

สัมฤทธิ์

สมัย
ทหาร

อ.ณรงค์ฤทธิ์
ฤทธิ์ฤทธิ์

ลี

การประเมิน AFTER ACTION REVIEW (Focus group)
ประเมินบรรยากาศ / พฤติกรรมกลุ่ม
บรรยากาศในการทากลุ่มสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้ที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่มพูดคุยระหว่างกัน
เป็นไปอย่างเป็นมิตรมีการให้ความร่วมมือในการตอบประเด็นค่อนข้างดีความสั มพันธ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นคนในหมู่บ้านเป็นที่รู้จักและเห็นหน้าตากันเป็นประจาจึงมีกระบวนการพูดคุยระหว่างกันภายในกลุ่มอย่าง
เป็ นกันเอง การแสดงความคิดเห็น ของผู้ เข้าร่วมโครงการแต่ล ะคนในแต่ล ะประเด็นตอบได้รวดเร็ว และมี
กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดกันภายในกลุ่ม สนทนา แม้จะมีการถกเถียงข้อมูลกันบ้างแต่สามารถสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลและทาความเข้าใจกันได้ บรรยากาศโดยภาพรวมไม่ตึงเครียดและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ค่อนข้างดี
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ประเด็นการสนทนากลุ่ม
๑.ความหมายของหลักบ้าน
คุณเปรื้อง
ให้ความหมายว่า
คุณกระสันต์ ให้ความหมายว่า
คุณสุภาพร
ให้ความหมายว่า
คุณหนูพูล
ให้ความหมายว่า

เป็นศูนย์รวมหลักบ้าน ทุกคนต้องเคารพ
เป็นพื้นที่คุ้มครองรักษาชาวบ้าน
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
เป็นที่เคารพบูชา ให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข

จากการสนทนกลุ่ม สรุปความหมายของหลักบ้านในการสนทนกลุ่ ม คือ เป็นที่เคารพบูชา (คุณ
เปรื้องและหนูพูลที่ให้ความหมายตรงกัน) คุ้มครองรักษาชาวบ้านให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข (คุณกระสันต์และ
หนูพูลที่ให้ความหมายตรงกัน) เป็นศูนย์รวมหลักบ้าน (คุณเปรื้อง) และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ (คุณสุภาพร)
๒.ความหมายของหลักเมือง
คุณบุญเพ็ง
ให้ความหมายว่า
คุณสัมฤทธิ์
ให้ความหมายว่า
คุณกระสันต์ ให้ความหมายว่า
คุณสมัย

ให้ความหมายว่า

หลักเมืองมีเพื่อปกปักรักษา
หลักเมืองมีไว้เคารพบูชา
เป็นที่เคารพของชาวบ้าน จากหลักบ้าน
กลายเป็นหลักเมือง
เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เป็นที่เคารพทางจิตใจ

จากการสนทนกลุ่ม สรุปความหมายของหลักเมืองในการสนทนกลุ่ม คือ เป็นที่เคารพบูชาทางจิตใจ
ของชาวบ้าน (คุณสัมฤทธิ์ คุณกระสัน และคุณสมัยให้ความหมายตรงกัน) ปกปักรักษา (คุณบุญเพ็ง) เป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ (คุณสมัย) โดยจากหลักบ้านก็กลายเป็นหลักเมือง (คุณกระสันต์)
๓.หลักบ้านในชื่ออื่น
๑) หอปู่ตา (คุณสุภาพร ให้ข้อมูล)
๒) หอ เป็นศาลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับสักการะบูชา(คุณบุญเพ็งให้ข้อมูล)
๓) หอกับหลักบ้าน ไม่เหมือนกัน (คุณบุญเพ็งให้ข้อมูล)
๔.เวียงคุกมีหลักบ้าน ?
๑) หลักบ้านหลักเมืองอยู่วัดเทพพล
๒) วัดเทพพลเป็นหลักบ้านหลักเมือง -หลักบ้านหลักเมืองตาแหน่งเดียวกัน เลื่อนตาแหน่งจาก
เคยเป็นหลักบ้านถูกยกเป็นหลักเมือง (คุณบุญเพ็งให้ข้อมูล)
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๕.เทพคุ้มครองคนเวียงคุกจัดตามลาดับความสาคัญคือ
๑) ปู่ใหญ่วัดเทพพล ในศาลาการเปรียญ(จากการตรวจสอบน่าจะเป็นโบสถ์:ผู้วิจัย)
๒) ปู่หมื่น
๓) ปู่ด่าน
๔) ปูฟ่ ้า
๕) แม่หลักเมือง (วัดเทพพล)
๖.การจัดลาดับชั้นอานาจ
๑) พุทธ >
ผู้ชาย
๒) ผี
>
ผู้หญิง หลักบ้าน
๓) ผู้นา ผู้ตั้งบ้าน >คนทั่วไป
๗.การตั้งหมู่บ้าน(หนองคาย-เวียงจันทน์)ใช้อะไรเป็นศูนย์กลางชุมชน
๑) บุคคลสาคัญ
 หมื่นกางโฮง (เจดีย์ ตลาดเวียงคุก ไม่เหลือแล้วมีแต่สถานที่)จัดหาเสื้อผ้าให้จัดให้จะ
รุ่งเรือง
๒) เลือกสถานที่ > เสี่ยงทายด้วยมะนาว ,ไข่
๓) ภูมิเจ้าที่ /พระภูมิเจ้าที่ (รูปร่างเป็นหอ เชิญวิญญาณมาสถิตรูปเทวดา,ตุ๊กตา)
๔) ใช้สิ่งมงคลโยนลงไป (สร้างวัดต่อมา)
๕) เทพมารวมกันปกปักรักษา ให้อยู่เย็นเป็นสุข
๘.หน้าตารูปแบบหลักบ้านที่เคยพบ(หนองคาย-เวียงจันทน์)
๑) เวียงคุก- เดิมเป็นเสาหิน ปัจจุบันเป็นเสาไม้ (คุณบุญเพ็ง)
๒) วัดสีเมือง –ไม่แน่ใจ(คุณบุญเพ็ง)
๓) ทุ่งสีเมือง- เดิมเป็นไม้ ปัจจุบันเป็นหอ (คุณกระสันต์)
๔) บ้านพานพร้าว-บ้านหลังเล็กมีหลัก แต่เดิมเป็นหิน แล้วเป็นไม้ (คุณกระสันต์)
๕) บ้านโคกคอน (บ้านธาตุ)- คล้ายวัดยอดแก้ว(คุณกระสันต์)
๖) ๔ ทิศ
 ทิศเหนือ
วัดหอผ้า หลักหิน
 ทิศใต้
พระธาตุบังพวน
 ทิศตะวันออก พระธาตุปุ
 ทิศตะวันตก พระเจ้าองค์ตื้อ
๗) เคยเห็นเป็นหิน แต่จาไม่ได้ (คุณสุภาพร)
๘) ดอนหวาย-อยู่กลางถนน (คุณบัณฑิตร์)
๙) วัดยอดแก้ว- เสาหินมีหลายหลัก (ศิลาแลง) (คุณหนูพูล)
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๙.การให้ความสาคัญของหลักบ้านหลักเมือง-การลาดับชั้นความศักดิ์สิทธิ์(ความสาคัญสุด)
๑) เวียงจันทน์ เพราะ
 ชาติพันธ์ (แหล่งกาเนิด)
 ศักดิ์สิทธิ์
 เกิดก่อน (เก่า)
 คนกราบไหว้มาก
๒) หนองคาย (ตรงศาลากลาง) เพราะ
 อยู่ในประเทศไทย เป็นคนหนองคาย/รัฐชาติ
 ระดับจังหวัดเหนือกว่าเวียงคุก
๓) เวียงคุก -ความศรัทธาในพื้นที่
 เทพพลไม่ค่อยมีคน
 วัดศรีมงคล(พระพุทธรูป) อานาจบารมีมากกว่า หลักเมืองสู้พระพุทธรูปไม่ได้
๔) เหมือนกัน
 ต่างตาบลกับจังหวัด
 ลาวไทยพี่น้องกัน เหมือนกัน
 เวียงจันทน์-หนองคายสาคัญเท่าๆกัน
๕) แล้วแต่บริบทความเชื่อศรัทธา
๑๐.หลักบ้านหลักเมือง กับ หอบ้านหอเมือง เหมือนกันหรือไม่
๑) เป็นเสาหลัก
๒) เหมือนกัน,คล้ายคลึงกัน (๗ คน)
 เป็นเสา ,หิน , หอ , ไม้คล้ายคลึงกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่
 ล้านช้าง คล้ายกัน
 เดือน ๘ สองหน
 คล้ายคลึงกัน ๘๐ %
 บุญซาฮะ ไหลไปตามแม่น้าคงคา
๑๑. พิธีกรรมเกี่ยวกับหลักบ้านหลักเมือง
๑) ตอนตั้งเมืองจะเป่าร้องผู้ใดมีคุณสมบัติ
๒) พิธีทางจิตวิญญาณ มีผู้เฒ่าทาพิธี มีการฟ้อนดาบ
๓) เบิกบ้านเบิกเมืองทาที่ป่าดอนช้างเผือก มีเข้าทรงปู่บัวเงิน มีชาวเทพ จัดบั้งไฟ
๔) เลี้ยงขึ้น
๕) เลี้ยงลง
๖) เลี้ยงบ้าน เลี้ยงที่หอปู่ดั่น ดอนช้างเผือก (คุณบุญเพ็ง ให้ข้อมูล)
๗) บุญซาฮะ คือ บุญทาความสะอาด ไล่หรือทาความสะอาดสิ่งไม่ดีออกลงน้าโขง
๘) บุญเดือน ๑๒
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๙) บุญลงพราหมณ์ เดือน ๗ (คุณสมัยให้ข้อมูล)
๑๐) บุญตุ้มโฮม (วันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกปี) ให้หลักเมืองมีความเข้มแข็ง (คุณสมัย)
๑๑) บุญบั้งไฟ (ทาพิธีชาวเทพที่วัดสาวสุวรรณาราม)
๑๒) เลี้ยงตาบ้าน
๑๓) ก่อนทานาทาสวน ***หัวใจของเวียงคุก : ต่อบุญทาคุณ
๑๔) ความเชื่อ ผี และเทพ
 ผี ไม่มีศีล
 เทพ มีศีล
๑๒.ข้อมูลหลักเมืองวัดเทพพลประดิษฐาราม
๑) หลักเมืองเทพพลฯ มีหน้าที่
 ปกป้องรักษา
 ที่ยึดเหนี่ยวทางใจ
 สักการบูชา
 บนบาน
๒) ศาลวัดเทพพลฯเป็นหลักเมืองไม่ใช่หลักบ้าน (คุณบุญเพ็งให้ข้อมูล)
๓) เทพหลักเมืองเมืองเวียงคุกเป็นหญิงไม่ใช่ชาย (คุณบุญเพ็งให้ข้อมูล)
๔) คนเวียงคุก แม่หลักเมืองชื่อ “แม่สีผา” (คุณบุญเพ็งให้ข้อมูล)
๕) ผู้สร้างใหม่เป็นไม้คูณ คือ พ่อตาเสี่ยน เสียงสนั่น ปีพ.ศ.๒๕๔๑ (คุณสมัย ให้ข้อมูล) เป็น
เขยฐานะดี
๖) เข้าทรงถามความต้องการในการทา
๗) หมุดหมายเดิมเป็นหินทรงปลายสอบ
๘) บริเวณที่ตั้งหมุดเดิมเยื้อง ๓-๔ เมตร
๙) ทาเองเตรียมวัสดุ ส่งไปโรงกลึง (ท่าบ่อ?/โคกคอน?เวียงคุก)
๑๓. ประเด็นที่น่าสนใจ
๑. ภูมิสังคม = การใช้วัสดุหลักบ้าน จะนิยมหาในพื้นที่สะท้อนถึงภูมิศาสตร์สังคมหรือภูมิสังคมในพื้นที่ เช่น
การเลือกใช้ไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่ อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่
๒. ภูมิวัฒนธรรม = ด้านศิลปกรรม จะมีรูปแบบเฉพาะของแต่ละหมู่บ้านเป็นเอกลักษณ์ตามเอกลักษณ์ หรือ
วัตถุดิบ หรือความเชื่อและสร้างสัญลักษณ์ขึ้นเช่นหลักบ้านบ่างที่มีเรื่องเล่าพระยาบ่าง หรือหลักบ้านที่มี
หอพระพุทธก็จะสะท้อนความเชื่อทางศาสนาพุทธคู่กันไป
๓. หน้าที่(Function)ของหลักบ้านที่พบ
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1)

2)
3)
4)
5)
6)

มีการเกิดเรื่องไม่ดีในหมู่บ้าน เช่น มีคนเจ็บคนป่วย เกิดความเดือดร้อน มีคนตายในหมู่ และ
เชื่อว่ามีผีป่าผีปอบเข้ามาในหมู่บ้านจึงเกิดสิ่งไม่ดี จึงเริ่มสร้างหลักบ้านโดยมีการทาพิธีกรรมใน
การตั้งหลักบ้าน
เพื่อปกปักรักษาคนในหมู่บ้าน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข เพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีเข้า
มาในหมู่บ้าน
เป็นสัญลักษณ์การกาเนิดการตั้งหมู่บ้าน
เป็น Landmark หรือศูนย์กลางชุมชน
การเป็นศูนย์กลางในการยึดเหนี่ยวความรักความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน โดยทากิจกรรมร่วมกัน
เช่น การทาบุญประเพณี
เป็นแหล่งพลัง (Empowerment) เมื่อคนหนึ่งคนมีความทุกข์เศร้า เสียใจ ก็จะมาขอพรเป็น
การเติมพลัง (self esteem)ให้เกิดพลังใจ พลังความคิดและพลังในการปฏิบัติ

๑๔. ประโยชน์หรือข้อดีของการตั้งหลักบ้าน/หลักเมือง
๑) เป็นการกาหนดขอบเขตของหมู่บ้าน
๒) เป็นจุดยึด ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีน้าใจ ให้กับหมู่บ้าน เป็นการทาให้เกิดการ
พัฒนาหมู่บ้านในทางที่ดีขึ้น
๓) เปรียบเหมือนขวัญและกาลังใจของคนในหมู่บ้าน ความรู้สึกอุ่นใจที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
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ภาพบรรยากาศการทาสนทนากลุ่ม (Focus group)
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ภาพบรรยากาศการทาสนทนากลุ่ม (Focus group)
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ภาพบรรยากาศการทาสนทนากลุ่ม (Focus group)
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เอกสารที่ใช้ในการจัดกิจกรรมในพื้นที่
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เอกสารที่ใช้ในการจัดกิจกรรมในพื้นที่
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ภาพบรรยากาศ
การจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสัญจร “แต้มศิลป์ให้หลักบ้านหลักเมือง”
จัดให้กับเยาวชนในท้องถิ่น
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ภาพบรรยากาศ
การจัดกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมสัญจร “แต้มศิลป์ให้หลักบ้านหลักเมือง”
จัดให้กับเยาวชนในท้องถิ่น
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ภาพผลงาน
การจัดกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมสัญจร “แต้มศิลป์ให้หลักบ้านหลักเมือง”
จัดให้กับเยาวชนในท้องถิ่น
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ภาพผลงาน
การจัดกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมสัญจร “แต้มศิลป์ให้หลักบ้านหลักเมือง”
จัดให้กับเยาวชนในท้องถิ่น
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