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ห ยุดไปหลายเดือน จําไดวาผมเขียนครัง้
สุดทายเมื่อปลายปที่แลว (2551) กลับ 

มาเที่ยวนี้จะพาไปใหถึงหลวงพระบางเสียที... 
 เชนเดิม ตลอดเสนทางไปหลวงพระบางยงัคง

อุดมไปดวยธรรมชาติ ภูเขา และบางชวงจะมีลําน้ํา

ไหลลงมาจากเนินเขา แมเสนทางบนเขาจะวกวน

แตก็ชวนใหตืน่ตาตื่นใจกับธรรมชาติที่ยงัสวยงาม 

 แตบางครั้ง ระหวางการเดนิทางก็ตองจอดรอ

การซอมบํารุงรักษาทางใหสามารถใชงานไดอีกครั้ง 

ทั้งนี้ กเ็พราะเกิดจากฝนที่ตกลงมา ทาํใหเสนทาง

ชํารุด นับวาการเดินทางไปสูหลวงพระบางจะตอง

อาศัยความทรหดอดทนของผูเดินทางพอสมควร 

 เมื่อนึกถึงหลวงพระบาง ส่ิงที่เราจะตองระลึก

ถึงเปนอันดับแรกก็คือ วัดเชียงทอง ซึ่งตั้งอยูใกล

บริเวณที่แมน้าํคานไหลมาบรรจบกับแมน้ําโขง วัด

เชียงทองสรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2102 – 2103 สมัย

พระเจาไชยเชษฐาธิราช ในบรรดาวัดวาอารามทัง้ 

หมดตองยกใหวัดเชียงทองเปนวัดที่สําคัญ และสวย 

งามที่สุด ไดรับการมาเยีย่มเยือนจากนักทองเที่ยว

มากที่สุด นกัโบราณคดียกยองวา “วดัเชียงทอง
เปนดั่งอัญมณีแหงสถาปตยกรรมลาว"       
 ความจริงมหีลายสิ่งที่อยูภายในวัดเชียงทอง 

ที่ถือวาเปนสิง่ที่สวยงาม วิจติรบรรจงทั้งภายในและ

ภายนอกผนังวัดจะลงรักปดทอง รวมทัง้การตกแตง

หลังคาอุโบสถวัด และยงัมีที่สําคัญอีกจดุที่ตั้งอยู

ภายในวัดเชยีงทอง นั่นคือ วิหารนอย 
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 ทางดานขาง และดานหลังของพระอุโบสถ

เปนที่ตัง้ของวหิารสองหลังนี ้ จุดเดนของวหิารคือ

ผนังดานนอกมีการตกแตงดวยกระจกสี ตัดเปนชิ้น

เล็กๆ แลวนํามาตอเปนรูปตางๆ เลาเรื่องราวเกี่ยว 

กับนิทานพืน้บานบนพืน้สีชมพู ภายในวหิารเปนที่

ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน พระพุทธรูปนี้

เคยถูกนําไปจดัแสดงที่กรุงปารีส ในป พ.ศ. 2474 

และนําไปประดิษฐานที่นครเวียงจนัทนอีกหลายสิบ

ป กอนจะนาํมายังหลวงพระบางในป พ.ศ. 2507 

 สวนวหิารอีกหลัง ซึ่งอยูดานหลงัพระอุโบสถ

คือ วิหารพระมาน ผนงัวหิารดานนอกมีลักษณะ

คลายกับวหิารองคแรก ภายในวิหารนี้ประดิษฐาน 

“พระมาน” ซึ่งในชวงวนัขึน้ปใหมจะมีการอัญเชิญ

มาใหประชาชนไดสรง

น้ํา และกราบไหวเปน

ประจําทุกป  

 ผนังดานหลงั

วิหารนั้นทาดวยสีชมพู

ประดับกระจกสีแสดง

เร่ืองราวถงึวิถชีีวิตของ

ผูคน  วหิารนีส้รางขึ้น

ในปพ.ศ. 2493 เพื่อ

เฉลิมฉลองที่โลกกาว

สูยุคกึ่งพระพทุธกาล 

 บริเวณดาน 

หลังวหิารพระมานจะ

เปน “พระธาตุศรีสวางวงศ” ซึ่งเปนที่เก็บอัฐิของ 

“เจามหาชีวิตศรีสวางวงศ” ดานทิศตะวันออก

เฉียงใตนัน้เปนโขงเรือใกลกบัริมแมน้ําโขง สวน

ดานหนาพระอุโบสถเปนที่ตั้ง “หอกลอง” ที่มีลวด 

ลายลงรักปดทองอยางสวยงาม  
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 ส่ิงนาสนใจลําดับตนๆ 

ที่เรานกึถงึหลวงพระบางอกี

แหงคือ “ถนนยานคนเดนิ” 

ในเวลากลางคืน หลวงพระ

บาง จะปดถนนใหบรรดาผู 

ประกอบการรายยอย นําเอา

สินคาพืน้เมืองไปขาย สวน

ใหญแลวจะเปนเสื้อผา ของ

ใช ของประดับ เครื่องจกั

สาน ทําใหนกึถึงบรรยากาศ

ของ “ถนนคนเดินที่จังหวดั

เชียงใหม” สินคาก็เหมือนๆ 

กัน ตางกนับางนิดๆหนอยๆ 

ตรงที่หลวงพระบาง จะเปน

สินคาจากประเทศเวียดนาม

มากหนอย จาํพวกตุกตาทาํ

จากหนิ รวมทั้งของใชตางๆ 

จากประเทศจนี 

 เดินไปเดินมาผมก็พบ

รานขายโรตีตามมุมตึก แตที่

พิเศษก็คือ มสุีราพื้นเมืองใส

ขวดแบบตางๆ วางเรยีงราย และที่

แปลกตาสุดๆ คือ นอกจากภายใน

ขวดจะบรรจุสุราแลว ยงัมีสรรพสิ่ง

มากมายครับ ...ก็บรรดาสัตวตางๆ 

เชน ง ู แมลงปอง  ตะขาบ ตุกแก 

สารพัดสัตว (เรียกวาเปนศนูยรวม

สัตวประหลาดก็วาได)  

 ผมมีโอกาสไดถามผูรูทาน

หนึง่ เขาบอกวา ด่ืมบาํรุงพละ 
กําลงั เพิ่มสมรรถภาพ สําหรับ
คุณผูชาย ทัง้หนุมนอย หนุมใหญ 

รวมทั้งหนุมเหลือนอยดวย 

ผมดูแลวก็เสียว ! ไมกลา ...

มิบังอาจทดลอง เลยบอกไม 

ไดวา สรรพคณุดีจริงอยางที่

เขาบอกหรือเปลา? ขอโทษ

จริงๆ  เห็นแลวเสียว(ไส)ครับ 

 ส่ิงแปลกอีกอยางใน

ถนนยานคนเดินนี้ ก็คงจะ

เปนเรื่องอาหาร ความจริงคยุ

ใหฟงไปหลายเรื่องแลว ถงึ

ความตางจากที่อ่ืน คราวนี้

ผมไปพบรานอาหารรานหนึง่

เปนรานมังสวรัิติ  แปลกที่

เจาของราน เขาจะใหเราเปน

ผูตักอาหารเอง ใครจะกนิ

เทาไหรไมวา ราคายอมเยา 

คิดเพียงมื้อละ 2,000 กีบ

เทานั้น (ประมาณ 8 บาท) 

รสชาติอรอยดีครับ เรียกวา

มังสวิรัติบุพเฟต ...เกือบลืม

มาถงึ สปป.ลาว ทั้งที อยา

ลืมชิม สลัดผักลาว นะครับ 
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 ประเพณีสําคญัอยางหนึง่ทีห่ลวงพระบางคือ 

ตักบาตรขาวเหนียว ครับ เราตองไปรอพระตั้งแต

เชาตรู ประมาณ 6 โมงเชา ส่ิงที่ตองเตรียมไปก็คือ 

ขาวเหนียว จะใสขัน ใสกระติบ ใสจานก็ได  พระจะ

เดินมาบิณฑบาตเปนแถวยาวทีเดียว เราก็จะหยิบ

ขาวเหนียวใสบาตร ไดบุญหลายเลยครับ 

 เสียดายในการมาครั้งนี้ ผมตั้งใจมาใสบาตร  

แตวาฝนตกมาตั้งแตประมาณตี 3 เศษไมยอมหยุด  

เลยไมไดใสบาตร ที่เลาไปสักครูเพราะมีคนเลาให

ฟงกเ็ลยนาํมาเลาตอ คดิวาถาไดกลับมาอีกครั้ง         

จะไมพลาดแนนอนครับ ! 

 มาถงึหลวงพระบางทั้งที ตองไปกราบพระคู 

บานคูเมือง ณ พิพิธภัณฑพระราชวังเกา นัน่คือ 

“พระบาง” พระพทุธรูปปางประทานอภยั 

สูง 2 ศอก 7 นิว้ (ประมาณ 1.14 เมตร) 

หลอดวยสัมฤทธิ์ มีอายุราวปลายพทุธ

ศตวรรษที่ 18 ถึงตอนตนของพทุธศตวรรษ

ที่ 19 ตามศิลปะเขมรแบบบายนตอน

ปลาย โดย สปป.ลาว เก็บรักษาไวอยางดี  

ผมเองไมมีกลองที่สามารถซมูภาพไดก็เลย

ขอนํารูปจาก http://th.wikipedia.org/

wiki/พระบาง มาใหดูกนันะครับ 

    ความจริงตัง้ใจจะเขียนอีกหลาย

อยางที่ไดเห็นมา แตเนื่องจากหยุดงานเขยีนไปนาน  

รูสึกวาสํานวนมันฝดๆ อยางไงพิกล เอาเปนวาเรื่อง 

ราวหลวงพระบางคงตองขอจบแคนี้กอนนะครับ 

 ตอนตอไปคิดวาจะเลาเรื่องที่ไปตางประเทศ

เมื่อไมนานมานี้ กําลังนกึอยูวาจะเลาเรื่องประเทศ

ไหนดี โปรดติดตามตอนตอไป ..สวัสดีครับ  

1 บาท : 250 กีบ  

(ขึ้น/ลง 240 - 270 กีบ) 

อัตราแลกเปลี่ยน 
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