
 

บทที ่1 

บทนํา 
 

 “ปลูกเรือน” คือการเอาไมเรือนมีเสาเปนตน ปกลงดินแลวสรางเปนเรือนที่ใชสําหรับ
อาศัยอยู ในขณะที่ปลูกใชกับเรือนที่ปลูกขึ้นดวยไม1 ดังนั้นจึงใชคําวา “ปลูกเรือน” เพื่อหมายถึง
เรือนไมที่ใชเปนที่อยูอาศัย การปลูกเรือนถือไดวาเปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีพของมนุษยทีไ่ดมี
วิวัฒนาการเพื่อสนองประโยชนตามกาลเวลามาเปนลําดับ เร่ิมตั้งแตมนุษยไดพยายามปรับปรุง
ความเปนอยูของตนใหพนสภาพเยี่ยงสัตวเดรัจฉานที่เรรอนอยูตามธรรมชาติ และมนุษยในโลกไดมี
ที่อยูอาศัยหลายรูปแบบ จนถึงไดมีการปลูกเรือนเพื่อความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต  

ความคิดขั้นพื้นฐานของมนุษยแตเดิมนั้นกําหนดรูปแบบของการปลูกเรือนเพื่อความ
มั่นคงแข็งแรงเปนสําคัญ ตอมาโดยธรรมชาติของมนุษยที่มีพลังแหงการแขงขันและจินตนาการใน
การสรางสรรคและจากประสบการณที่สรางสมมา แบบแผนของการปลูกเรือนไดเปลี่ยนแปลงไป
เพื่อที่จะสนองตอประโยชนใชสอยและยังกลายมาเปนผลงานความงามอันประกอบดวยศิลปะมี
ลักษณะสื่อความหมายจากการปลูกเรือนเพื่อสรางใหเกิดความประทับใจและชื่นชมยินดีแกผูพบ
เห็น ตลอดจนบงบอกถึงคติความเชื่อของมนุษยตอการเคารพธรรมชาติ ดังนั้นการศึกษาการปลูก
เรือนในอดีตทําใหทราบถึงสาระของสังคมและอารยะธรรมที่แฝงเรนอยูในตัวเรือนซึ่งเปนหลักฐาน
ที่มนุษยสรางขึ้นที่ปรากฏอยูในฐานะ “สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน” ที่ควรคาแกการศึกษา2 

“สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน” คือเรือนที่ชาวบานปลูกสรางเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยเปนตัวแทน
ของการเชื่อมตอระหวางอดีตกับปจจุบัน สะทอนใหเห็นถึงสภาพของสังคม วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจที่มีการปรับตัวทามกลางความทันสมัยที่ตอเนื่อง สถาปตยกรรมพื้นถ่ินเปนสิ่งที่แสดงให
เห็นถึงการอยูรวมกันระหวางธรรมชาติและความตองการของมนุษย ที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพใหมี
ความทันสมัยสถาปตยกรรมพื้นถ่ินสามารถมองเปนภาพตัวแทนของอดีตและมักจะถูกเปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็ว และในสายตาของนักมานุษยวิทยาเห็นวาสถาปตยกรรมพื้นถ่ินเปนศูนยกลางที่
สะทอนถึงวัฒนธรรมในแตละสังคมไดเปนอยางดี  เนื้อหาของวัฒนธรรมมีความหมายทาง
พฤติกรรม และคติความเชื่อพรอมทั้งพิธีกรรมประเพณีที่สัมพันธกับระบบการตั้งถ่ินฐาน  ระบบ
การวางผัง   ลําดับขั้นตอนการปลูกเรือน3 งานสถาปตยกรรมพื้นถ่ินยังสะทอนใหเห็นการรวมกัน

                                                 
1   ปยลดา ทวีปรังสีพร, “ทฤษฎีและแนวคิด ปลกู กอ สราง”, อาษา, 10-11: (2549), หนา 123 
2   วิวัฒน เตมียพนัธ,  คุณคาการศึกษาเรื่องบานพักอาศัย (ลานนา) ในเอกสารประกอบการสัมมนาลานนาคดศีึกษา  (กรุงเทพฯ : ศิลปกรรม,  25--),  หนา 2 -7 
3   วิวัฒน เตมียพนัธ,  คุณคาการศึกษาเรื่องบานพักอาศัย (ลานนา) ในเอกสารประกอบการสัมมนาลานนาคดศีึกษา , หนา 15-18 
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เปนเผาพันธุ  และความมุงหมายที่จะดํารงอยูทามกลางความเปลี่ยนแปลง  สวนที่ เดนคือ 
ลักษณะเฉพาะของแตละเผาที่มีความเปนตัวของตัวเอง ซ่ึงก็มีความคิดเปนอิสระและสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมธรรมชาติ4 

ถาหากศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถ่ินเฉพาะมุมมองที่สามารถสนองความจําเปนขั้นพื้นฐาน
ของการดํารงชีพทางกายภาพแตเพียงดานเดียวยอมเปนวิธีการที่ไมครอบคลุมพอ  เพราะ
สถาปตยกรรมพื้นถ่ินไมใชผลผลิตทางการแกปญหาดานเทคนิควิทยาการกอสรางเทานั้น แต
สถาปตยกรรมพื้นถ่ินสามารถสะทอนใหเห็นถึงโลกทัศน และความตองการที่อยูเหนือสภาวะทาง
กายภาพอันเปนความตองการที่อยูนอกเหนือประโยชนใชสอย5 ดังที่  อนุวิทย  เจริญศุภกุล  และ 
วิวัฒน  เตมียพันธ  ไดกลาววาผูใสใจคนความีความมุงหวังเพื่อขจัดความกลัว และใชสราง
ความหวังอันเปนอุดมคติของวิถีชีวิต ซ่ึงเปนคติความเชื่อตออํานาจเหนือธรรมชาติที่เปนความ
ตองการเหนือความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย  ประเพณีคติความเชื่ออันเปนผลมาจากโลกทัศน
ของชนชั้นนั้นถือไดวาเปนคลังความรูที่สําคัญของทองถ่ินที่คนในปจจุบันไมควรละเลย และ
มองขาม ดังนั้นตัวงานสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน และวิธีการที่ไดมาซึ่งสถาปตยกรรมพื้นถ่ินหรือที่เรา
เรียกวาการ“ปลูกเรือน” ซ่ึงควรแกการอนุรักษ จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาและเรียนรูควบคูกัน 

ในการอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถ่ินแตละประเภท  แตละชิ้นมีลักษณะไมเหมือนกัน  
การนําใชวัสดุกอสรางไมเหมือนกัน  และมีสถานที่ตั้งไมเหมือนกัน ดังนั้นการอนุรักษงาน
สถาปตยกรรมพื้นถ่ินจึงจําเปนที่ตองพิจารณางานในแตละชิ้นและไมสามารถนําวิธีการเดียวกันมา
ใชกับการอนุรักษงานสถาปตยกรรมทุกชิ้นได ดังที่เห็นไดจากงานอนุรักษสถาปตยกรรมพื้นถ่ินของ 
ประสงค  เ อ่ียมอนันต  ท่ี ทํารวมกับสํานักงานมรดกหลวงพระบาง  ไดมีการอนุ รักษงาน
สถาปตยกรรมในดานคุณคาทางประวัติศาสตรที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดเชน เปลี่ยนแปลงทางการ
นําใชภายในได แตรูปแบบของตัวสถาปตยกรรมไมไดเปลี่ยนไป และในแนวคิดของการอนุรักษ
งานสถาปตยกรรมนั้น ประสงค  เอ่ียมอนันต  ไดกลาวไววา  การอนุรักษสถาปตยกรรมและ
ส่ิงแวดลอมจําเปนตองมีผูรวมงานหลายคน  และหลายวิชาชีพ  การประสานงานจึงมีความสําคัญ
อยางยิ่ง  แนวทางในการอนุรักษงานสถาปตยกรรม และสิ่งแวดลอมนั้น  จะกําหนดขึ้นไดงายเมื่อ
ประชาชนมีความเขาใจ  เห็นคุณคาความสําคัญของงานสถาปตยกรรม และสิ่งแวดลอมประเภท
ตางๆ แลวมีความพรอมทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  และมีความรูที่จะอนุรักษ   โดยในการประเมิน
คุณคาของงานสถาปตยกรรมเพื่อการเก็บรักษา  อนุรักษ  ปรับปรุงหรือสงวนรักษาสามารถให
ความสําคัญไดหลายประการ เชน คุณคาดานประวัติศาสตร  เปนตัวแทนของสถาปตยกรรมในยุค

                                                 
4   วิวัฒน เตมียพนัธ,  คุณคาการศึกษาเรื่องบานพักอาศัย(ลานนา) ในเอกสารประกอบการสัมมนาลานนาคดีศึกษา , หนา 44 
5   อนุวิทย  เจริญศุภกุล และวิวัฒน  เตมียพันธ,  เรือนลานนาไทย และประเพณีการปลูกเรือน  (กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ, 2521),  หนา 25-26 
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ตางๆ ที่แนชัด  คุณคาทางประวัติศาสตรการตั้งถ่ินฐาน คุณคาทางศิลปะสถาปตยกรรมที่เปน
สถาปตยกรรมที่มีความเปนเลิศทางความงาม ความละเอียดออนดานประณีตศิลป เปนตน นอกจาก
คุณคาเฉพาะตัวของสถาปตยกรรมแลว เนื้อหาที่เกี่ยวของกับผูครอบครองสถาปตยกรรมก็เปนปจจัย
สําคัญเชนกัน และไมสามารถนําวิธีการเดียวกันมาใชกับการอนุรักษงานสถาปตยกรรมทุกชิ้นได6  

ในการศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถ่ินยอมมีจุดประสงค และแนวทางการที่ศึกษาแตกตางกัน 
อยูอยางมากมายแตที่นี้จะนําแนวทางการศึกษาของ วิวัฒน เตมียพันธ “สถาปตยกรรมพื้นถิ่น”   ที่
ไดสรุปแนวทางในการศึกษาออกเปนสองแนวทางไดแก7 แนวทางแรก เปนการศึกษาที่แสวงหา
ขอมูลจากสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน ไปตามทองถ่ินตางๆ เพื่อสะสมและเพิ่มพูนประสบการณ 
การศึกษาใชการบันทึก ภาพราง ถายภาพ และบันทึกความเขาใจดวยคําบรรยายสั้นๆ ตามความ
ประสงคที่ตัวสถาปนิกเองจะใชเปนขอมูลเพื่อนําไปประยุกตใชในงานออกแบบ และพิมพเผยแพร
ใหคนอื่นเห็นคุณคาสถาปตยกรรมพื้นถ่ินที่ตนไดศึกษา ซ่ึงแนวทางดังกลาวเปนที่นิยมกันในกลุม
สถาปนิกผูมีประสบการณสูง 

แนวทางที่สอง การคนควาสถาปตยกรรมพื้นถ่ินดวยวิธีการศึกษาที่เปนระบบเปน
ขั้นตอน การศึกษาในแนวทางที่สองนี้มีความมุงหมายเพื่อจะศึกษาคนควาใหเห็นคุณคาของ
สถาปตยกรรมพื้นถ่ิน เชน  คุณคาในเชิงออกแบบ คุณคาเฉพาะทางวัฒนธรรมของกลุมชนแตละ
ทองที่ คุณคาที่เปนรูปแบบที่มีเอกลักษณของภูมิภาค คุณคาในฐานะที่สะทอนใหเห็นถึงฐานะของ
ชุมชนเปนตน นอกจากนี้ ยังมีความมุงหมายเพื่อศึกษาใหเห็นกระบวนการวิวัฒนาการของตัวเรือน 
ศึกษาเพื่อเปนแนวทางสําหรับการประยุกตใชกับสมัยปจจุบัน ศึกษาเพื่อหาสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงรูปทรง ศึกษาถึงประเพณีและความเชื่อในการปลูกเรือนที่ผูกพันกับรูปแบบตัวเรือน 
ศึกษาเพื่อการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของแตละเผา8 ในการทําวิทยานิพนธสวนใหญนิยมใช
แนวทางการศึกษาแบบที่สองที่มีกระบวนในการศึกษาอยางเปนระบบมีหลักการที่ใชในการ
วิเคราะห ทําใหงายตอการอธิบายปญหาของงานวิจัยและเหมาะสมกับระดับนักศึกษาที่ไมมี
ประสบการณในการทําวิจัย ดังนั้นในงานวิจัยช้ินนี้จะนําเอาแนวทางที่สองมาใชเพื่อที่จะศึกษา
วิเคราะหทางคติความเชื่อที่มีอิทธิพลตอการปลูกเรือนของเผาลาวลุมโดยจะศึกษาวิเคราะหถึง
ความสัมพันธระหวางคติความเชื่อกับตัวเรือน ศึกษาถึงปจจัยที่ทําใหเกิดความสัมพันธของคติความ
เชื่อในการปลูกเรือน และจะศึกษาถึงการคงอยู เปลี่ยนแปลง และหายไปของคติความเชื่อในการ
ปลูกเรือนดวยการแยกยอยลักษณะของคติความเชื่อในการปลูกเรือนที่แฝงอยูกับตัวเรือน 

                                                 
6   ประสงค  เอี่ยมอนันต, การอนุรักษสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.),  หนา 12-23 
7   วิวัฒน เตมียพนัธ, สถาปตยกรรมพื้นถิน่ (กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, 2539), หนา 12-23 
8   ประสงค  เอี่ยมอนันต, การอนุรักษสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม,  หนา 24-27 



 

4 

หลวงพระบางอยูในเขตที่มีลมมรสุมพัดผานตลอดปจึงทําใหมีฝนตกมาก กอใหเกิดปาไม
ที่อุดมสมบูรณ ดังนั้นการสรางบานปลูกเรือนในเขตเมืองหลวงพระบางจะตองใหเหมาะกับสภาพ
อากาศ สภาพแวดลอม และตามยุคสมัย แตก็ยังรักษารูปแบบเดิมเชนเปนเรือนที่มีใตถุนสูง หลังคา
จั่ว ลักษณะของเรือนที่ยังคงเปนรูปแบบที่สนองตอวิถีชีวิตการกินอยูตามแบบวัฒนธรรมของเผา
ลาวลุมอันเปนลักษณะประเพณีดั้งเดิมที่มีอยูมากมาย เรือนเหลานี้เปนเรือนที่แสดงถึงรูปแบบที่พัก
อาศัย หรือลักษณะทางกายภาพของเรือนที่เกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมรวมถึงวิธีการปลูก
เรือนแบบดั้งเดิม ตัวเรือนของเผาลาวลุมก็เชนกันคือผลสะทอนมาจากคติความเชื่อตางๆ ของการ
ปลูกเรือนรวมไปถึงการดําเนินชีวิตซึ่งจะมีความราบรื่นหรือไมนั้นจะตองพึ่งและยึดถือพิธีกรรมคติ
ความเชื่อเพื่อผสมผสานไปกับกระบวนการการทํางานของชาง ความรวมมือรวมใจของหมูชนและ
สอดคลองกับฤดูกาล  จนเกิดเปนเอกลักษณวัฒนธรรมทองถ่ิน  

การปลูกเรือนสวนมากจะเนนการเลือกสภาพแวดลอมบริเวณที่ราบลุมริมแมน้ํา การที่
ตองปลูกเรือนอยูใกลแมน้ําลําคลองนั้น เพราะความจําเปนที่ตองการใชน้ําเพื่อทําประโยชนแกการ
ครองชีพไดสะดวก และสามารถใชสอยไดตลอดทั้งป และยังใชแมน้ําเปนเสนทางคมนาคมหลัก แต
ก็ไดมีเรือนจํานวนมากที่ไดรับผลกระทบจากปญหาน้ําทวมในฤดูน้ําหลาก ดังนั้นรูปแบบเรือน
สวนมากเปนเรือนยกใตถุนสูง ใตถุนจะใชเปนที่ประกอบกิจกรรมงานประจําวันตางๆ เชน  การปน
ฝาย  ทอผา ทอไหม (ทอหูก) ใชเปนที่เก็บขาวของที่ไดมาจากการทําการเกษตรกรรม และการปลูก
เรือนยังอาศัยธรรมชาติโดยวัสดุที่ใชสวนมากจะนําใชไมที่สามารถหาไดในพื้นที่ 

ตามมุมมองของ อนุวิทย เจิญศุภกุล และวิวัฒน  เตมียพันธ ไดกลาวถึงการอนุรักษวา 
การอนุรักษควรเปนไปตามความเขาใจที่ถูกตองตามขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อในการปลูก
เรือนที่แฝงอยูกับตัวเรือนของแตละสังคมวัฒนธรรม  ในความเปนอยูของแตละชุมชนที่ไดมีการนับ
ถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซ่ึงจะเห็นไดในความเชื่อของการปลูกเรือน และงานสถาปตยกรรมพื้นถ่ินเปน
สวนหนึ่งที่คงอยูรวมกัน แตถามีการพัฒนาหรือมีการเปลี่ยนสภาพสถาปตยกรรมพื้นถ่ินเหลานี้ก็จะ
ถูกเปลี่ยนแปลงไปนับวาเปนเรื่องนาเสียดาย9   ดังที่ตัวเรือนเผาลาวลุมในเมืองหลวงพระบางไดมี
เพียงการอนุรักษรักษาแตเพียงรูปแบบ แตเปลี่ยนวัสดุและหนาที่ใชสอยตามวิวัฒนาการของสังคม
เมือง  โดยไมไดนําเอาคติความเชื่อของการปลูกเรือนเขาไปใช ในองคประกอบหนึ่งของ
กระบวนการการปลูกเรือนจึงไดเพียงรูปแบบที่ไรวิญญาณที่ตอบสนองตามการใชสอยไมได 
“ปลูก” เปนที่อยูอาศัยเหมือนสมัยกอน  

ที่สําคัญมาถึงปจจุบันนี้การคิดคํานึงถึงคติความเชื่อในการปลูกเรือนไดเลือนหายไปจาก
ความสํานึกของกลุมชนรุนใหม เนื่องจากผลการเปลี่ยนแปลงโดยโครงสรางทางเศรษฐกิจ ผนวกกับ

                                                 
9   อนุวิทย  เจิญศุภกุล และวิวัฒน  เตมียพันธ,  เรือนลานนาไทย และประเพณีการปลูกเรือน  (กรุงเทพฯ : อักษรสัมพนัธ, 2521),  หนา 43 
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การที่รัฐบาลไดมีการสงเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม และสนับสนุนธุรกิจการทองเที่ยวใน
เชิงวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษศิลปะ สถาปตยกรรม และวัฒนธรรมไมใหเปลี่ยนแปลงหรือถูกทําลาย
ไปกับกระแสระบบทุนนิยมตะวันตก จึงเปนเหตุที่เรงผลิตแตรูปแบบของตัวเรือน แตขาดการ
พิจารณาถึงมิติอ่ืนๆ เชนมิติทางสังคม และคติความเชื่อที่เปนสวนประกอบสําคัญในกระบวนการ
การปลูกเรือน  

ดวยเหตุนี้การที่จะศึกษาสถาปตยกรรมเรือนลาวลุมในเมืองหลวงพระบางในภูมิภาคเพื่อ
จะ รูซ้ึงถึงคุณคานั้นจะ ตองใชเวลาที่ยาวนานเพื่อที่จะไดความหลากหลายเหลานั้นมา แตการศึกษา
ในครั้งนี้เนื่องจากเวลามีจํากัด ฉะนั้นจึงกําหนดขอบเขตศึกษาคนควาเฉพาะคติความเชื่อที่มีผลตอ
การปลูกเรือนของเผาลาวลุมเทานั้น ซ่ึงเชื่อวาในความเปนเรือนลาวลุมที่เคยสรางมานั้นจะตอง
ประกอบดวยคติความเชื่อที่รวมอยูกับรูปแบบของเรือนที่สามารถใหเราเห็น และจับตองได ใน
การศึกษาครั้งนี้จะนําเอาขอมูลดานประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมพื้นถ่ินมาใชเปน
ฐานขอมูลเพื่อใหตัวเรือนของเผาลาวลุมไดมีการอนุรักษทั้งรูปแบบและคติความเชื่อของการปลูก
เรือนไปดวยกัน เพื่อใหเปนเรือนลาวลุมที่สมบรูณ ถึงแมวาจะไมสามารถนําเอาคติความเชื่อไป
ปฏิบัติไดทั้งหมด แตก็เปนการเสนอแนะใหรูถึงวาการจะปลูกเรือนใหถูกตองตามรูปแบบของเผา
ลาวลุมที่เคยกระทํากันมานั้นจะตองมีคติความเชื่อของการปลูกเรือนรวมอยูดวย ดังนั้นจึงเปนการ
เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อจะใชในการวิเคราะหความสัมพันธทางคติความเชื่อ และการปลูกเรือนของ
เผาลาวลุมในเขตเมืองหลวงพระบาง และใชในการวิเคราะหถึงปจจัยและอิทธิพลที่สงผลใหคติ
ความเชื่อของการปลูกเรือนเผาลาวลุมในเขตเมืองหลวงพระบางที่เกิดขึ้นในปจจุบัน เชน ยังคงอยู 
เปลี่ยนแปลง และทําใหสูญหาย 

สําหรับคําวา “คติความเชื่อ” พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานป 2525 ไดให
ความหมายไววา “เห็นตามดวย มั่นใจ ไวใจ” จันทรศรี นิตยฤกย ไดกลาวถึงความหมายของคติ
ความเชื่อไวในหนังสือความรูเร่ืองคติชนวิทยาวา “คติความเชื่อ” หมายความวา “เห็นจริงดวย นับ
ถือ มั่นใจ”10 อาจจะดวยความรูสึก หรือการไตรตรองดวยเหตุผลก็ตาม เมื่อเกิดความเชื่อแลวมักจะ
แสดงออกทั้งทางกาย คือการปฏิบัติ และทางวาจา เชน ตักเตือนสั่งสอน หรือแจงใหผูอ่ืนทราบ ซ่ึง
อาจมีการตีความความที่แตกตางกันออกไป 

กลาวโดยสรุปแลว คติความเชื่อจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะกําหนดการแสดงออกของคน
ในสังคม กลาวอีกในหนึ่งวา คติความเชื่อเปนตัวกําหนดคติชนแขนงอื่นๆ ในสังคมนั้นๆ ซ่ึงเกิดจาก
การเห็นจริงดวย นับถือ มั่นใจ ที่เปนมูลเหตุสําคัญ และ ไดแสดงออกมาโดยพฤติกรรมอันทําใหเห็น
วา คนในสังคมนั้นมีคติความเชื่อในเรื่องใดยอมไดมีการแสดงออกมาโดยการสรางสิ่งสมมติขึ้นมา 

                                                 
10   จันทรศร ีนิตยฤกษ, ความรูเรื่องคติชนวิทยา (เชียงใหม: ภาควชิาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,25--), หนา 13-17 
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เชน ผีสางเทวดา ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ตางๆ หรือ อาจจะแสดงออกมาในรูปของขอความ ขอหาม ขอนิยม
ตางๆ ตลอดจนคําสอน ดังนั้นคติความเชื่อจึงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมมนุษยอยางใกลชิด และ
ปรากฏออกมาในรูปของพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ดังเชนที่
เรือนเผาลาวลุมที่เปนผลผลิตที่ไดมาจากคติความเชื่อ  
 
1.1 คําถามนําของการวิจัย  

คติความเชื่อมีผลตอตัวเรือน เมื่อคติความเชื่อเปล่ียนแปลงไปจะทําใหเรือนและวิธีการ
ปลูกเรือนของเผาลาวลุมในเขตเมืองหลวงพระบางมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม 
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อเก็บรวบรวมศึกษา และวิเคราะหความรู ความสัมพันธทางคติความเชื่อ และ
การปลูกเรือนของเผาลาวลุมในเขตเมืองหลวงพระบาง 

1.2.2 เพื่อวิเคราะหถึงปจจัยและอิทธิพลที่สงผลตอการคงอยู เปลี่ยนแปลง และสูญหาย
ของคติความเชื่อของการปลูกเรือนเผาลาวลุมในเขตเมืองหลวงพระบางในปจจุบัน  

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
1.3.1 ขอบเขตทางดานพื้นที่ 

ในการศึกษานี้ไดทําการสํารวจเรือนไมกรณีศึกษาจํานวน 25 หลังเนื่องจากวาเรือนเผา
ลาวลุมที่มีอยู สวนมากแลวเปนเรือนที่ปลูกในป1940 ดังนั้นจึงไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาโดย
เอาเรือนที่ปลูกในป ค.ศ. 1940 ถึงปจจุบันเปนหลัก11 ไดแก เรือนไมในเขตอนุรักษเมืองหลวงพระ
บาง จํานวน 9 หลัง ประกอบดวยบานหมื่นนา 1 หลัง บานปาขาม 2 หลัง บานวัดหนอง 2 หลัง บาน
อาราม 1 หลัง บานอาไพ 1 หลัง บานพันหลวง 2 หลัง12 และเรือนไมบริเวณรอบนอกเขตอนุรักษ 
หรือภายในขอบเขตรัศมี 25 กิโลเมตรจากเขตอนุรักษ ซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้น 16 หลัง ประกอบดวยบาน
ผานม 3 หลัง บานเชียงมวก 2 หลัง บานเมืองขาย 1 หลัง บานนาชาง 4 บานปากชี 3 หลัง บานสิง 3 
หลัง13 

1.3.2 ขอบเขตทางดานเนื้อหา 

                                                 
11  สาเหตุที่กําหนดจํานวนขอบเขตของการศึกษาจํานวนเรือนลาวลุมที ่25 หลังเนื่องจากวา เรือนลาวลุมสวนมากไดถกูรื้อถอนไปเปนจาํนวนมาก และที่ปรากฏ

ใหเห็นไดในปจจุบันมอียูประมาณ 25 หลงั (ทัง้ในเขตและนอกเขตการอนุรักษเมอืงหลวงพระบาง)  
12   จํานวนเรือนที่ไดรับการอนุรักษจากสํานักงานองคกรมรดกโลกหลวงพระบาง, บทรายงาน CDM PSMV (หลวงพระบาง: สํานักงานองคกรมรดกโลก, 

2545), หนา 19-25 
13   ขอมูลภาคสนามเก็บรวมกับทองสะหวัด สีสะนะและสาํหรับผูวิจัยเองจะใชในหัวขอ “คติความเชื่อที่มีผลตอตวเรือนเผาลาวลุมในเขตเมืองหลวงพระบาง” 

(2548)  
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ศึกษาวิเคราะหคติความเชื่อที่มีผลตอตัวเรือนของเผาลาวลุมโดยจะศึกษาวิเคราะหถึง
ปจจัยที่ทําใหเกิดความสัมพันธของคติความเชื่อในการปลูกเรือนกับตัวเรือน ดวยการเก็บขอมูลจาก
คัมภีร พับสา ตางๆ และจัดกลุมลักษณะของคติความเชื่อในการปลูกเรือนที่แฝงอยูกับตัวเรือนจาก
การสํารวจพื้นที่ดวยการสัมภาษณบุคคลที่มีความรูทางดานคติความเชื่อของการปลูกเรือน และผูที่
อยูในเรือนที่ศึกษา แลวจึงศึกษาถึงปจจัยและอิทธิพลในดานตางๆ ที่สงผลตอการคงอยู การ
เปลี่ยนแปลง และการหายไปของคติความเชื่อในการปลูกเรือนตั้งแตป ค.ศ. 1940 ถึงปจจุบัน 

 
1.4 กระบวนวิธีวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดวิธีการและขั้นตอนดังนี้ 
1.4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เชน  

• เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวกับเขตเมืองหลวงพระบาง เผาลาวลุม ใน
ดานประวัติศาสตรตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ ดานการเมืองการปกครอง และที่มี
ผลตอการคงอยู การเปลี่ยนแปลง การสูญหายไปของคติความเชื่อในการปลูก
เรือน 

• เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารคติความเชื่อในการปลูกเรือนของเผาลาวลุมที่ได
จากหนังสือและพับสาของผูประกอบการคือ ไดจาก  
1. อาจารยคําหลา เปนผูประกอบพิธีกรรม (หมอพร)ในหมูบานธาตุหลวง 
2. ทิดบูรณทัน เปนผูประกอบพิธีกรรม (หมอพร) ในหมูบานหนองชาย 
3. ลุงแพงจัน เปนผูรูเร่ืองเกี่ยวกับคติความเชื่อการปลูกเรือนในหมูบานโพน

แพง 
4. ลุงสีสะงา เปนผูประกอบพิธีกรรม (หมอพร) ในหมูบานนาสัมพันธ 

1.4.2 รวบรวมขอมูลภาคสนามโดยวิธีตางๆ  
• สํารวจพื้นที่เปาหมาย ในเขตอนุรักษหลวงพระบาง ประกอบดวย บานเชียงมวน

บานศีลี บานจุมคลอง บานธาตุหลวง บานปาขาม บานวัดแสน บานวัดธาตุ บานวัด
สบ และบานหมื่นนา บริเวณรอบนอกเขตอนุรักษมี บานผานม บานเชียงมวก 
บานเมืองขาย บานเชียงแมน บานปากอู บานนาชาง บานแวด บานแอนบาน ชอง
ใต บานปากลึง บานสิง และบานปากชี  

• สังเกต วาดภาพ และถายภาพ ในผังบริเวณและตัวเรือนที่เปนกรณีศึกษา 
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• สัมภาษณ  การจดบันทึก และใชเครื่องบันทึกเสียง สัมภาษณผูประกอบพิธีกรรม 
(หมอพร) ที่รูเกี่ยวกับคติความเชื่อของการปลูกเรือนโดยกําหนดในเขตอนุรักษ
และนอกเขตอนุรักษโดยกําหนดเอาไว 5 ทานดังนี้ 

1. จารคําหลา เปนผูประกอบพิธีกรรม (หมอพร) ในหมูบานธาตุหลวง 
2. จารบูรณทัน และพันระยา เปนผูประกอบพิธีกรรม (หมอพร) ในหมูบาน

หมื่นนา 
3. ทิดบูรณทัน เปนผูประกอบพิธีกรรม (หมอพร) ในหมูบานหนองชาย 
4. ลุงคําผาย เปนผูประกอบพิธีกรรม (หมอพร) ในหมูบานหมื่นนา 
5. ลุงสีสะงา เปนผูประกอบพิธีกรรม (หมอพร) ในหมูบานนาสัมพันธ 
 

1.4.3 เครื่องมือที่ใชศึกษา 

• ใชเครื่องบันทึกเสียงสําหรับบันทึกขอมูลการสัมภาษณ 

• ใชกลองถายรูป 

• ใชตลับเมตรใชเพื่อวัดผังบริเวณ และอุปกรณในการจดบันทึก 
1.4.4 การวิเคราะหขอมูลจะใชขอมูลที่เก็บรบรวมไดจากการแบงชวงปไดดําเนินการดังนี้ 

ในการศึกษาจะไดแบงเปน 4 ชวงโดยการแบงชวงของการศึกษาจะแบงตามการ
เปลี่ยนแปลงของการปกครองเปนหลักเชน ในชวงแรกเริ่มจากป ค.ศ. 1940-1954 ซ่ึงเปนชวงที่
ฝร่ังเศสเขามาปกครองลาว และไดตั้งที่ทําการอยูที่เมืองหลวงพะบาง ชวงที่ 2 เร่ิมจากป ค.ศ. 1955-
1974 ชวงนี้ ถือไดวา เปนการแสดงออกอยางชัดเจนของการปกครองในลักษณะทุนนิยม
ประชาธิปไตยแบบมีกษัตริย (เจามหาชีวิต) ซ่ึงเปนฝายรัฐบาลเวียงจันทนและฝายแนวลาวรักชาติ 
ชวงที่ 3 เ ร่ิมจากป  ค.ศ. 1976-1999 ซ่ึงเปนชวงที่ประเทศลาวไดรับเอกราช  และไดมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบกษัตริย (เจามหาชีวิต) มาเปนระบอบสังคมนิยม และไดมี
แผนการพัฒนาหลายอยาง เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ เปนตน และชวงที่ 4 เร่ิมจากป ค.ศ. 
2000 ถึงปจจุบัน ซ่ึงเปนชวงที่มีการเปดประเทศมากขึ้นโดยไดเปดปทองเที่ยวลาวข้ึนในป ค.ศ. 
2000 

• จําแนกขอมูลออกเปนหมวดหมู เชน ขอมูลดานคติความเชื่อของการปลูกเรือน 
• พิจารณาขอมูลที่ไดจากการสอบถามเปรียบเทียบกับเอกสารที่มีผูบันทึกไวแลว

นําไปวิเคราะหวาเปนความเชื่อที่คงอยู ความเชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลง ความเชื่อที่
หายไป 
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คติความเชื่อที่มีผลตอตัวเรือน เมื่อคตคิวามเชื่อเปลี่ยนแปลงไปจะทําใหเรือนและ
วิธีการปลูกเรือนเผาลาวลุมมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม

• วิเคราะหใหไดซ่ึงปจจัยและอิทธิพลที่สงผลตอการคงอยู การเปลี่ยนแปลง และ
การสูญหายไปของความเชื่อในการปลูกเรือนโดยนําเสนอเชิงพรรณนาวิเคราะห  

 
แผนภูมิสรุปวิธีการศึกษาและวิเคราะหความเชื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.5. 1 ไดจัดกลุมความสัมพันธทางคติความเชื่อระหวางการปลูกเรือนและตัวเรือนของ
เผาลาวลุมในเขตเมืองหลวงพระบาง 

1.5. 2 ไดรูถึงปจจัยและอิทธิพลของการคงอยู การเปลี่ยนแปลง และการหายไปของคติ
ความ   เชื่อในการปลูกเรือนของเผาลาวลุมเพื่อเปนความรูพื้นฐานในการอนุรักษ
สถาปตยกรรมพื้นถ่ินของเผาลาวลุมตอไป 

คําถามนํา 
ในการวิจัย

คติความเชื่อที่มีผลตอการปลูกเรือนของเผาลาวลุมในเขตเมืองหลวง
พระบางสามารถแบงออกเปน 

1.  ความเชื่อทีค่งอยูและนําไปสูการปฏิบัติ  
2.  ความเชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงและนําไปสูการปฏิบัติ 
3.  ความเชื่อที่ไมนาํไปสูการปฏิบัติ 

สรุปผลการวิเคราะห 

วิเคราะหถึงปจจัยและ
อิทธิพลท่ีมีผลตอคติความ
เชื่อตามแตละชวงป 

รวบรวมขอมูลทางคติความเชื่อของการปลูกเรือน 

ชวงที่ 1  
 1940-1954 

คติความเชื่อ 
เกี่ยวกับไม 

คติความเชื่อ 
เกี่ยวกับดิน

คติความเชื่อ 
เกี่ยวกับทิศ

คติความเชื่อเกี่ยว 
กับเจาของเรือน

คติความเชื่อเกี่ยว 
กับพิธีกรรม 

ชวงที่ 2  
 1955-1974 

ชวงที่ 3  
1975-1999 

ชวงที่ 4  
2000-ปจจุบัน 

ขอมูล 


