
 
บทที่ 3 

กระบวนวิธกีารวิจัย และขั้นตอนของการศึกษาวิเคราะห 
 
การศึกษาเรื่องของคติความเชื่อการปลูกเรือน มีขั้นตอนที่ซับซอนและหลากหลาย และ

องคประกอบในการปลูกเรือนแตละชวงมีความสัมพันธกันอยางละเอียดออน ทั้งดานกายภาพและ
นามธรรมโดยเปนการเขาถึง การสัมผัส เรียนรู และถายทอดสิ่งที่พบเห็นจริง ทั้งจากชุมชนและจาก
สภาพแวดลอมของทองถ่ินนั้น ซ่ึงขอมูลตางๆ สวนมากเกือบทั้งหมดรวบรวมถามและประมวลขึ้น
จากความเปนจริง ทั้งภูมิหลังแตดั้งเดิม ปจจุบัน และความเปลี่ยนแปลงตางๆ อันเปนแนวโนมตอ
การกําหนดรูปแบบในอนาคต นอกจากนี้ยังจะตองศึกษาคนควาอางอิงจากตํารา และกรณีตัวอยาง
อ่ืนๆ ที่มีความเหมือนและแตกตาง และทายที่สุดคือผูใหขอมูลและขอเท็จจริงตางๆ อันเปนแกน
สาระในวิถีชุมชน คือผูที่เปนเจาของเรือนและหมอพรในชุมชนที่ศึกษาเรือนตางๆ ในพื้นที่เดียวกัน 
อยูในสภาพแวดลอม และรากฐานทางปจจัยชุมชนแบบเดียวกันหรือใกลเคียงกันเปนเรือนที่ยังใช
งาน มีการอยูอาศัย โดยจะเนนไปที่เรือนที่ปลูกดวยไมทั้งหลัง ที่มีใตถุน ที่เปนเรือนของเผาลาวลุม
แบบดั้งเดิมเปนหลัก เนื่องจากวาไดมีการผันแปรไปจากเดิมอยางมากมาย เกิดขึ้นตามยุคสมัยเปน
คานิยมที่ยึดถือกันมามาก เพราะเปนการยอมรับในรูปแบบทางกายภาพที่พบเห็นแตเพียงอยางเดียว  

ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถ่ินในเชิงการอนุรักษ แตจะลงลึกเรื่องคติ
ความเชื่อที่มีอิทธิพลตอการปลูกเรือนโดยเชื่อวาคติความเชื่อเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งตอการปลูก
เรือน และเชื่อวางานวิจัยช้ินนี้จะสามารถนําไปใชเปนสวนหนึ่งของกระบวนการการอนุรักษ
สถาปตยกรรมพื้นถ่ินของเผาลาวลุมในเขตเมืองหลวงพระบาง เนื่องจากวาในการศึกษาวิจัยไดใช
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยขอมูลสวนมากจะไดจากการสัมภาษณ รูปถายของเรือน และการ
สังเกตรวมทั้งการมีสวนรวมในกิจกรรมเกี่ยวกับพิธีกรมของการปลูกเรือน โดยแบงกระบวนวิธีวิจัย
ออกเปนขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
 
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเชน  
3.1.1 เอกสารที่เกี่ยวกับเขตเมืองหลวงพระบาง เผาลาวลุม ในดานประวัติศาสตร เพื่อใหรูถึงความ

เปนมาทางดานการเมืองการปกครอง ดานเศรษฐกิจ และทางดานสังคม  
3.1.2 เอกสารคติความเชื่อในการปลูกเรือนของเผาลาวลุมไดจากหนังสือฮิตครองประเพณีลาว เลม 

1 และเลม 2 หนังสือคูมือปฏิทิน 200 ป ภาคเคล็ดลับการปลูกเรือนและตําราหาฤกษ หายาม
โบราณลาว เนื่องจากวามีเพียงหนังสือเหลานี้ที่ไดนําเสนอเรื่องคติความเชื่อของการปลูกเรือน 
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3.1.3 เอกสารเกี่ยวกับคติความเชื่อของการปลูกเรือน เชน ประเพณีความเชื่อการปลูกเรือนใน
ลานนาและเรือนกาแล เรือนลานนาไทย และประเพณีการปลูกเรือน โลกทัศนการสราง
สถาปตยกรรมเรือนพื้นถ่ินเหลานี้เปนตน เพื่อจะนํามาเปนแนวทางในการศึกษาเนื่องจากวา
ในประเทศลาวยังไมมีคนศึกษาและวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางกายภาพทางตัวเรือน
และคติความเชื่อของการปลูกเรือนเอาไว 

 
3.2 รวบรวมขอมูลภาคสนาม 

เนื่องจากวาเมืองหลวงพระบางเปนเมืองที่มีเผาลาวลุมถึงรอยละ 36.567 ซ่ึงมีอยูมาก
พอที่จะทําการศึกษาและการสุมตัวอยาง โดยเรือนนั้นไดเอาตามเรือนลาวลุมที่องคกรมรดกโลกได
ขึ้นทะเบียนเปนเรือนอนุรักษ ซ่ึงเปนเรือนที่มีใตถุนสูงหลังคาจั่วที่ปลูกดวยไมทั้งหลัง โดยการ
สํารวจเรือนไมจํานวน 25 หลังเพื่อจะนําไปศึกษาคติความเชื่อของการปลูกเรือนของเผาลาวลุม 
3.2.1 สํารวจพื้นที่เปาหมาย 

กลุมเรือนเผาลาวลุมที่ศึกษานั้นไดแกการสํารวจเรือนไมกรณีศึกษาจํานวน 25 หลังโดย
จะกําหนดเอาเรือนที่ปลูกสรางในตั้งแตป ค.ศ. 1940 จนถึงปจจุบัน เนื่องจากวาเรือนของเผาลาวลุมที่
มีอยูสวนมากจะปลูกในป ค.ศ. 1940  และสัมภาษณประชาชนในชุมชนเมืองหลวงพระบาง ไดแกผู
ที่เปนหมอพรจํานวน 5 คน ซ่ึงเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับความเชื่อของการปลูกเรือนดี และผูที่อาศัย
อยูในเรือนที่ศึกษา 25 หลังซึ่งเปนเรือนที่อยูในเขตอนุรักษ 9 หลัง(ดูรูปที่3.1) ประกอบดวยบาน
หมื่นนา 1 หลัง บานปาขาม 2 หลัง บานวัดหนอง 2 หลัง บานอาราม (อาลาม) 1 หลัง  บานอาไพ 1 
หลัง บานพันหลวง 2 หลัง68 และเรือนไมบริเวณรอบนอกเขตอนุรักษ และเรือนที่อยูรอบเขตอนุรักษ 
16 หลังประกอบดวยบานผานม 3 หลัง  บานเชียงมวก 2 หลัง  บานเมืองขาย 1 หลัง  บานนาชาง 4 
บานปากชี 3 หลัง  บานสิง 3 หลัง69 ซ่ึงเปนหมูบานที่อยูภายในเขตเมืองหลวงพระบาง (ดูรูปที่3.2) 
สาเหตุที่กําหนดจํานวนขอบเขตของการศึกษาจํานวนเรือนลาวลุมที่ 25 หลังเนื่องจากวา เรือนลาว
ลุมสวนมากไดถูกร้ือถอนไปเปนจํานวนมาก และที่ปรากฏใหเห็นไดในปจจุบันมีอยูประมาณ 25 
หลัง ทั้งในเขตและนอกเขตการอนุรักษเมืองหลวงพระบาง ดังที่นําเสนอในงานวิจัยช้ินนี้ โดยจะนํา
เรือนดังกลาวมา จัดกลุมตามแตละชวงปที่ไดทําการปลูก ซ่ึงจะทําใหเรารูวาในแตละชวงเวลาไดมี
ส่ิงใดเกิดขึ้นกับคติความเชื่อของการปลูกเรือน และมีส่ิงใดเปลี่ยนแปลง และการหายไป การ
เปลี่ยนแปลงและหายไปนั้นเกิดมาจากอะไร ดังนั้นถาแบงชวงเวลาออกมาอยางชัดเจนๆ ก็จะเห็นได

                                                 
67   คณะพักแขวงหลวงพระบาง, ผลการสรุปพลเมืองลาว (หลวงพระบาง: 2548),  หนา 12-20  
68   สํานักงานองคกรมรดกโลกหลวงพระบาง, บทรายงาน CDM PSMV (หลวงพระบาง: สํานกังานองคกรมรดกโลก, 2545), หนา 19-25 
69   ขอมูลภาคสนามเก็บรวมกับทองสะหวัด สีสะนะและสาํหรับผูวิจัยเองจะใชในหัวขอ “คติความเชื่อที่มีผลตอตวเรือนเผาลาวลุมในเขตเมืองหลวงพระบาง” 

(2548) 
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วาในแตละชวงเวลานั้นไดมีอะไรที่เกิดขึ้นไดมีส่ิงใดที่เปลี่ยนแปลง และเพื่อที่จะสามารถรูถึงปจจัย
และอิทธิพลตางๆ ที่เกิดขึ้นตามแตละชวงปอยางชัดเจน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1 แผนผังเขตอนุรักษเมืองหลวงพระบาง70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.2 แผนที่ตั้งของหมูบานที่ศึกษา71 

                                                 
70   สํานักงานองคกรมรดกโลกหลวงพระบาง, บทรายงาน CDM PSM , หนา 28 

1 บานเชียงมวก 
2 บานผานม 
3 บานนาชาง 
4 บานสิง 
5 บานเมืองขาย 
6 บานปากชี 
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รูปที่นํามาเสนออาจไมสามารถตอบสนองตามคติความเชื่อเร่ืองของการปลูกเรือนที่
แสดงออกมาในรูปแบบของเรือนไดทั้งหมด แตก็สามารถใหเห็นถึงรูปแบบของเรือนที่ชัดเจน
เพื่อที่จะสามารถคนหาถึงการนําคติความเชื่อไปใชในการปลูกเรือนได แตเนื่องจากขอจํากัด
ทางดานระยะเวลาและสถานที่ศึกษาอยูหางไกล ขอมูลสวนมากจึงไดจากภาคสนามโดยตรง ซ่ึงได
จากการสัมภาษณ และรูปถายของเรือนในแตละชวงป ซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงรูปแบบที่เปน
เอกลักษณของเรือนลาวลุมที่ปลูกดวยไมทั้งหลัง โดยจะไดมีการเก็บขอมูลในลักษณะตางๆ เชน 
3.2.2 สังเกต วาดภาพ และถายภาพ ในผังบริเวณและตัวเรือนที่เปนกรณีศึกษา 
3.2.3 สัมภาษณปากเปลา การจดบันทึก และใชเครื่องบันทึกเสียง สัมภาษณผูประกอบพิธีกรรม 

(หมอพร) ที่รูเกี่ยวกับคติความเชื่อของการปลูกเรือน โดยกําหนดในเขตอนุรักษและนอกเขต
อนุรักษโดยกําหนดเอาไว 5 ทานดังนี้ 
1. จารยบูรณทัน และภรรยา เปนผูประกอบพิธีกรรม (หมอพร) ในหมูบานหมื่นนา 
2. ทิศบูรณทัน เปนผูประกอบพิธีกรรม (หมอพร) ในหมูบานหนองชาย 
3. ลุงคําผาย เปนผูประกอบพิธีกรรม (หมอพร) ในหมูบานหมื่นนา 
4. ลุงสีสะงา เปนผูประกอบพิธีกรรม (หมอพร) ในหมูบานนาสัมพันธ 
5. จารยคําหลา เปนผูประกอบพิธีกรรม (หมอพร) ในหมูบานธาตุหลวง 

3.2.4 ปที่ปลูกเรือนแตละหลังนั้นไดมาจากการสัมภาษณผูที่อยูอาศัยในเรือนหรือบางเรือนก็ไดมี
การเขียนบอกไวที่หนาจั่วของเรือน และไดเก็บขอมูลของตัวเรือนที่เห็นวาเปนเรือนเผาลาว
ลุมแบบดั้งเดิม สวนมากจะเปนเรือนที่ปลูกในป ค.ศ. 1940 เปนตนมาถึงปจจุบัน ดังนั้นจะ
แบงเรือนออกเปน 4 ชวง โดยการแบงจะแบงตามการเปลี่ยนแปลงของการปกครอง เชน 
ในชวงแรกเริ่มจากป ค.ศ. 1940-1954 ซ่ึงเปนชวงที่ฝร่ังเศสเขามาปกครองลาว และไดตั้งที่ทํา
การอยูที่เมืองหลวงพระบางซึ่งมีเรือนรวมอยู 10 หลัง ตอมาชวงที่ 2 เร่ิมจากป ค.ศ. 1955-
1974 ชวงนี้ถือไดวาเปนการแสดงออกอยางชัดเจนของการปกครองในลักษณะทุนนิยม
ประชาธิปไตยโดยมีกษัตริย (เจามหาชีวิต) เปนผูปกครอง ซ่ึงเปนฝายรัฐบาลเวียงจันทรและ
ฝายแนวลาวรักชาติ ซ่ึงมีเรือนอยูรวม 7 หลัง ตอมาชวงที่ 3 เร่ิมจากป ค.ศ. 1976-1999 ซ่ึงเปน
ชวงที่ประเทศลาวไดรับเอกราช และไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยระบบกษัตริย  
(เจามหาชีวิต) มาเปนระบอบสังคมนิยม และไดมีแผนการพัฒนาหลายอยางเชน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ซ่ึงมีเรือนอยูรวม 4 หลัง และชวงที่ 4 ซ่ึงเปนชวงสุดทายเริ่มจากป ค.ศ 2000 ถึง
ปจจุบันชวงนี้เปนชวงที่มีการเปดประเทศมากขึ้นโดยไดเปดปทองเที่ยวลาวข้ึนในป ค.ศ. 
2000 ซ่ึงมีเรือนอยูรวม 4 หลัง  

                                                                                                                                            
71   ขอมูลภาคสนามเก็บรวมกับทองสะหลดั สีสะนะ (2548) 
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ในการกําหนดเอาเรือนตามแตละชวงปนั้นเพื่อที่จะใหรูถึงการนําคติความเชื่อไปใชใน
การปลูกเรือนเพื่อที่จะสามารถไดรูถึงคติความเชื่อใดที่ยังใชอยู คติความเชื่อใดที่ไดเปลี่ยนแปลงไป 
และคติความเชื่อที่ไมนําไปสูการปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นในแตละชวงปโดยจะสามารถเห็นถึงความ
แตกตางไดอยางชัดเจน 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
3.3.1 ใชเครื่องบันทึกเสียงสําหรับบันทึกขอมูลการสัมภาษณ 
3.3.2 ใชกลองถายรูป 
3.3.3 ใชตลับเมตรใชเพื่อวัดผังบริเวณ และอุปกรณในการจดบันทึก 
3.4 การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ 
3.4.1 จําแนกขอมูลออกเปนหมวดหมู ในการแบงแยกการรวบรวมหมวดตางๆ ของคติความเชื่อที่

แบงออกเปน 5 หมวดนี้ เกิดจากการแบงโดยผูวิจัย บนพื้นฐานของความซ้ําของขอมูลที่เกิด
จากหลังการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ทั้งในสวนเอกสารและงานภาคสนาม เชน ขอมูล
ทางดานคติความเชื่อที่เกี่ยวกับไมเปนคติความเชื่อในวิธีการหาไมที่จะมาใชในการปลูกเรือน 
ขอมูลคติความเชื่อที่เกี่ยวกับดินเปนคติความเชื่อที่ดินที่จะนํามาใชในการปลูกเรือน คติความ
เชื่อที่เกี่ยวกับทิศเปนคติความเชื่อในการวางทิศที่ใชในการปลูกเรือน คติความเชื่อที่เกี่ยวกับ
เจาของเรือนเปนคติความเชื่อที่ไมเกี่ยวกับบุคคลอื่นที่สามารถทําไดโดยผูที่จะปลูกเรือนเอง
หรือทํากับหมอพร และคติความเชื่อที่เกี่ยวกับพิธีกรรมของการปลูกเรือนเปนคติความเชื่อที่
รวมกันทําของคนในสังคม 

3.4.2 ทําตารางเพื่อใหรูถึงการคงอยูและนําไปสูการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงและนําไปสูการปฏิบัติ 
และที่มีอยูแตไมนําไปสูการปฏิบัติของคติความเชื่อเร่ืองการปลูกเรือน 

3.4.3 วิเคราะหใหไดซ่ึงปจจัยของการคงอยูและนําไปสูการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงและนําไปสูการ
ปฏิบัติ และที่มีอยูแตไมนําไปสูการปฏิบัติของคติความเชื่อเร่ืองการปลูกเรือนนําเสนอเชิง
วิเคราะห  

ดังนั้นในงานวิจัยช้ินนี้จะศึกษาวิเคราะหทางคติความเชื่อที่มีอิทธิพลตอการปลูกเรือนของ
เผาลาวลุมโดยจะศึกษาวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางคติความเชื่อกับตัวเรือน ศึกษาถึงปจจัยที่
ทําใหเกิดความสัมพันธของคติความเชื่อในเรื่องของการปลูกเรือน และจะวิเคราะหถึงปจจัยและ
อิทธิพลที่สงผลตอคติความเชื่อที่คงอยูและนําไปสูการปฏิบัติ คติความเชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงและ
นําไปสูการปฏิบัติ และคติความเชื่อที่ไมนําไปสูการปฏิบัติ ดวยการแยกยอยลักษณะของคติความ
เชื่อในการปลูกเรือนที่แฝงอยูกับตัวเรือนในแตละชวงปที่นําเสนอ  
 


