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 โดยแบ่งแนวทางการศึกษาตามกรอบแนวคิด 3 ด้าน ได้แก่ โลกทัศน์ต่อมนุษย์ โลก

ทัศน์ต่อธรรมชาติและโลกทัศน์ต่อสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ผู ้วิจัยได้ชี้เห็นว่าโลกทัศน์ที่สะท้อน 

ผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนาและประเพณีของชาวลาวนั้นได้รับอิทธิพลมาจาก “ฮีต 12 และ

คอง 14” อันเปรียบเสมือนเบ้าหลอมและแสดงถึงภูมิหลังอันทรงคุณค่าของประวัติศาสตร์ลาว

จากการศึกษา ผู ้วิจัยได ้ เห็นปฏิสัมพันธ ์ทางสังคมของคนลาวต้ังแต ่ระดับเล็กๆ 

จากครอบครัว หมู่บ้าน สังคมสู่ระดับประเทศ จนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของคนลาว 

คือ ความผูกพันในครอบครัว การท�ามาหาเลี้ยงชีพ การมี คู ่ครอง และการปกครอง  

กระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ก็ยังได้บรรจุ

สุภาษิตลาวไว้ในแบบเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาด้วย ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าคนลาวยังคง

ยึดมั่นและถือปฏิบัติตามสุภาษิตลาวอยู่แม้ในปัจจุบัน

บทที่ 2 ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชนลำว 
ผู้วิจัยได้น�าเสนอประวัติศาสตร์ลาวเป็นสองส่วนชัดเจนทั้งในปัจจุบัน คือ ที่ตั้งอาณาเขต 

ภูมิอากาศ สังคมประชากร ศาสนา การเมืองการปกครองสถาบันการเมืองของ สสป.ลาว 

เศรษฐกิจ และสมัยอดีต ได้แก่ ประวัติศาสตร์ลาวยุคก่อนประวัติศาสตร์ พงศาวดารล้านช้าง 

ยุคอาณาจักรล้านช้าง ยุคอาณานิคม และยุคจินตนาการใหม่ 

บทที่ 3 โลกทัศน์ต่อมนุษย์ 
ในบทน้ี ผู้วิจัยสะท้อนปฏิสัมพันธ์ของคนลาวที่มีต่อมนุษย์จากภาษิตลาว จ�าแนกออก

เป็น 11 ประเภท คือ โลกทัศน์ท่ีมีต่อเพศสภาพ โลกทัศน์ต่อบุคคลตามสภาพของวัย โลกทัศน์

ต ่อระบบครอบครัวและเครือญาติ โลกทัศน์ต ่อชาติตระกูลและวงศ์ตระกูล โลกทัศน์ต ่อ 

การแต่งงาน โลกทัศน์ต่อการด�าเนินชีวิต โลกทัศน์ต่อจิตใจ อารมณ์และความรู้สึก โลกทัศน์ต่อ

การศึกษา โลกทัศน์ต่อเศรษฐกิจ โลกทัศน์ต่อสังคม และโลกทัศน์ต่อชาติบ้านเมือง

โลกทัศน์ต่อมนุษย์ของคนลาวท่ีสะท้อนผ่านภาษิตลาวที่ศึกษาตามแนวคิดทั้ง 11 

ประการข้างต้นนั้น ท�าให้เราเห็นโลกทัศน์ของคนลาวต่อระบบสังคมในครอบครัว เครือญาติ 

จากระดับเล็กๆ ไปถึงระดับท่ีใหญ่ข้ึนได้อย่างชัดเจน ซ่ึงเป็นอิทธิพลของ “ฮีตและคอง” ที่เป็น

ตัวก�าหนดบทบาทและหน้าที่ของคนลาวมาตั้งแต ่อดีต ผู ้ วิจัยได ้อ ้างผลการศึกษาของ 

เพชร สาคร สมฟอง บุตรขัน ท่ีกล่าวถึงความส�าคัญของฮีตคองว่าเป็นกระบวนการขัดเกลาทาง

สังคมและพัฒนาเป็นบรรทัดฐานของสังคมที่จะต้องรับรู้และประพฤติร่วมกัน
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บทที่ 4 โลกทัศน์ต่อธรรมชำติ
 ในบทน้ีผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนลาวที่ใช้ชีวิตผูกพันกับ

ธรรมชาติ รู ้จักเรียนรู ้ปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศหรือสัตว์ต่างๆ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนลาวกับข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของคนลาว เนื่องจากสังคมลาวเป็นสังคม

เกษตรกรรม การพึ่งพาและเกื้อกูลธรรมชาติก่อให้เกิดประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม

 ในท้ายสรุปของบทนี้ ผู้วิจัยได้น�าเสนอให้เห็นถึงโลกทัศน์ของคนลาวที่มีต่อภัยธรรมชาติ

โดยระบุว่า มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และธรรมชาติมักจะถูกท�าลายจากน�้ำมือของ

มนุษย์ เช่นนั้นเอง มนุษย์จึงควรจะต้องรักและเคารพธรรมชาติ เพ่ือป้องกันการท�าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะเมื่อใดที่ธรรมชาติถูกท�าลายจนเสียสมดุล ย่อมเป็นเหตุให้เกิดภัย

พิบัติร้ายแรงตามมา

บทที่ 5 โลกทัศน์ต่อสิ่งที่เหนือธรรมชำติ
 บทนี้ แบ่งขอบเขตการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ โลกทัศน์ที่บุคคลมีต่อศาสนา  

โลกทัศน์ที่บุคคลมีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ และโลกทัศน์ที่บุคคลมีต่อวัฒนธรรม 

 โลกทัศน์ที่บุคคลมีต่อศำสนำ
ศาสนานับว่าเป็นเรื่องที่ส�าคัญอย่างยิ่งต่อโลกทัศน์ของชาวลาว คนลาวเชื่อว่า หากมนุษย์

ไม่มีศาสนาโลกนี้จะเกิดความวุ่นวาย และสังคมจะเสื่อมลงตามล�าดับ โลกทัศน์ทางศาสนาของ

ชาวลาวล้วนได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา เช่น เรื่องกฎแห่งกรรม ความดีความชั่ว เรื่องอนิจจัง 

เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เรื่องนิพพาน เรื่องความสุข 

 คนลาวนั้นนับศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�าชาติ ดังนั้น รากฐานในการด�าเนินชีวิตของ

คนลาวจึงสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง การใช้ชีวิตให้มีความสุข 

การท�าความดีเพื่อตัวเองและสังคม และเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเพื่อความสุขสูงสุด คือ 

การปฏิบัติตนให้เข้าถึงนิพพาน ดังนั้น จึงสามารถแบ่งโลกทัศน์การด�าเนินชีวิตของคนลาว 

ต่อศาสนาได้สองประการ คือ การด�าเนินชีวิตตาแบบทางโลก (โลกียะ) และการด�าเนินชีวิต 

ทางธรรม (โลกุตระ) น่ันเอง

 โลกทัศน์ที่บุคคลมีต่อสิ่งเหนือธรรมชำติ
 คนลาวเชื่อเรื่องผี ซึ่งสะท้อนผ่านประเพณีของคนลาวอย่างชัดเจน ทั้งนี้ผีหรือเทวดา 

ท่ีคนลาวนับถือต่างมีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิตของผู ้คน เช่น ความเชื่อเรื่องผีสางนางไม้  
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ความคิดนี้ยังปรากฏในต�านานก�าเนิดชาติลาวว่า บรรพบุรุษของชาวลาวนั้นสืบเชื่อสายมาจาก

ขุนบูลมซึ่งเป็นบุตรของพญาแถน

กล่าวโดยสรุปแล้ว ความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาตินี้ เป็นการผสมผสานกันระหว่าง

พระพุทธศาสนา และความเชื่อด้ังเดิมของชนชาติลาวที่มีอยู ่ก ่อนที่จะได้รับอิทธิพลของ 

พระพุทธศาสนา  

 โลกทัศน์ที่บุคคลมีต่อวัฒนธรรม
 ฮีตและคองมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของคนลาว เพราะเป็นตัวก�าหนดสถานะ และ

บทบาทที่บุคคลน้ันๆ พึงปฏิบัติต่อสังคมโดยตรง เช่น หากบุคคลนั้นเป็นพระก็จะมีข้อปฏิบัติท่ี

แตกต่างออกไปจากคฤหัสถ์ การปฏิบัติตนของผู้หญิง เป็นต้น การประพฤติผิดตามฮีตและคอง

ที่ก�าหนดไว้นั้น เป็นความผิดและมีลงโทษหนักเบาขึ้นอยู่กับความผิดหนักเบาที่กระท�าลงไป

 อาจกล่าวได้ว่า ฮีตและคองเป็นตัวสะท้อนอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของคนลาวด้วยว่า 

ข้อปฏิบัตินี้ยังมีการยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน และคนลาวใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยท�าให้สังคม

เป็นปรกติสุข

บทที่ 6 สรุปและอภิปรำยผล
 ผู ้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาโลกทัศน์ของคนลาวท่ีปรากฏในภาษิตลาวจ�านวน 8 เร่ือง 

โดยแบ่งกรอบการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านโลกทัศน์ต่อมนุษย์ โลกทัศน์ต่อธรรมชาติ

และโลกทัศน์ต่อสิ่งที่เหนือธรรมชาติ พบว่า โลกทัศน์ของคนลาวนั้นเป็นผลมาจากการน�า

ประสบการณ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมความเชื่อฮีต-คอง ซ่ึงเป็นจารีตด้ังเดิม ต�านาน ประวัติศาสตร์ 

การเมืองการปกครอง ตลอดจนนโยบายรัฐบาลมาหลอมรวมเป็นโลกทัศน์ชาวลาว

 หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานวิจัยท่ีรวบรวมองค์ความรู้ที่ส�าคัญ ซึ่งจะช่วยให้ผู ้อ ่านได ้

เรียนรู้วัฒนธรรมและเห็นภาพความเป็นลาวได้อย่างชัดเจน ด้วยว่าผู้ศึกษาวิจัยได้มุ ่งศึกษา

เอกสารและหลักฐานท่ีเป็นเสมือนหัวใจของจิตวิญญาณของคนลาว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ  

ภาษิตเป็นมรดกท่ีตกผลึกแล้ว และทุกชนชาติต่างมีภาษิตของตัวเอง ผู้เขียนคิดว่าหากผู้อ่าน

หวังจะน�าไปศึกษาเพื่อพัฒนาเพิ่มเติมในการเข ้าถึง เข ้าใจวัฒนธรรมและความคิดของ 

ประเทศใดประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน หนังสือการศึกษาโลกทัศน์ของคนลาวเล่มน้ีจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความเป็นลาวได้อย่างชัดเจนขึ้น 


