
 
บทที่ 6 

สรุปผลของการศึกษา 
 
วิถีชีวิตของชาวบานแตเดิมนั้นไดมีความใกลชิดกับธรรมชาติมีการรวมกลุมติดตอ

สัมพันธกันเพื่อตอบสนองความตองการทางกายและจิตใจ ไดเกิดการตระนักถึงคุณคาของสิ่งที่มีอยู
รอบตัวในแงมุมตางๆ ทั้งจากประสบการณตางๆ ของชีวิต ในวิวัฒนาการที่ผานมา และการสัมผัส
กับธรรมชาติที่อยูรอบตัว ซ่ึงเนนการปฏิบัติตอธรรมชาติ โดยความตระหนักถึงคุณคาและการธํารง
รักษารวมกับการใชประโยชนอยางเหมาะสม  เปนการยอมรับในความแตกตาง และชักชวนให
ปฏิบัติตามขอกําหนด อาศัยอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอาศัยคติความเชื่อเพื่อควบคุมพฤติกรรมของ
ผูคนในชุมชน 

ดังที่ไดกลาวแลวถึงที่มาที่ไป และลักษณะโดยทั่วไปของเรือนที่ปลูกตามคติความเชื่อ
แบบเดิม และที่ไดมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงเรือนที่ปลูกตามคติความเชื่อแบบเดิมแทบจะ
หาไมไดในทองถ่ินอีกแลว เนื่องจากวาไดมีการอนุรักษทางดานรูปแบบของเรือนเทานั้นสวน
พิธีกรรมทางคติความเชื่อของการปลูกเรือนนั้นไมไดนําเขาไปใชในการอนุรักษ ดวยสาเหตุนี้จึง
จําเปนตองศึกษาโดยการระบุชวงอายุการปลูกหรือศึกษาจากองคประกอบและรูปแบบที่ยังเปนเคา
โครงแบบเดิมของเรือนเผาลาวลุม ตามชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปที่ไดจากตัวอยางกรณีเรือนที่ศึกษา
ที่สํารวจและเก็บขอมูลจํานวน 25 หลัง โดยเรือนแตละหลังสวนมากจะเปนเรือนที่ปลูกในป ค.ศ 
1940 ดวยเหตุนี้จึงกําหนดเอาเรือนที่ปลูกในป ค.ศ 1940 เปนจุดหมายของขอบเขตเรือนที่จะทําการ
เก็บขอมูล จนถึงเรือนที่ปลูกในปจจุบัน โดยสภาพของเรือนมีลักษณะคลายกันในที่สุดและจะ
แตกตางออกไปตามวัสดุในแตละชวงเวลาที่มีการปลูกเรือนหรือตอเติมเรือนในชวงแรก คือเรือน
แบบเดิม และเรือนที่มีพัฒนาการมาจากเรือนเดิม ที่มีลักษณะและสภาพโดยทั่วไปของเรือนที่
คลายกันมากที่สุด เร่ิมจากตัวเรือน สภาพแวดลอม เรือนมีใตถุนสูงทั้งหมด โครงสรางเปนไมจริง 
ไมไผเหมือนกันหรือฝาเปนไมจริงหรือไมไผที่เรียกวาฝาขัดแตะ ซ่ึงเปนที่นาสังเกตวาลวนแตเปน
วัสดุที่หาไดจากธรรมชาติในทองถ่ินทั้งสิ้น ผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ินที่มีความรูความเขาใจใน
สัจจะในธรรมชาติ เลือกเนนที่ประโยชนใชสอย ความพึ่งพาพึ่งพิงกับธรรมชาติ ไมเบียดเบียน ไม
ปรุงแตงใหเกินเลยไปจากประโยชนใชสอยตามการอยูอาศัยเพื่อความสุขรมเย็น ที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตเทานั้น ไมไดเร่ิมตนจากเรือนที่มีความสวยความงาม หรือความตองการของผูอยูอาศัยใน
เรือน ผิดกับเรือนปจจุบัน หรือบานของสังคมเมือง แนวคิดนั้นตรงกันขามกับวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตของชาวชนบทโดยสิ้นเชิงการที่จะมีเรือนตองเริ่มจากความมีหนามีตา เรือนจะตองสวยงาม
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ประชันกันได สรางจากวัสดุใหมๆ ไมใชของทองถ่ินยึดถือเอาความทันสมัยและคานิยมทางการ
บริโภคเปนเกณฑในการสรางบานปลูกเรือนที่อยูภายใตอิทธิพลของกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 

แตเรือนเมื่อกอนสวนมากจะอยูกันเปนครอบครัวภายใตชายคาเรือนอันอบอุน และเรือน
ที่มีการปรับปรุงหรือสรางเพิ่มเติมตอไปจากเรือนเกามักจะมีสมาชิกในเรือนหลายคน ที่มีความ
เปนอยูแบบเรียบงาย มีอาชีพทํานา ทําสวนตามฤดูกาลพึ่งอาศัยธรรมชาติและสภาพแวดลอมเปน
หลัก ความตองการปจจัยภายนอกมีนอย ทําใหมีเวลามากในการดูแลเรือน ทํากิจกรรมตางๆ เรือน
แบบเดิมมักจะมีผูหลักผูใหญคุณตาหรือคุณยายเปนประมุขของเรือน เปนผูเฒาผูแกที่ยังมีสุขภาพ
แข็งแรงใชเวลาสวนใหญพักผอนอยูกับเรือน จะเห็นไดวาตัวเรือนและรอบบริเวณเรือนมักจะสะอาด
เปนระเบียบเรียบรอยผิดกับเรือนยุคหลังๆ เนื่องจากวามักใชเวลากับการทํางานนอกบานหรือไปเปน
ลูกจางในเมือง ไมคอยมีเวลาอยูกับเรือน มีวิถีชีวิตเปล่ียนไปจากเดิม เรือนที่มีผูเฒาผูแกเปนอยูดวย
แลวจะยังคงรักษาขนบประเพณี วิถีชีวิตและสภาพของเรือนไดดีเหมือนเดิม สวนเรือนอื่นๆ ก็มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามชวงการเวลา 

ในบทที่ 2 งานวิจัยไดแสดงใหเห็นถึงเงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอกระบวนการปลูกเรือน
ทางดานคติความเชื่อซ่ึงประกอบดวยกระบวนการทางศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชุมชนเปนเครื่องกําหนดกรอบเนื้อหาของพฤติกรรมและวิธีการที่พึงประสงค โดยชุมชนสราง
วิธีการถายทอดในหลายลักษณะเชน การบอกเลา การสอนการปฏิบัติใหดู อันเปนการพยายาม
ส่ือสารเนื้อหาที่ตองการแกผูถูกสั่งสอน และสรางระบบสัญลักษณตางๆ เพื่อใชเปนสื่อแสดง
ความหมายของการกระทํานั้นๆ ดังนั้นในการศึกษาแนวทางในการนําคติความเชื่อของการปลูก
เรือนมาใชจึงพบวาโดยสัจธรรมของบรรดาสรรพสิ่งในโลกลวนตองเปลี่ยนแปลงไป และมีทั้งดี เลว
และปะปนกันไปอยางแยกไมออก ซ่ึงจะมองแตในดานรูปแบบของเรือนอยางเดียวคงไมอาจจะทํา
ใหเห็นถึงวิถีชีวิตที่ดีงามอันเหมาะสมเกื้อกูลกับสภาพแวดลอมนั้นจะดํารงอยูไดแตอยางใด หาก
รูปแบบนี้ยังคงอยู จึงสมควรตองปลูกฝง และมุงเนนสรางคุณคา และความสําคัญตอรูปแบบวิถีชีวิต 
คติความเชื่อเร่ืองของการปลูกเรือนของตน จะตองมองใหเห็นถึงความพอเพียง ความยั่งยืน และ
ความงามที่มีอยูในธรรมชาติอยางเรียบงาย เพื่อความคงอยูสืบสานตอ และถายทอดเอกลักษณทาง
คติความเชื่อของการปลูกเรือนเพื่อนําไปสูการปลูกเรือนตามรูปแบบแหงความเปนเรือนเผาลาวลุม 

ในบทที่ 3 ไดนําเสนอกระบวนวิธีการวิจัยที่ระบุถึงการที่จะเขาไปเก็บรวบรวมขอมูล และ
วิธีการวิเคราะหขอมูล สวนในบทที่ 4 และที่ 5 ไดนําเสนอขอมูลของเรือน คติความเชื่อที่ไดมาจาก
การสัมภาษณนํามาวิเคราะหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงการใชวัสดุกับเรือนของตนนั้น เปนการใชหรือ
เปลี่ยนบนพื้นฐาน ความเรียบงาย ทํางาย ประหยัด คงทน เขากันไดในการใชสอยบนรูปแบบเรือนที่
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ตนอาศัยอยูไดอยางลงตัว การเปลี่ยนแปลงอยางฉับไวไดปรากฏใหเห็นเนื่องจากไดเขาเปนมรดก
โลก โดยจะเปนการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองตามความตองการของผูชม จากนักทองเที่ยวไมได
ใชเพื่อเปนที่อยูอาศัยเหมือนเดิม การเปลี่ยนในที่นี้เปนการเปลี่ยนพื้นที่ใชสอยภายในเรือนแต
รูปแบบยังคงสภาพเดิมหรืออาจจะมีการตอเติมเพื่อใหตอบสนองตามความตองการได จึงสรุปให
เห็นวา ตราบใดที่สภาพแวดลอมตองพึ่งพากัน มีประโยชนตอวิถีชีวิตและการดํารงชีพ วัสดุที่ใชกับ
ระบบปลูกเรือนที่เปนวิธีที่งาย และประหยัดตอบสนองตอการใชสอยในการอยูอาศัยเพื่อความสุข
ทางกายและใจที่เหมาะสมและสะดวกสบายแลวส่ิงอื่นๆ ก็ยังไมอยูในความสําคัญกับการปลูกเรือน
และวิถีชีวิตที่ยังแข็งแกรงของชุมชน แตในความเปนจริงวัสดุเดิมๆ ที่เคยใชอยูเชนไมจริงกลับมี
ราคาแพงและหายากกวา และการนํามาใชเปนปริมาณมากๆ ก็จะทําใหสภาพแวดลอมเสียหายได  
ส่ิงที่กําลังมีบทบาทและทําลายรูปแบบของเรือนเปนอยางมากกลับเปนนามธรรมของคานิยมหรือ
ทัศนคติอยางใหมจากวัตถุนิยมชุมชนเมืองซึ่งเผยแพรมาจากสังคมอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อน
บานอยางมากที่เขามากับนักทองเที่ยว ทําใหรูปแบบของวิถีชีวิตไดเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเปนการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วโดยเฉพาะมีตัวเรงเราจากการเขาเปนมรดกโลก รุนแรงเกินตานทานของ
ชุมชนจะรับได และขาดการศึกษาวางแผน เพื่อจะสงเสริมความรูความเขาใจใหคุณคาของรูปแบบ
เรือนจากสวนกลางอันจะเปนภูมิคุมกันอยางดีใหกับชุมชนใหดํารงอยูอยางยั่งยืนเข็มแข็งและไมสูญ
หายไป 

จะเห็นไดวาเรือนแบบดั้งเดิมเปนเรือนที่ยังคงมีรูปแบบเอกลักษณแบบเรือนทองถ่ินเดิม 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงบางที่วัสดุบางสวน เนื่องจากการซอมแซมปรับปรุงเรือนใหเหมาะสมและคง
สภาพเพื่อการพักอาศัยอยูไดอยางดี สวนเรือนที่มีเจาของเปนรุนใหมหรือมีลูกหลานเพิ่มขึ้นจึงมัก
เปนเรือนที่มีขนาดกวางขึ้น มีการตอเติมไป เรือนสวนมากจะเปนเรือนที่สรางดวยไมทั้งหมดปลูก
เพื่อใชเปนที่อยูอาศัยทั้งหลังไมคอยมีใหเห็นอีกแลว คงปรากฏเฉพาะบางสวนของกลุมเรือนอยูบาน
แถวนอกเมืองเชนบานปากชี เชียงมวก บานสึงเปนตน ตามหมูบานเหลานี้จะยังคงความเปนอยูที่ยัง
ไมมีการเปลี่ยนแปลงมากรวมถึงรูปแบบของเรือนก็ยังใชเปนที่พักอาศัยตามปกติ และความ
สะดวกสบายตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป และเรือนเผาลาวลุมแบบเดิมที่ไดนําเสนอขางตน การ
ดํารงอยูของเรือนใหความสําคัญกับคติความเชื่อเร่ืองการปลูกเรือน และสวนประกอบของเรือนตอง
ใหไดตามคติความเชื่อ ทั้งนี้เพื่อประโยชน เพื่อปองกันความปลอดภัยและเพื่อความสุขทางกายใจ
ของเจาของเรือนที่ไดแสดงออกในการเลือกหาไมที่จะนํามาปลูกเรือนซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่มี
ความสําคัญที่สัมพันธกับรูปแบบของเรือนอยางมาก 

เมื่อกอนจึงใหความสําคัญมากทางคติความเชื่อของการปลูกเรือน ซ่ึงไดสะทอนออกมา
เปนรูปลักษณของเรือนที่สามารถใหเราเขาไปศึกษา ซ่ึงเรือนแตละชวงเวลายอมประกอบขึ้นจากไม
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และรูปแบบของการนําใชไมตางๆ นั้นเอง หากมองยอนถึงชวงเวลาในอดีตจะเห็นการเปลี่ยนแปลง
ในการนําไมมาปลูกเรือนนอยมาก เปนไปแบบชาๆ ตามธรรมชาติในแตละชวงของเวลาที่ยาวนาน 
เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณของวัตถุดิบ หรือไมที่ใชในการปลูกเรือนหาตัดเอาเองไดงายในพื้นที่ 
โดยที่ยังไมมีการซื้อขายไม ยังเปนการชวยเหลือกันปลูกของญาติพี่นองภายในหมูบาน และการปลูก
เรือนตามวิถีทองถ่ินปลูกเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยจึงจําเปนตองหาที่พึ่งเพื่อจะทําใหครอบครัวมีความอยู
เย็นเปนสุขมีความสวัสดิภาพในครอบครัว ดังที่ไดแสดงใหเห็นในบทที่ 5 การปลูกเรือนในชวงแรก
ไดนําเอาคติความเชื่อของการปลูกเรือนมาใชในการปลูกเรือนอยางมากมายซึ่งคติความเชื่อแตละ
อยางจะใหความหมายที่ดีแกครอบครัว เชน การใชยันหัวเสาเรือนก็เพื่อปกปองและกันสิ่งที่จะมาทํา
รายครอบครัว การยกเสาก็เหมือนกันกอนจะยกเสาลงหลุมใหเจาของเรือนเอาของที่เตรียมมานั้น
หยอนลงหลุม เชน  แผนทอง  แผนทองแดง  แผนเงิน  แกว  แหวนเปนตน  เพื่อที่จะทําใหมีความ
เจริญรุงเรืองทางดานชื่อเสียงเงินทอง การเลือกบริเวณปลูกเรือนก็เชนกันเนื่องจากวาในสมัยกอนมี
ที่ดินกวางขวางพอที่จะกําหนดหรือเลือกสถานที่ไดตามตํารา ซ่ึงจะสัมพันธกับการเลือกทิศของ
เรือน การเลือกพื้นที่ปลูกเรือนในสมัยโบราณ จะเลือกเอาที่เปนชัยภูมิที่เหมาะสม  ดินที่เปนรูปเรือ
สําเภา ความสูงต่ําของดินเปนทิศที่เปนมงคล เชน ทิศประจิมสูง ทิศอาคเนยต่ําเปนดินที่ดีมาก  ทิศ
ทักษิณ  ทิศหรดีสูง ทิศพายัพต่ําเปนตน ซ่ึงคติความเชื่อเหลานั้นอาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา และในแตละชวงปที่ไดกลาวมานั้น เนื่องจากวาประเทศลาวไดมีการเปลี่ยนแปลงใน
หลายๆ ดานโดยเฉพาะในดานการปกครองที่มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบกษัตริยที่เปนการปกครอง
แบบศักดินามาเปนระบอบสังคมนิยมในป ค.ศ.1975 เปนการปกครองแบบระบอบสังคมนิยมตอง
เดินตามกรอบที่พรรควางซึ่งเปนการปกครองที่แตกตางการปกครองแบบระบบกษัตริย ซ่ึงอยู
ทามกลางการพัฒนาของระบบโลก และการตอสูกระแสโลกาภิวัตน จากการเปลี่ยนแปลงปจจัยหลัก
ของสังคม จึงทําใหพิธีกรรมและคติความเชื่อตางๆ ในสังคมไดรับผลกระทบและเปลี่ยนแปลงไป
ดวยเชนกัน จากการเปลี่ยนแปลงที่ไดกลาวมาทําใหคติความเชื่อนําไปซึ่ง การคงอยูและนําไปสูการ
ปฏิบัติ มีการเปลี่ยนแปลงและนําไปสูการปฏิบัติ และมีอยูแตไมนําไปสูการปฏิบัติ โดยจะปรากฏให
เห็นไดในคติความเชื่อที่เกี่ยวกับไม คติความเชื่อเกี่ยวกันดิน คติความเชื่อเกี่ยวกับทิศทางของเรือน 
คติความเชื่อเกี่ยวกับบุคคล และคติความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมดังที่ไดรวบรวมและนําเสนอวิเคราะห
อยางละเอียดในบทที่ 5 ที่ผานมา 

ดังที่ไดกลาวแลวถึงที่มาที่ไปและลักษณะโดยทั่วไปของเรือนที่ปลูกตามคติความเชื่อ
แบบเดิม และที่ไดมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงเรือนที่ปลูกตามคติความเชื่อแบบเดิมแทบจะ
หาไมไดในเมืองหลวงพระบางแลว จึงควรแกการศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมเปนขอมูลของการปลูก
เรือนที่เปนเคาโครงที่เคยปฏิบัติตามคติความเชื่อของการปลูกเรือนเผาลาวลุมและเพื่อใหรูถึงปจจัย
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และอิทธิพลที่ทําใหคติความเชื่อนําไปปฏิบัตินอยลงไป หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง สูญหายไปตาม
ชวงเวลาโดยจะเห็นไดจากตัวอยางกรณีเรือนที่นํามาศึกษาจากการสํารวจและการเก็บขอมูล  

สําหรับการวิเคราหจะศึกษาถึงปจจัยและอิทธิพลตางๆ ที่เกิดขึ้นกับเรือนโดยแบงเปน 4 
ชวงเริ่มตนแตป ค.ศ. 1940 ถึงปจจุบัน เพื่อที่จะใหรูทางประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นในแตละชวงป เชน 
ทางดานเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และวัฒธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแตะชวงปเพื่อให
เขาใจถึงปจจัยและอิทธิพลตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของคติความเชื่อในการปลูกเรือนตางๆ 
ผนวกกับการที่ไดบันทึกขอมูลทางคติความเชื่อตางๆ ที่ใชในการปลูกเรือน และเก็บขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณหมอพรและผูที่อาศัยในเรือนที่นํามาศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบกับขอมูล ซ่ึงสามารถ
เห็นไดถึงการเปลี่ยนแปลงทางคติความเชื่อเชน คติความเชื่อที่เกี่ยวกับไม คติความเชื่อที่เกี่ยวกับดิน 
คติความเชื่อที่เกี่ยวกับทิศ คติความเชื่อที่เกี่ยวกับเจาของเรือน คติความเชื่อที่เกี่ยวกับพิธีกรรม  

 
6.1 คติความเชื่อของการปลูกเรือน 
6.1.1 คติความเชื่อท่ีเก่ียวกับไม  

คติความเชื่อที่เกี่ยวกับไมที่จะนํามาปลูกเรือนซึ่งจะมีคติความเชื่อตางๆ เชน ไมที่หาม
นํามาปลูกเรือน คําทํานายทิศของไมลม วิธีการเลือกไมที่จะนํามาทําเปนเสา การทํานายตาไมเสา
เรือน  ซ่ึงเปนคติความเชื่อที่นํามาสูความเปนศิริมงคลใหแกครอบครัวดังที่ไดกลาวมาในบทที่ 5 จะ
สรุปไดดังนี้ 

• ปจจัยและอิทธิพลท่ีเก่ียวกับไมในชวงแรกและชวงท่ีสอง (1940-1974)  
คติความเชื่อเกี่ยวกับไมที่จะนํามาปลูกเรือนนั้นยังคงปฏิบัติอยู เนื่องจากในสองชวงนี้ปาไม
ยังมีความอุดมสมบรูณและยังไมมีขอจํากัดในการตัดไมจึงสารถเลือกไมไดตามขอกําหนด
ของคติความเชื่อ โดยที่ชาวบานยังมีคติความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติซ่ึงเปนการเชื่อตาม
การบอกเลาของบรรพบุรุษ และไมมีการศึกษาวิเคราะหหาเหตุผล จะเห็นไดวาคติความเชื่อ
เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะกําหนดการแสดงออกของคนในสังคม คติความเชื่อยังเปนสวน
หนึ่งของความคิดของมนุษย และอาจเปนตัวกําหนดคติชนในแขนงอื่นของสังคมนั้นๆ เมื่อ
คนในสังคมมีคติความเชื่อในเรื่องใด ยอมประพฤติปฏิบัติ หรือแสดงออก เปนการแสดงหอ
อกทางดานพิธีกรรมไดกลายมาเปนประเพณี และเพื่อใหสอดคลองกับคติความเชื่อนั้นๆ 
โดยไดคํานึงถึงผลที่จะไดรับจากการปฏิบัติตามคติความเชื่อ และเชื่อวาทําแลวเปนการ
สรางความสุขทางกาย และใจ กอใหเกิดความเปนสิริมงคล และเกิดความรมเย็นเปนสุขใน
ครอบครัว ดังปรากฏใหเห็นผาน คติความเชื่อที่เกี่ยวกับไมที่ยังไดปฏิบัติกันอยูเชน 
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• คติความเชื่อท่ีนําไปสูการปฏิบัติ 
คติความเชื่อสําหรับการทํานายทิศทางของไมลม 
คติความเชื่อสําหรับวิธีการเลือกไมที่จะนํามาทําเปนเสาเรือน 
คติความเชื่อสําหรับการทํานายตาไมเสาเรือน 
คติความเชื่อสําหรับไมที่หามนํามาปลูกเรือน 

• ปจจัยและอิทธิพลท่ีเก่ียวกับไมในชวงท่ีสาม (1975-1999)  
นี้จะเห็นไดวาคติความเชื่อเกี่ยวกับไมที่จะนํามาปลูกเรือนในชวงนี้ไมไดทําตามคติ

ความเชื่อแบบเดิมแลว เนื่องจากวาไดมีขอบังคับหลายอยางตองไดทําตามการพัฒนา
รูปแบบใหมที่มีหนวยงานในการคุมครองทรัพยากรปาไมไดเขาไปมีอิทธิพลตอการกําหนด
ในการจัดการปาไม และทางภาพรัฐไดมีการกําหนดแผนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ดวย
การประกาศใหยุติการถางปาทําไร และไดมีการปลูกปาเพิ่ม บุคคลใดที่จะปลูกเรือนตอง
ไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ปาไมและจะตองตัดไมตามจํานวนที่ทางเจาหนาที่อนุญาตใหตัด
เทานั้น หามตัดเกินหรือตัดแลวจะตองไดเอา และอีกอยางไมก็สามารถหาซื้อไดในโรงไม
แทน แตไมเหลานั้นไมสามารถตอบสนองตามคติความเชื่อเกี่ยวกับไมที่จะนํามาปลูกเรือน 
ดังนั้นจึงทําใหคติความเชื่อที่เกี่ยวกับไมไดคอยๆ จางหายไปไมเหมือนในชวงแรกและชวง
ที่สองที่ยังไมมีขอกําหนดในการตัดปาไม จึงทําใหคติความเชื่อที่เกี่ยวกับไมไดปฏิบัติกัน
อยางเต็มที่ และชวงนี้ไดมีคติความเชื่อที่เกี่ยวกับไมเชน 
• คติความเชื่อท่ีเปล่ียนแปลงและนําไปสูการปฏิบัติ  

คติความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกไม  
• คติความเชื่อท่ีไมนําไปสูการปฏิบัติ 

คติความเชื่อทีเ่กี่ยวกับไมทีห่ามนํามาปลูกเรือน 
คติความเชื่อทีเ่กี่ยวกับการคําทํานายทิศของไมลม 
คติความเชื่อทีเ่กี่ยวกับการทํานายตาไม 

 
• ปจจัยและอิทธิพลท่ีเก่ียวกับไมในชวงท่ี (2000-ปจจุบัน)   
คติความจะเห็นไดวาคติความเชื่อเกี่ยวกับไมที่จะนํามาปลูกเรือนในชวงนี้ไมไดทําตามคติ
ความเชื่อแบบเดิมแลว อันเปนผลตอเนื่องมาจากชวงที่สามและสาเหตุที่วาไมในปานอยลง
และประชากรเพิ่มขึ้นทําใหความตองการในการนําไมมาใชในปลูกเรือนมากขึ้น และยังมี
ขอกําหนดในการตัดไมจึงหันมาหาเลือกซ้ือไมในโรงไมแทนโดยที่ไมสามารถทําตามคติ
ความเชื่อเดิมเหมือนชวงแรกและชวงที่สอง ถึงแมวาจะไมไดนําคติความเชื่อเกี่ยวกับไมไป
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ปฏิบัติแตก็ยังมีปรากฏใหเห็นในหนังสือของหมอพรและที่ยังพูดถึงกันอยูในกลุมคนที่
สนใจดังที่ไดเสนอไปแลวในบทที่ 5 จึงทําใหคติความเชื่อเกี่ยวกับไมที่จะนํามาปลูกเรือน
ไมนําไปปฏิบัติเชน 

• คติความเชื่อท่ีไมนําไปสูการปฏิบัติ 
คติความเชื่อสําหรับการทํานายทิศทางของไมลม 
คติความเชื่อสําหรับวิธีการเลือกไมที่จะนํามาทําเปนเสาเรือน 
คติความเชื่อสําหรับการทํานายตาไมเสาเรือน 
คติความเชื่อสําหรับไมที่หามนํามาปลูกเรือน 

 
6.1.2 คติความเชื่อเก่ียวกับดิน 
 คติความเชื่อเกี่ยวกับดินเปนคติความเชื่อที่เกี่ยวกับดินที่จะนํามาปลูกเรือนซึ่งนําไปสูคติ
ความเชื่อเกี่ยวกับวิธีการเลือกดิน คติความเชื่อดินที่โบราณหามปลูกเรือน เพื่อความอยูเย็นเปนสุข
ของครอบครัว  

• ปจจัยและอิทธิพลท่ีเก่ียวกับดินในชวงแรกและชวงท่ีสอง (1940-1974)  
ในชวงแรกและสองยังไดปฏิบัติกันอยูเหมือนกับคติความเชื่อเกี่ยวกับไมที่ไดกลาวมา
เนื่องจากวาดินในสองชวงนี้ยังไมมีการครอบครองเปนของบุคคลสามารถเลือกไดเลย
เนื่องจากวาที่ดินมีมากพอที่จะใหเลือก จํานวนประชากรก็มีนอย และคนสวนมากยังไมคอย
มีการศึกษาซึ่งมีอาชีพทําไรทํานาและทําสวนจึงยังไมมีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน
ที่ดินในหมูบานสามารถแบงใหบุคคลที่จะออกเรือนเลือกไดตามคติความเชื่อเพื่อความเปน
มงคลและอยูเย็นเปนสุขในครอบครัวเชน 
•  คติความเชื่อท่ีนําไปสูการปฏิบัติ  

คติความเชื่อเกี่ยวกับการเลือกดิน 
คติความเชื่อเกี่ยวกับดินที่โบราณหาม 

• ปจจัยและอิทธิพลท่ีเก่ียวกับดินในชวงท่ีสาม (1975-1999) 
คติความเชื่อเกี่ยวกับดินที่จะปลูกเรือนไดมีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากวาในชวงนี้ดิน
สวนมากไดขึ้นเปนกรรมสิทธิ์ครอบครองเปนของบุคคลตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายวา
ดวยที่ดินของ ส.ป.ป.ลาว โดยไดมีการจัดสรรการคุมครองที่ดิน จึงไดมีการซื้อขายที่ดิน
เกิดขึ้น ถาอยากไดดินที่จะนํามาปลูกเรือนก็จะตองหาซื้อ ไมสามารถหาเองไดตามคติความ
เชื่อเหมือนในชวงแรกและชวงที่สองที่สามารถเลือกไดตามความตองการโดยไมมีการซื้อ
ขายดังนั้นจึงทําใหคติความเชื่อไดเปลี่ยนแปลงไปเชน 
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•  คติความเชื่อท่ีเปล่ียนแปลงและนําไปสูการปฏิบัติ  
คติความเชื่อเกี่ยวกับการเลือกดิน 
คติความเชื่อเกี่ยวกับดินที่โบราณหาม 

• ปจจัยและอิทธิพลท่ีเก่ียวกับดินในชวงท่ีสี่ (2000-ปจจุบัน)   
ในชวงนี้การปฎิบัติที่เกี่ยวกับดินไมไดทําตามคติความเชื่อแบบเดิมและมีบางคติความเชื่อที่
ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปแลวอันเปนผลมาตอเนื่องจากชวงที่วาไดมีการครอบครองที่ดิน
เปนของบุคคลมากขึ้นไดมีการชื่อขายที่ดินมากขึ้นจึงทําใหการหาดินที่จะปลูกเรือนยากแก
การปฏิบัติไดตามคติความเชื่อเหมือนเดิมแตก็ยังมีในหนังสือของหมอพรและมีการพูดถึง
กันอยูในกลุมคนที่สนใจ จึงทําใหคติความเชื่อที่เกี่ยวกับดินไดเปลี่ยนแปลงและไมนําไป
ปฏิบัติเชน 
• คติความเชื่อท่ีเปล่ียนแปลงและนําไปสูการปฏิบัติ 

คติความเชื่อเกี่ยวกับการเลือกดิน 

• คติความเชื่อท่ีไมนําไปสูการปฏิบัติ 
คติความเชื่อเกี่ยวกับดินที่โบราณหาม 

 
6.1.3 คติความเชื่อท่ีเก่ียวกับการวางทิศ 

การจัดวางทิศทางที่ของเรือนนั้นจะตองหันตามตะวัน วางทิศตามน้ําและตามเรือน
ขางเคียงคติความเชื่อนี้เปนคติความเชื่อที่เกี่ยวกับการวางทิศทางของการปลูกเรือน 

• ปจจัยและอิทธิพลท่ีเก่ียวกับทิศในชวงแรกและชวงท่ีสอง (1940-1999)  
ในชวงแรกและชวงที่สองยังปฏิบัติกันอยูเนื่องจากวายังไมมีการศึกษาหาสาเหตุในการวาง
ทิศของเรือนแตในความเปนจริงแลวถาในดานที่ยาวหันไปดานตะวันจะทําใหเรือนรอน 

•  คติความเชื่อท่ีนําไปสูการปฏิบัติ 
คติความเชื่อที่เกี่ยวกับการวางทิศ 

• ปจจัยและอิทธิพลท่ีเก่ียวกับทิศในชวงท่ีสามและชวงท่ีสี่ (1975-2000)   
ชวงที่สามและชวงที่ส่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากวาไดมีถนนเขาไปถึงหมูบานตางๆ 
จึงเปลี่ยนหันทิศของเรือนไปตามถนนจึงทําใหยากแกการที่จะปฏิบัติตามคติความเชื่อได
เหมือนเดิม 

• คติความเชื่อท่ีเปล่ียนแปลงและนําไปสูการปฏิบัติ 
คติความเชื่อที่เกี่ยวกับการวางทิศ 
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6.1.4 คติความเชื่อท่ีเก่ียวกับเจาของเรือน 
ในคติความเชื่อนี้เปนคติความเชื่อที่เกี่ยวกับบุคคลที่เชื่อและสามารถที่จะปฏิบัติได เชน 

การหาฤกษยามในการปลูกเรือน วิธีการเลือกวันที่จะปลูกเรือน วันที่โบราณหามปลูกเรือน  ปลูก
เรือนตามเดือน ปลูกตามป การทํานายอายุของคนที่จะปลูกเรือน ยันหัวเสา การคงอยูของคติความ
เชื่อของการปลูกเรือนในภาวะนี้จึงตองพึ่งอยูกับคติความเชื่อของบุคคลและชุมชนทองถ่ินที่พยายาม
ชวยกันรักษาเอาไว ถึงแมวาจะไมสามารถรักษาไวไดทั้งหมดก็ตาม และเสริมสรางสิ่งที่เปนมงคลแก
เจาของเรือนและผูอยูอาศัยที่ยังปฏิบัติกันถึงปจจุบันเนื่องจากวาเปนคติความเชื่อที่สามารถทําไดโดย
ไมสงผลตอสังคมหรือผิดตอขอกําหนดของภาครัฐ 

• ปจจัยและอิทธิพลท่ีเก่ียวกับเจาของเรือนในชวงท่ีหนึ่งและชวงท่ีสอง (1940-1999)  
 ในชวงนี้คติความเชื่อเกี่ยวกับบุคคลที่จะปลูกเรือนนี้เปนคติความเชื่อที่เกี่ยวกับบุคคลที่จะ
ปลูกเรือนจะตองไดปฏิบัติตามคติความเชื่อเพื่อที่จะทําใหการดํารงชีวิตดําเนินไปดวยด ีและ
ทําใหครอบครัวอยูดีมีสุขจึงถูกนํามาปฏิบัติกันอยู 
•  คติความเชื่อท่ีนําไปสูการปฏิบัติ 

คติความเชื่อเกี่ยวกับการหาฤกษยาม 
คติความเชื่อเกี่ยวกับวิธีการเลือกวัน 
คติความเชื่อเกี่ยวกับวันที่โบราณหาม 
คติความเชื่อเกี่ยวกับการเลือกเดือน 
คติความเชื่อเกี่ยวกับวิธีการเลือกป 
คติความเชื่อเกี่ยวกับการทํานายอายุของคน 
คติความเชื่อเกี่ยวกับยันหัวเสา 

 

• ปจจัยและอิทธิพลท่ีเก่ียวกับเจาของเรือนในชวงท่ีสามและชวงท่ีสี่ (1975-ปจจุบัน)   
จะเห็นไดวาคติความเชื่อเกี่ยวกับเจาของเรือนที่จะปลูกเรือนยังคงทําตามคติความ

เชื่อแบบเดิม ถึงจะมีขอบังคับหลายอยางที่ตองทําตามการพัฒนารูปแบบใหมที่ไดกลาวมา
ขางบนก็ตาม แตคติความเชื่อเหลานี้ก็ยังไดกระทํากันอยู ซ่ึงเปนคติความเชื่อที่สามารถทํา
ไดมากที่สุดในคติความเชื่อเร่ืองการปลูกเรือนเนื่องจากวาเปนคติความเชื่อที่เกี่ยวกับบุคคล
โดยตรงไมไดเกี่ยวของกับองคกรอื่น และไมมีผลตอสังคมดังนั้นคติความเชื่อนี้จึงสามารถ
ปฏิบัติไดเต็มที่เพื่อความสุขทางใจใหแกบุคคลเชน 

•  คติความเชื่อท่ีนําไปสูการปฏิบัติ  
คติความเชื่อเกี่ยวกับการหาฤกษยาม 
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คติความเชื่อเกี่ยวกับวิธีการเลือกวัน 
คติความเชื่อเกี่ยวกับวันที่โบราณหาม 
คติความเชื่อเกี่ยวกับวิธีการเลือกป 
คติความเชื่อเกี่ยวกับการทํานายอายุของคน 
คติความเชื่อเกี่ยวกับยันหัวเสา 

• คติความเชื่อท่ีเปล่ียนแปลงและนําไปสูการปฏิบัติ 
คติความเชื่อเกี่ยวกับการเลือกเดือน 
 

6.1.5 คติความเชื่อเก่ียวกับพิธีกรรม 
พิธีกรรมในแงของการแสดงออกเชิงสัญลักษณที่ทําหนาที่หรือวิธีคิด และภูมิปญญาของ

ชาวบานที่ปรากฏอยูอยางหลากหลาย และมีคําพูดหนึ่งที่ชาวหลวงพระบางพูดวา “ถึงจะเปนสังคม
นิยมอยางไร ก็ยังตองไหวพระ และยังกลัวผี”247 ซ่ึงเปนภาพสะทอนการเปนสังคมนิยมแบบลาว ที่
เปนเอกลักษณเฉพาะตัวไมเหมือนกับสังคมนิยมพื้นที่อ่ืนๆ จะเห็นไดวาคติความเชื่อก็ยังฝงแนนตาม
รากฐานที่มีมาอันยาวนาน และหลักวิทยาศาสตรก็ไมสามารถอธิบายความเปนจริงในสังคมได
ทั้งหมด และประชาชนก็ยังตองการที่พึ่งทางใจโดยไดอาศัยคติความเชื่อเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู และสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ยังคอยปกปกษรักษาชีวิต บันดาลความสุข ความอุดมสมบูรณปองกันอันตราย มากขึ้น แต
ทั้งนี้ก็สังเกตไดวาบทบาทและหนาที่ของพิธีกรรมและคติความเชื่อแบบเดิมที่เปนเรื่องที่เกี่ยวกับ
ชุมชน หรือสังคมโดยรวมซึ่งจะเห็นไดในแตละชวงปดังนี้  

• ปจจัยและอิทธิพลท่ีเก่ียวกับพิธีกรรมในชวงท่ีหนึ่งและชวงท่ีสอง (1940-1999)  
ในชวงนี้ยังไดปฏิบัติตามคติความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมที่จะปลูกเรือนยังไดทําตามคติ

ความเชื่อเร่ืองการปลูกเรือนกันอยูเนื่องจากวาเปนคติความเชื่อในลักษณะที่ไมสามารถพิสูจนได 
และชาวบานก็ยังมีคติความเชื่อในโชคลางหรือส่ิงล้ีลับเหนือธรรมชาติ จึงถายถอดออกมาในรูปแบบ
ของเรือนที่แสดงใหเห็นในชวงนี้ ที่ไดทําถูกตามคติความเชื่อเพื่อความรมเย็นเปนสุขของครอบครัว
เชน 

• คติความเชื่อท่ีนําไปสูการปฏิบัติ 
คติความเชื่อที่เกี่ยวกับการเขิงเรือน“วางผัง”  
คติความเชื่อที่เกี่ยวกับนาคะ “พญานาค” วัน 
คติความเชื่อที่เกี่ยวกับนาคะ “พญานาค” เดือน 
คติความเชื่อที่เกี่ยวกับพิธีขุดหลุมเสา 

                                                 
247  ดร สุเนด โพธิสาน  พรอมคณะ,  ปฏิวัติศาสตรลาวแดดึกดําบรรณ - ปจจุบัน, หนา 56-62 
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คติความเชื่อที่เกี่ยวกับการกําหนดทิศขุดหลุมเสา 
คติความเชื่อที่เกี่ยวกับการตั้งชื่อเสา  
คติความเชื่อที่เกี่ยวกับพิธีสวด 
คติความเชื่อที่เกี่ยวกับการนําไมที่มาผูกเสาแรก 
คติความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีผูกเสาแรกและเสาขวัญ 
คติความเชื่อที่เกี่ยวกับพิธียกเสา 
คติความเชื่อที่เกี่ยวกับคําทํานายการตั้งเสาแรกเสาขวัญ 
คติความเชื่อที่เกี่ยวกับนิมิตหมายในการปลูกเรือน 

• ปจจัยและอิทธิพลท่ีเก่ียวกับพิธีกรรมในชวงท่ีสาม(1975-1999)  
จะเห็นไดวาคติความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมที่จะปลูกเรือนในชวงนี้ไดมีคติความเชื่อ

บางสวนที่ไมไดทําตามคติความเชื่อ บางคติความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมของการปลูกเรือนได
เปลี่ยนแปลงไป และเสื่อมหรืออาจจะไมไดนํามาปฏิบัติเนื่องจากวาในชวงนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลง
การปกครองและไดมีการหามในการนับถือคติความเชื่อที่งมงายที่เปนคติความเชื่อเกี่ยวกับผี
สวนมากเปนคติความเชื่อที่ไมสามารถพิสูจนได ดังนั้นคติความเชื่อที่เกี่ยวกับพิธีกรรมเชน 

• คติความเชื่อท่ีนําไปสูการปฏิบัติ 

• คติความเชื่อเกี่ยวกับเจาของเรือน   
คติความเชื่อเกีย่วกับการหาฤกษยาม 
คติความเชื่อเกีย่วกับวิธีการเลือกวัน 
คติความเชื่อเกีย่วกับวนัที่โบราณหาม 
คติความเชื่อเกีย่วกับวิธีการเลือกป 
คติความเชื่อเกีย่วกับการทํานายอายุของคน 
คติความเชื่อเกีย่วกับยันหวัเสา 

• คติคติความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรม 
คติความเชื่อเกีย่วกับพิธีขุดหลุมเสา 
คติความเชื่อเกีย่วกับพิธีสวด 
คติความเชื่อเกีย่วกับพิธียกเสา 
คติความเชื่อเกีย่วกับการนําไมที่มาผูกเสาแรก 

• คติความเชื่อท่ีเปล่ียนแปลงและนําไปสูการปฏิบัติ 

• คติความเชื่อเกี่ยวกับไม 
คติความเชื่อเกีย่วกับวิธีการเลือกไม 
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• คติความเชื่อเกี่ยวกับดิน 

• คติความเชื่อเกี่ยวกับการจัดวางทิศ 

• คติความเชื่อเกีย่วกับเจาของเรือน 
คติความเชื่อเกีย่วกับวิธีการเลือกเดือน 

• คติคติความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรม 
คติความเชื่อเกีย่วกับการเขิงเรือน“วางผัง”  
คติความเชื่อเกีย่วกับวิธีผูกเสาแรกและเสาขวัญ 

• คติความเชื่อท่ีไมนําไปสูการปฏิบัติ 

• คติความเชื่อเกี่ยวกับไม 
ไมที่หามนํามาปลูกเรือน 
การคําทํานายทิศของไมลม 
การทํานายตาไม 

• คติความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรม 
คติความเชื่อเกีย่วกับนาคะ “พญานาค” วัน 
คติความเชื่อเกีย่วกับนาคะ “พญานาค” เดอืน 
คติความเชื่อเกีย่วกับการกาํหนดทิศขุดหลุมเสา 
คติความเชื่อเกีย่วกับการตั้งชือ่เสา  
คติความเชื่อเกีย่วกับคําทํานายการตั้งเสาแรกเสาขวัญ 
คติความเชื่อเกี่ยวกับนิมิตหมายในการปลูกเรือน 

• ปจจัยและอิทธิพลท่ีเก่ียวกับพิธีกรรมในชวงท่ีสี่ (2000 - ถึงปจจุบัน)  
จะเห็นไดวาคติความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมที่จะปลูกเรือนในชวงนี้คติความเชื่อบางสวนที่

ไมไดทําตามคติความเชื่อ บางคติความเชื่อเปลี่ยนแปลงไปและยังนําไปปฏิบัติกันอยูนั้นเปนผลที่ตอ
เนื่องมาจากชวงที่สาม และไดมีการเปดประเทศสูสากล  จึงทําใหไมสามารถปฏิบัติตามคติความเชื่อ
แบบเดิมเชน  

 
• คติความเชื่อท่ีนําไปสูการปฏิบัติ 

• คติความเชื่อเกี่ยวกับเจาของเรือน   
คติความเชื่อเกีย่วกับการหาฤกษยาม 
คติความเชื่อเกีย่วกับวิธีการเลือกวัน 
คติความเชื่อเกีย่วกับวนัที่โบราณหาม 
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คติความเชื่อเกีย่วกับวิธีการเลือกป 
คติความเชื่อเกีย่วกับการทํานายอายุของคน 
คติความเชื่อเกีย่วกับยันหวัเสา 

• คติคติความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรม 
คติความเชื่อเกีย่วกับพิธีขุดหลุมเสา 
คติความเชื่อเกีย่วกับพิธีสวด 
คติความเชื่อเกีย่วกับพิธียกเสา 
คติความเชื่อเกีย่วกับการนําไมที่มาผูกเสาแรก 

• คติความเชื่อท่ีเปล่ียนแปลงและนําไปสูการปฏิบัติ 

• คติความเชื่อเกี่ยวกับดิน 
คติความเชื่อเกีย่วกับดินที่โบราณหาม 

• คติความเชื่อเกีย่วกับเจาของเรือน 
คติความเชื่อเกีย่วกับวิธีการเลือกเดือน 

• คติคติความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรม 
คติความเชื่อเกีย่วกับการเขิงเรือน“วางผัง”  
คติความเชื่อเกีย่วกับวิธีผูกเสาแรกและเสาขวัญ 

• คติความเชื่อท่ีไมนําไปสูการปฏิบัติ 

• คติความเชื่อเกี่ยวกับไม 

• คติความเชื่อเกี่ยวกับดิน 
คติความเชื่อเกีย่วกับการเลือกดิน 

• คติความเชื่อเกี่ยวกับการจัดวางทิศ 

• คติความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรม 
คติความเชื่อเกีย่วกับนาคะ “พญานาค” วัน 
คติความเชื่อเกีย่วกับนาคะ “พญานาค” เดอืน 
คติความเชื่อเกีย่วกับการกําหนดทิศขุดหลุมเสา 
คติความเชื่อเกีย่วกับการตั้งชือ่เสา  
คติความเชื่อเกีย่วกับคําทํานายการตั้งเสาแรกเสาขวัญ 
คติความเชื่อเกี่ยวกับนิมิตหมายในการปลกูเรือน 
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6.2 สาเหตุท่ีมีผลตอคติความเชื่อ 
6.2.1 สาเหตุหรือปจจัยท่ีทําใหคติความเชื่อนําไปสูการปฏิบัติ 

ในชวงแรกและชวงที่สอง (1940-1974) เปนการปกครองแบบศักดินาโดยมีเจามหาชีวิต
หรือกษัตริยนี้สภาพททางดานเศรษฐกิจสวนใหญยังเปนเศรษฐกิจแบบพอเพียงกลาวคือ การผลิตใน
หมูบานในชนบทสวนมากเปนการผลิตเพื่อบริโภคในชุมชนโดยการทํานาเปนอาชีพหลัก และไดมี
คติความเชื่อของชุมชน ซ่ึงในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม พิธีกรรมคติความเชื่อเปนการแสดงออก
ของความรูสึกนึกคิด  ความมีตัวตนของคนกลุมตางๆ ของชุมชน และตอมาในชวงที่สามและสี่ 
(1975-ปจจุบัน) คร้ังเมื่อลาวไดเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบกษัตริยมาเปนระบอบสังคมนิยม
ในป ค.ศ. 1975 ไดมีการพัฒนาประเทศดวยระบบอุดมการณโดยเนนพัฒนาการผลิต พัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาสูสมัยใหม การมุงเนนพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเปนหลัก
ยอมสงผลตอศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีทางดานคติความเชื่อ แมพรรคคอมมิวนิสต
แทที่จริงแลวจะไมมีศาสนาแตสําหรับคอมมิวนิสตลาวก็ยังยอมใหประชาชนนับถือเฉพาะศาสนา
พุทธเทานั้น ศาสนาอื่นๆ หามเคารพนับถือเด็ดขาด ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการพยายามสรางความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน แตในความเปนจึงแลวชาวบานก็ยังไดมีการปฏิบัติตามคติความเชื่อแบบที่เคยทํา
มาแบบลับๆ โดยไมไดแสดงออกมาโดยตรง เนื่องจากวาคติความเชื่อที่ทําแบบลับๆ นั้นเปนคติ
ความเชื่อของบุคคลไมไดเกี่ยวกับสวนรวมทั่วไป ดังนั้นจึงทําไดโดยบุคคลกับผูประกอบพิธีกรรม
เทานั้นก็สามารถทําไดแลว 

ดังนั้นการคงอยูของคติความเชื่อที่นําไปสูการปฎิบัติ เกิดจากปจจัยตางๆ เชน ปจจัยทาง
ความตองการทางปจเจกบุคคล เพราะเปนคติความเชื่อหรือคานิยมของบุคคลและสังคมที่
เปรียบเสมือนขอมูลที่ถูกถายทอดตอๆ กันไป ที่เปนการถายทอดจากบรรพบุรุษไปสูลูกหลานในการ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ซ่ึงอาจจะแสดงออกทางกายคือการปฏิบัติ และทางวาจาเชน ตักเตือนสั่ง
สอน สุภาษิต คําพังเพย ตลอดจนคติชนแขนงอื่นๆ ดังที่ปรากฏอยูในปจจุบัน ปจจัยที่เกิดจาก
ความสามารถทางการปรับตัวเขากับระบบความเชื่อของศาสนาพุทธ คติความเชื่อที่ยังคงมีการปฎิบัติ 
เชน  

• คติความเชื่อเก่ียวกับเจาของเรือน 
คตคิวามเชื่อเกีย่วกับการหาฤกษยาม 
คติความเชื่อเกีย่วกับวิธีการเลือกวัน 
คติความเชื่อเกีย่วกับวนัที่โบราณหาม 
คติความเชื่อเกีย่วกับวิธีการเลือกป 
คติความเชื่อเกีย่วกับการทํานายอายุของคน 
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คติความเชื่อเกีย่วกับยันหวัเสา 

• คติความเชื่อเก่ียวกับพิธีกรรม 
คติความเชื่อเกีย่วกับพิธีขุดหลุมเสา  
คติความเชื่อเกีย่วกับพิธีสวด 
คติความเชื่อเกีย่วกับการนําไมที่มาผูกเสาแรก 
คติความเชื่อเกีย่วกับพิธียกเสา 

 
6.2.2 สาเหตุหรือปจจัยท่ีทําใหคติความเชื่อเปล่ียนแปลงไป 

ในชวงที่สาม (1975-1999) การปกครองเปนการปกครองแบบระบอบสังคมนิยมตองเดิน
ตามกรอบที่พรรควางซึ่งเปนการปกครองที่แตกตางการปกครองแบบระบบกษัตริย หลังจากการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองลาว (ชวงที่ส่ี 2000-ปจจุบัน) ใชนโยบายคอมมิวนิสตปกครองอยาง
เขมงวด ควบคุมพุทธศาสนา พัฒนาประเทศดวยระบบอุดมการณของตัวเอง โดยเนนพัฒนาการผลิต 
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาสูสมัยใหม การเปลี่ยนแปลงโดยโครงสรางทางเศรษฐกิจ ทํา
ใหรัฐบาลลาวเริ่มสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม และสนับสนุนกิจการธุรกิจการทองเที่ยว ใน
ขณะเดียวกันรัฐบาล ส.ป.ป.ลาว ก็ตระหนัก และพยายามอนุรักษศิลปะ สถาปตยกรรม และ
วัฒนธรรมไมใหเปลี่ยนแปลงหรือถูกทําลายไปกับกระแสทุนนิยมตะวันตกได และรูปแบบเรือนที่
อนุรักษขององคกร UNESCO ที่มีเพียงอนุรักษแตรูปแบบโดยไมไดคํานึงถึงทางดานคติคความเชื่อ 
เศรษฐกิจในหลวงพระบางไดขยายตัวอยางรวดเร็ว ซ่ึงเห็นไดจากปริมาณของนักทองเที่ยว ตอมา
ในชวงที่ลาวไดมีการเปดประเทศมากขึ้นโดยไดมีการเปดปทองเที่ยวลาวในป ค.ศ. 2000 ไดเปนการ
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ สถาปตยกรรมและวัฒนธรรมจึงทําใหมีการอนุรักษในดานตางๆ และไดมี
การปรับปรุงในเรื่องที่พักอาศัยเพื่อที่จะรองรับนักทองเที่ยวที่เขามาในเมืองหลวงพระบาง 
 

ปจจัยที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคติความเชื่อนั้นเนื่องจากระบบการทํามาหากิน ปจจัย
จากนโยบายของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาชนบท ปจจัยจากการขยายตัวดานเศรษฐกิจ และปจจัยจาก
การขยายตัวดานสังคม มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธคือความสัมพันธ
ภายในครอบครัวความสัมพันธกับเพื่อนบาน ความสัมพันธกับสถาบันหลักในชุมชนและ
ความสัมพันธกับสถาบันภายนอกชุมชน และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธที่
สําคัญไดแก บทบาทและหนาที่ของสมาชิกในครอบครัวไดเปลี่ยนแปลงไป และเนื่องจากการนําเอา
การศึกษาแผนใหม และปจจัยจากการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชมากขึ้น เชน  
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• คติความเชื่อเก่ียวกับดิน 
คติความเชื่อเกีย่วกับดินที่โบราณหาม  

• คติความเชื่อเก่ียวกับเจาของเรือน 
คติความเชื่อเกีย่วกับวิธีการเลือกเดือน  

• คติคติความเชือ่เก่ียวกับพิธีกรรม 
คติความเชื่อเกีย่วกับการเขิงเรือน“วางผัง”  
คติความเชื่อเกีย่วกับวิธีผูกเสาแรกและเสาขวัญ 
 

6.2.3 สาเหตุหรือปจจัยท่ีทําใหคติความเชื่อไมนําไปสูการปฏิบัติ  
คติความเชื่อที่ไมนาํไปสูการปฏิบัติ หรืออาจจะนําไปสูการปฏิบัตินอยมากนั้นสวนมากเปน

คติความเชื่อที่เกี่ยวกับผีที่ไมสามารถพิสูจนได เนื่องจากวิทยาศาสตรไดเขามากับการศึกษาและ
ระบบสื่อสารมวลชนตางๆไดรับรู  และทางภาครัฐไดการพัฒนาประเทศไดมีการปรับเปลี่ยนไปตาม
กระแสโลกสมัยใหมเมื่อผานการเวลาที่สังคมและมนุษยไดมีการเรียนรูในระบบโรงเรียนที่รัฐเปนผู
กําหนดเนนความเปนวิทยาศาสตรที่สามารถพิสูจนได และการเรียนรูนอกระบบที่ผานสื่อที่ทันสมัย
ทําใหคนรุนใหมมีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตวาเปนสิ่งที่ไรเหตุผล และไมเขาใจในบทบาท
หนาที่และการศึกษายังจํากัด ทางภาครัฐยังสังหามเคารพนับถือคติความเชื่อแบบที่เคยทํามาซึ่งเปน
คติความเชื่อเร่ืองผี 

ปจจัยทีไ่มนําไปสูการไมปฏิบัติหรือเสื่อมความนิยมเนื่องจากระบบการทํามาหากิน ปจจัย
จากนโยบายของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาชนบท ปจจัยจากการขยายตวัดานเศรษฐกจิ การขยายตวัดาน
สังคมและเทคโนโลยี ที่มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธคือความสัมพันธ
ภายในครอบครัว ความสัมพันธกับเพือ่นบาน ความสัมพันธกับสถาบันหลักในชุมชนและ
ความสัมพันธกับสถาบันภายนอกชุมชน และจากการสัมภาษณหมอพรและผูที่อยูอาศัยในเรือนที่
ศึกษาสามารถรูถึงคตคิวามเขื่อที่ไมนําไปสูการปฏิบัติเชน  

• คติความเชื่อเกี่ยวกับไม เชน การเลือกตัดไม เพราะเนี่องจากมีขอกําหนดในการตัดไม 
และมีนโยบายการอนุรักษผืนปา  

• คติความเชื่อเกี่ยวกับดิน เชน การเลือกดิน เพราะเนื่องจากมีกรรมสิทธิ์การครอบครอง
ที่ดินสวนบุคคลเกิดขึ้นไมสามารถเลือกดินไดอยางเดิม  

• คติความเชื่อเกี่ยวกับการจัดวางทิศ เพราะ วิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนจากการเดินทางดวย
ระบบแมน้ําและเรือ ไปสูระบบถนนและรถยนตเปนหลัก  
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• คติความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรม เชน การปฎิบัติตามความเชื่อเกี่ยวกับนาคะ “พญานาค” 
วัน, นาคะ “พญานาค” เดือน หรือ การกําหนดทิศขุดหลุมเสา, การตั้งชื่อเสา, ยึดเอา
นิมิตหมายในการปลูกเรือน หรือแมกระทั่ง ปฎิบัติคําทํานายการตั้งเสาแรกเสาขวัญ 
เพราะสวนใหญคติความเชื่อในกลุมนี้มีความเกี่ยวกับกับ ผี และขอหามปฎิบัติอยูมาก  

 
โดยสรุป ปจจัยและอิทธิพลที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง และหายไปของคติความเชื่อในการ

ปลูกเรือนไดแก ปจจัยดานสาธารณูปโภค การรับวัฒนธรรม การแพรกระจายของอํานาจรัฐ และ
ปจจัยอิทธิพลของการคา ปจจัยตางๆ เหลานี้สงผลตอการเปลี่ยนแปลง และหายไปของคติความเชื่อ
ในการปลูกเรือนในหลายลักษณะที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง และ
หายไปของคติความเชื่อในการปลูกเรือนที่เกิดขึ้นคือหมูบานเปลี่ยนไปสูความทันสมัยโดยเนนดาน
วัตถุมากขึ้น ชาวบานมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมูบานมีการติดตอกับสังคมภาพนอกมากขน
ประการสําคัญมีการตอบสนองกับนโยบายตางๆ ของรัฐและสังคมภาพนอก ธรรมเนียมปฏิบัติ
ประจําวันของคนในสังคมเปลี่ยนไปจากเดิมจึงทําใหคติความเชื่อหลายอยางเปลี่ยนไป และหลาย
อยางก็ไดหายไปเชนกันดังที่ไดแสดงออกในการนําคติความเชื่อมาใชในการปลูกเรือนโดยการ
สัมภาษณ ที่แสดงใหเห็นถึงการนําเอาคติความเชื่อไปปฏิบัติหรือคงอยู คติความเชื่อที่นําไปสูการ
ปฏิบัติแตจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง และทายสุดเปนกลุมของคติความเชื่อที่ไมสามารถ
ประยุกตใชกับชีวิตประจําวันไดจนทําใหคติความเชื่อในกลุมนี้จึงไมนําไปสูการปฏิบัติ และองคกร
มรดกโลกไดกําหนดให ที่มีจุดประสงคเพื่อสงเสริมสถาปตยกรรมใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของ
ชาวเมืองหลวงพระบาง เพื่อใหการพัฒนาตัวเมืองมีความกลมกลืนกับสภาพพื้นที่ของตัวเมืองใน
ปจจุบัน และเพื่อสรางใหมีความสัมพันธเปนหนึ่งเดียวระหวางองคประกอบของสถาปตยกรรมกับ
ธรรมชาติ แตปรากฏวาขอกําหนดดังกลาวมักจะถูกละเลยไมปฎิบัติตาม ดังที่เปนขอโตแยงหลักของ
งานวิจัยช้ินนี้  

จากการศึกษาวิจัยแสดงใหเห็นวาคติความเชื่อไดมีผลตอตัวเรือนของเผาลาวลุมเนื่องจาก
ความเปนเรือนของเผาลาวลุมนั้นจะตองประกอบไปดวยคติความเชื่อและรูปแบบของตัวเรือนควบคู
ไปดวยกันถึงจะเปนเรือนของเผาลาวลุมที่ไดสืบทอดการ “ปลูก” เรือนตอๆ กันมา และจากปจจัย
และอิทธิพลตางๆ ที่ไดกลาวมาขางตนไดทําใหคติความเชื่อของการปลูกเรือนไดนําไปสูการปฏิบัติ 
ไดมีการเปลี่ยนแปลงบางสวนและยังคงนําไปสูการปฏิบัติ และไมเอื้อใหเกิดการนําไปสูการปฏิบัติ
จริง จึงทําใหคติความเชื่อบางคติความเชื่อสาบสูญไป 
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6.3 ขอเสนอแนะ และปญหาที่พบในการวิจัย 
ผลของการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปใชเปนขอมูลเพื่อการอนุรักษหรืออาจนําบางคติ

ความเชื่อไปใชจริงกับการ “ปลูก” เรือนเผาลาวลุมเพื่อที่จะไดรูปแบบของเรือนอยางเต็มรูปแบบ 
และตามความหมายทางคติความเชื่อที่สามารถปฏิบัติไดเชน  

• คติความเชื่อเกี่ยวกับดิน 
คติความเชื่อเกี่ยวกับการเลือกดิน 

• คติความเชื่อเกี่ยวกับการจัดวางทิศ 

• คติคติความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรม 
ติความเชื่อเกี่ยวกับนาคะ “พญานาค” วัน 
คติความเชื่อเกี่ยวกับนาคะ “พญานาค” เดือน 
คติความเชื่อเกี่ยวกับการกําหนดทิศขุดหลุมเสา 
คติความเชื่อเกี่ยวกับการตั้งชื่อเสา 
คติความเชื่อเกี่ยวกับนิมิตหมายในการปลูกเรือน 
คติความเชื่อเกี่ยวกับคําทํานายการตั้งเสาแรกเสาขวัญ 

สามารถเปนขอมูลเพื่อที่จะนําไปศึกษาในเชิงลึกตอไปสําหรับผูที่สนใจจะนําไปศึกษา
หรือจะนําไปเปนวิธีการศึกษาในหัวขอที่คลายคลึงกันได 

 การที่จะศึกษาสถาปตยกรรมพื้นถ่ินของลาวในภูมิภาคเพื่อจะรูซ้ึงถึงคุณคานั้นจะตองใช
เวลาที่ยาวนานเพื่อที่จะไดความหลากหลายเหลานั้นมา แตการศึกษาในครั้งนี้จะศึกษาคนควาเฉพาะ
คติความเชื่อที่มีผลตอการปลูกเรือนของเผาลาวลุมเทานั้น เนื่องจากเวลามีจํากัดในการเก็บขอมลูและ
ขอมูลที่ไดมาสวนมากจะเปนขอมูลทางการสัมภาษณ ดังนั้นคําตอบที่ไดมาสวนใหญจะมีความ
คลายคลึงกัน และในบางครั้งไมไดรับความรวมมือจากกลุมเปาหมายเนื่องจากเปนความรูเฉพาะตัว
ไมอยากจะเปดเผยเพื่อการลอกเลียน จึงทําใหผูวิจัยตองใชเวลาในพื้นที่ที่ศึกษาและเก็บรวบรวม
ขอมูลที่จะนํามาใชในการศึกษาจากทางลาวคอนขางนอยมากและขอมูลภาคสนามก็มีอยูอยางจํากัด 
ดังนั้นจึงทําใหการศึกษาในครั้งนี้ประสบปญหามากมายเชน   

- ปญหาเรื่องการออกเก็บขอมูล ในการศึกษาครั้งแรกผูวิจัยตั้งใจจะออกเก็บขอมูลให
เสร็จภายใน 1 เดือน แตดวยขอจํากัดหลายประการ เชน เขตพื้นที่บางแหงอยูหางไกล 
สภาพเสนทางในการคมนาคมไมสะดวก และเสียคาใชจายในการเดินทางสูง เนื่องจาก
จําเปนตองไปหลายครั้ง เนื่องจากวันธรรมดาจะไมมีคนอยูเรือนเพราะชาวบานได
ออกไปทํามาหากินหรือไปทําไร ทําสวน และออกไปรับจางเพื่อหารายไดใหกับ
ครอบครัว แตวันพระจะไมไปทํางานซึ่งถือไดวาเปนวันหยุด ดังนั้นในการที่จะไป
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สัมภาษณกลุมประชากรเปาหมายจะตองไดไปในวันพระ จึงเปนสาเหตุใหจําเปนตอง
ใชเวลามากถึงจะไดขอมูลตามที่ตองการนั้นได และเรือนที่ปลูกตามคติความเชื่อมีเหลือ
ใหศึกษาอยูในจํานวนจํากัด 

- ปญหาในการวิเคราะหขอมูล มีปญหาเรื่องการไดรับขอมูลที่ไมตรงกันเพราะวาเปน
ขอมูลทางดานการสัมภาษณ หรือรูปแบบของเรือนที่พบเห็นไดมีการหายไป เรือนที่
ปลูกใหมบางครั้งไมสอดคลองกับคติความเชื่อแบบเดิม ซ่ึงปญหาดังกลาวนี้ทําใหมี
ขอมูลจํากัดในการวิเคราะหและจําแนกพัฒนาการของคติความเชื่อของการปลูกเรือน 
การเรียกชื่อบางอยางที่ไมเหมือนกัน บางครั้งทําใหผูวิจัยสับสนในหลักฐานที่เปนอยูไม
สอดคลองกับคติความเชื่อที่ผูประกอบพิธีกรรมยืนยัน  เชน พิธีกรรมในการขุดหลุมเสา
ที่ไดกําหนดทิศในการวางมูลดิน อยางไรก็ตามขอมูลที่นํามาเสนอทั้งหมดนี้ได
ตรวจสอบและทําการเปรียบเทียบหาความสอดคลองและเที่ยงตรง คติความเชื่อ
บางอยางอาจผิดแผกกันไปบางในการศึกษาจึงตองยึดถือขอมูลที่ใกลเคียงกันมากที่สุด 
แตไดวิเคราะหและนําเสนอไวเพื่อทบทวนความทรงจําแกคนในทองถ่ินไดรับรูและ
เขาใจในคติความเชื่อของการปลูกเรือนมากขึ้น 


