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“ศิลปะลาว” ผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร 
อาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  เป็นงานท่ีเขียนเก่ียวกับประวตัิศาสตร์ศิลปะในโครงการชุดเรียนรู้
ประเทศเพ่ือนบ้านผ่านศิลปกรรมโบราณ  ของส านกัพิมพ์มติชน  ได้ออกมา
พร้อมกันทัง้หมด 4 เล่ม  งานเขียนเร่ืองศิลปะลาวมุ่งเน้นในเร่ืองจิตรกรรม 
ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมเป็นหลกั อีกทัง้มีงานหตัถกรรมเพิ่มเติมอยู่
พอสมควร  
 ผู้ เขียนศิลปะลาวได้แบง่หวัข้อหลกัออกเป็น 4 หวัข้อใหญ่  โดยมีการ
แยกเป็นรายละเอียดหัวข้อรองในแต่ละเร่ือง เช่น หัวข้อท่ี 1 ประวัติศาสตร์ 
สังคม และวัฒนธรรม ภายในก็จะกล่าวถึงภูมิศาสตร์ ผู้ คน ชุมชนโบราณ
สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ไล่เรียงมาจนถึงประวตัิศาสตร์สงัเขปของอาณาจกัร
ล้านช้าง หวัข้อหลกัท่ี 2 กล่าวถึงประวตัิศาสตร์ศิลปะลาวกับล้านช้าง ตัง้แต่

                                                                        
1 รองศาสตราจารย์ประจ ากลุม่วิชามนษุยศาสตร์ ส านกัวชิาศกึษาทัว่ไป      
มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธาน ีอีเมล Chawalit_2513@hotmail.com 
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งานสถาปัตยกรรม ประติมากรรมและจิตรกรรมตามล าดบั ทัง้นีใ้นหวัข้อท่ี 3 
ผู้ เขียนได้แนะน าแหล่งเรียนรู้และสถานท่ีส าคญัๆ ทางประวตัิศาสตร์ศิลปะ
ลาวให้ รู้จัก และรวมถึงหัวข้อสุดท้ายได้กล่าวถึงงานสถาปัตยกรรม 
ประติมากรรมและจิตรกรรม   ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัทางประวตัิศาสตร์ศิลปะ
ลาวกับดินแดนประเทศไทยเป็นหลัก   และเฉพาะหัวข้อท่ี 2 กับหัวข้อท่ี 4 
เทา่นัน้  ท่ีมีการสรุปท้ายเร่ือง 

ในหวัข้อท่ี 1 เนือ้หาท่ีมีความนา่สนใจคือ การกลา่วถึงศลิปกรรมก่อน
พทุธศตวรรษท่ี 19 ในดนิแดนล้านช้าง ผู้แตง่น าเสนอเร่ืองราวของพทุธศาสนา
เข้ามายงับริเวณพืน้ท่ีดงักล่าว  โดยมีการอ้างหลกัฐานทางศิลปกรรมซึ่งเป็น
เหตเุป็นผล อาทิเชน่ 

…ในพทุธศตวรรษที่ 16 - 17 อาณาจกัรกมัพูชาโบราณแผ่อิทธิพล
ทางวฒันธรรมเข้ามาในลุ่มน ้าโขงมากข้ึนเร่ือยๆ   ที่ปราสาทวดัภู
ต่อเติมปราสาทเก่าในสมัยก่อนเมืองพระนครที่มีอายุราวพุทธ
ศตวรรษที ่13 - 14 ดว้ยอาคารเขมรแบบบาปวน - นครวดั อายรุาว
พทุธศตวรรษที่ 16 - 17 บริเวณดงักล่าวเป็นชุมชนดัง้เดิมของเชื้อ
พระวงศ์เขมร - จามปาโบราณคือ เจนละ ปรากฏลทัธินบัถือภูเขา
ถูกผนวกเข้ากับศาสนาพราหมณ์ไศวนิกาย ปราสาทวดัภูที่สร้าง
แอบอิงกบัภูเก้า ซ่ึงเด่นสูงจึงเป็นตวัแทนของศิวลึงค์อนัศกัด์ิสิทธ์ิ... 
 

 อีกทัง้ผลจากการศึกษาท่ีแล้วเสร็จจากนกัวิชาการท่านนีย้งัได้เสนอ
ประวตัศิาสตร์สงัเขปของอาณาจกัรล้านช้าง ซึง่มองเห็นภาพในแตล่ะยุคสมยั
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ได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะส าหรับผู้ เร่ิมต้นศกึษาประวตัิความเป็นมาของศิลปะ
ลาว 
 อย่างไรก็ดี ในส่วนของหัวข้อท่ี 2 ผู้ เขียนได้ให้ช่ือว่าประวัติศาสตร์
ศิลปะลาว - ล้านช้าง ผู้แตง่ได้จบัเอาประเด็นธาต ุสิม พระพทุธรูป จิตรกรรม 
ลายฟอกค า งานสลักไม้ และงานประดบักระจก จากการตัง้ข้อสังเกตการ
อธิบายเร่ืองของธาตใุนรูปแบบต่างๆ  ได้ลงรายละเอียดชีใ้ห้เห็นถึงท่ีมาท่ีไป
อยา่งเป็นระบบ  ในขณะท่ีสิมให้ความส าคญัจากงานท่ีได้ศึกษามาก่อนหน้า
นัน้แล้วเป็นหลกั ตรงจดุนีอ้าจท าความเข้าใจได้ว่าผู้แตง่ยงัไม่ได้เดินทางไปท่ี
วัดปากอู ซึ่งมีความส าคัญไม่แพ้กับวัดเชียงทอง เพราะจัดอยู่ ร่วมสมัย
เดียวกัน อีกทัง้ผู้ แต่งเลือกเอาสิมเฉพาะท่ีอยู่ในเมืองหลวงพระบางกับ
เวียงจันทน์เป็นหลัก การน าเสนอดงักล่าวจึงสะท้อนให้เห็นถึงการลงพืน้ท่ี
เฉพาะท่ีได้กล่าวมาเท่านัน้ ด้วยเหตนีุเ้อง ต้องไม่ละเลยว่าลาวหรือลาวล้าน
ช้างไมไ่ด้มีเฉพาะเพียง 2 เมืองท่ีได้กลา่วถึงแตอ่ยา่งไร งานศลิปกรรมประเภท 
สิม ธาต ุและพระพุทธรูป ทางภาคเหนือและทางภาคใต้ของลาวผู้แต่งกลับ
ไมไ่ด้กลา่วถึงแตอ่ยา่งใด 
  ทางด้านจิตรกรรม ก็ล้วนเป็นข้อมูล ท่ีไ ด้ผ่านการศึกษาจาก
นกัวิชาการมาแล้ว  หรือกระทัง่ลายฟอกค าและงานประดบักระจกล้วนเป็น
งานรุ่นหลังท่ีท าขึน้ใหม่  ประเด็นนีอ้าจท าให้ผู้ อ่านเกิดความเข้าใจว่าเป็น
ศลิปกรรมในสมยัแรกสร้างก็เป็นได้ เชน่ ตวัอยา่งยอ่หน้าของการสรุป 

…งานศิลปกรรมแต่ละประเภทของลาว ล้วนมีความใกล้เคียงกับ
ศิลปะในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการรับส่งอิทธิพลไปมา
ระหว่างสโุขทยั ลา้นนา อยธุยาและลา้นช้าง ซ่ึงลว้นเป็นอาณาจกัร
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โบราณในแถบนี้ที่มีพื้นฐานร่วมกันคือพระพทุธศาสนาเถรวาท มี
ผลให้รูปแบบทางงานช่างรวมไปถึงคติความเชื่อมีความคล้ายคลึง
กนัเป็นอย่างมาก... 
 

 จากตวัอย่างย่อหน้าสรุปด้านบนไม่ได้กล่าวถึงพม่า และจีน ซึ่งหาก
เป็นการน าเสนอแบบกว้างเพ่ือเป็นพืน้ฐานส าหรับผู้ ท่ีสนใจจดัว่าอยู่ในขัน้ท่ีดี  
หากเป็นทางด้านเชิงลึกแล้ว จ าเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมหรืออย่างน้อย
เนือ้หาให้มีการอธิบายเหมือนกับเร่ืองของธาตุ พระพุทธรูปและจิตรกรรม 
ย่อมท าให้หนงัสือเล่มนีมี้ความน่าสนใจในประเด็นใหม่ท่ีแตกตา่งจากผลงาน
เล่มอ่ืนทนัที  ดงันัน้ อาจเป็นไปได้ว่าผู้แตง่มีความเช่ียวชาญเร่ืองของธาตุ จึง
ท าให้ประเดน็การอธิบายได้อยา่งลุม่ลกึ ตา่งจากหวัข้ออ่ืนๆ อยา่งชดัเจน 
 หัวข้อท่ี 3  ผู้ แต่งแนะน าแหล่งเรียนรู้และสถานท่ีส าคัญๆ ทาง
ประวตัิศาสตร์ศิลปะ  โดยเลือกเอาเฉพาะสถานท่ีโดดเดน่โดยเฉพาะในแต่ละ
เมือง เช่น ท่ีเมืองหลวงพระบาง  เลือกวดัเชียงทอง  พระธาตพุสีู วดัวิชนุและ
วดัใหม่สวุรรณภูมา เป็นต้น  ทางเมืองเวียงจนัทน์เลือกวดัสีสะเกด  พระธาตุ
หลวง หอพระแก้วตามล าดบั  และท่ีแขวงค าม่วนเลือกพระธาตุโคดตะบอง 
เมืองทา่แขก โดยใช้ภาพถ่ายจากหนงัสือท่ีเคยศกึษาเร่ืองเก่ียวกบัลาวมาก่อน
หน้านัน้  
 ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็ตาม ผู้แตง่เล่ียงท่ีจะแนะน าแหลง่เรียนรู้ในเมือง
เชียงขวาง  เมืองอตัตะปือ  เมืองจ าปาสกั ฯลฯ   ซึ่งอาจท าให้เกิดความเข้าใจ
ผิดเก่ียวกับการศึกษาศิลปะลาวไม่มากก็น้อย  หากเจาะจงเฉพาะช่วงสมยั
ล้านช้าง  ยงัพอท าความเข้าใจได้เพราะช่วงเวลาดงักล่าวท่ีเลือกมาแนะน า
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ล้วนจดัอยู่ในช่วงเวลานัน้ แต่หวัเร่ืองหนงัสือคือศิลปะลาว ดงันัน้ควรน่าจะ
กล่าวแบบสังเขปในแขวงต่างๆ  ย่อมท าให้ผลงานหนังสือเล่มนี เ้ ป็น
แหลง่ข้อมลูได้เป็นอยา่งดี 
 อย่างไรก็ดี ในส่วนของหวัข้อสดุท้ายผู้ แตง่ได้เช่ือมโยงความเก่ียวพนั
ระหว่างศิลปะลาว ลาวล้านช้างกับภาคอีสานของประเทศไทยพอสังเขป 
เนือ้หามีความเหมาะสมอ่านท าความเข้าใจง่าย และยงัคงไว้ซึ่งการอธิบาย
เร่ืองธาตุอย่างโดดเด่นเช่นเดิม  ในทางกลับกันเร่ืองของสิม  พระพุทธรูป
และฮบูแต้มกล่าวอย่างกว้างๆ  ไม่ได้ลงรายละเอียดเปรียบเทียบหรือจดักลุ่ม
แบบเร่ืองธาตท่ีุผู้แตง่คุ้นเคยเป็นอยา่งดี 
 หนังสือศิลปะลาว มีประเด็นท่ีเด่นชัดในเร่ืองของธาตุ ต่างจาก
หนังสือเร่ืองเดียวกันอย่างเห็นได้ชัด  สะท้อนถึงผู้ แต่งมีความเช่ียวชาญ
โดยเฉพาะ  ถึงแม้ว่าจะมีความเช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองของธาตทุัง้ในลาวกับ
ภาคอีสานของไทย  ผู้ เขียนกลบัเลือกพดูเร่ืองเฉพาะท่ีคุ้นชินและท่ีเคยลงพืน้ท่ี
จริงเท่านัน้ อย่างน้อยอาจเป็นข้อจ ากัดในเร่ืองของพืน้ท่ี ระยะเวลาหรืออ่ืนๆ 
อีกมากมาย  หนังสือเล่มนีก็้ประสบความส าเร็จในเร่ืองของการน าเสนอ
เร่ืองราวท่ีมาท่ีไป ท่ีประกอบด้วยหลกัฐานเพ่ือสนบัสนนุความคดิให้นา่เช่ือถือ
และเป็นเหตเุป็นผล โดยตัง้อยู่ในจดุประสงค์ของการอ่านเพ่ือท าความเข้าใจ
ในศลิปะของลาว ลาวล้านช้างอยา่งสงัเขปได้เป็นอยา่งดี 
 แม้เนือ้หาโดยภาพรวมของหนงัสือศิลปะลาว หากเอาความรู้อย่าง
กว้างหรือสงัเขปก็พอได้ แตผู่้ เขียนเน้นรายละเอียดเร่ืองของธาตมุากกว่าทุก
เร่ืองในงานศลิปกรรม  ซึง่ทัง้หมดหากผู้แตง่มีโอกาสได้ลงพืน้ท่ีส ารวจ  เช่ือว่า
เร่ืองของพระพทุธรูป ฮบูแต้มและสิม ทัง้ในลาวและอีสานคงมีความละเอียด
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ไม่ต่างจากเร่ืองธาตุทัง้ในลาวและอีสานอย่างแน่นอน  ท้ายท่ีสุดผลงาน
หนังสือเล่มนี ้ยังสามารถตอบประเด็นพืน้ฐานให้กับผู้ ท่ีเร่ิมสนใจเก่ียวกับ
ศลิปะลาวได้บ้างไมม่ากก็น้อย ซึง่ตา่งจากเลม่อ่ืนๆ ท่ีผา่นมา 
  
  




