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“ศิลปะลาว” ผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร
อาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เป็ นงานที่เขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะในโครงการชุดเรี ยนรู้
ประเทศเพื่อนบ้ านผ่านศิลปกรรมโบราณ ของสานักพิมพ์มติชน ได้ ออกมา
พร้ อมกันทัง้ หมด 4 เล่ม งานเขียนเรื่ องศิลปะลาวมุ่งเน้ นในเรื่ องจิตรกรรม
ประติมากรรม และสถาปั ตยกรรมเป็ นหลัก อีกทังมี
้ งานหัตถกรรมเพิ่มเติมอยู่
พอสมควร
ผู้เขียนศิลปะลาวได้ แบ่งหัวข้ อหลักออกเป็ น 4 หัวข้ อใหญ่ โดยมีการ
แยกเป็ นรายละเอียดหัวข้ อรองในแต่ละเรื่ อง เช่น หัวข้ อที่ 1 ประวัติศาสตร์
สัง คม และวัฒ นธรรม ภายในก็ จ ะกล่าวถึง ภูมิศาสตร์ ผู้คน ชุม ชนโบราณ
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ไล่เรี ยงมาจนถึงประวัติศาสตร์ สงั เขปของอาณาจักร
ล้ านช้ าง หัวข้ อหลักที่ 2 กล่าวถึงประวัติศาสตร์ ศิลปะลาวกับล้ านช้ าง ตังแต่
้
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งานสถาปั ตยกรรม ประติมากรรมและจิตรกรรมตามลาดับ ทังนี
้ ้ในหัวข้ อที่ 3
ผู้เขียนได้ แนะนาแหล่งเรี ยนรู้ และสถานที่สาคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ
ลาวให้ รู้ จั ก และรวมถึ ง หั ว ข้ อสุ ด ท้ ายได้ กล่ า วถึ ง งานสถาปั ต ยกรรม
ประติมากรรมและจิตรกรรม ที่มีความสัมพันธ์ กบั ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ
ลาวกับดินแดนประเทศไทยเป็ นหลัก และเฉพาะหัวข้ อที่ 2 กับหัวข้ อที่ 4
เท่านัน้ ที่มีการสรุปท้ ายเรื่ อง
ในหัวข้ อที่ 1 เนื ้อหาที่มีความน่าสนใจคือ การกล่าวถึงศิลปกรรมก่อน
พุทธศตวรรษที่ 19 ในดินแดนล้ านช้ าง ผู้แต่งนาเสนอเรื่ องราวของพุทธศาสนา
เข้ ามายังบริ เวณพื ้นที่ดงั กล่าว โดยมีการอ้ างหลักฐานทางศิลปกรรมซึ่งเป็ น
เหตุเป็ นผล อาทิเช่น
…ในพุทธศตวรรษที ่ 16 - 17 อาณาจักรกัมพูชาโบราณแผ่อิทธิ พล
ทางวัฒนธรรมเข้ามาในลุ่มน้ าโขงมากขึ้ นเรื ่ อยๆ ที ่ปราสาทวัดภู
ต่ อ เติ ม ปราสาทเก่ า ในสมัย ก่ อ นเมื อ งพระนครที ่มี อ ายุร าวพุท ธ
ศตวรรษที ่ 13 - 14 ด้วยอาคารเขมรแบบบาปวน - นครวัด อายุราว
พุทธศตวรรษที ่ 16 - 17 บริ เวณดังกล่าวเป็ นชุมชนดัง้ เดิ มของเชื ้อ
พระวงศ์เขมร - จามปาโบราณคื อ เจนละ ปรากฏลัทธิ นบั ถื อภู เขา
ถูกผนวกเข้ากับศาสนาพราหมณ์ ไศวนิ กาย ปราสาทวัดภู ที่สร้ าง
แอบอิ งกับภูเก้า ซึ่ งเด่นสูงจึ งเป็ นตัวแทนของศิ วลึงค์อนั ศักดิ์ สิทธิ์ ...
อีกทังผลจากการศึ
้
กษาที่แล้ วเสร็ จจากนักวิชาการท่านนี ้ยังได้ เสนอ
ประวัตศิ าสตร์ สงั เขปของอาณาจักรล้ านช้ าง ซึง่ มองเห็นภาพในแต่ละยุคสมัย
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ได้ เป็ นอย่างดี จึงเหมาะสาหรับผู้เริ่ มต้ นศึกษาประวัติความเป็ นมาของศิลปะ
ลาว
อย่างไรก็ดี ในส่วนของหัวข้ อที่ 2 ผู้เขียนได้ ให้ ชื่อว่าประวัติศาสตร์
ศิลปะลาว - ล้ านช้ าง ผู้แต่งได้ จบั เอาประเด็นธาตุ สิม พระพุทธรูป จิตรกรรม
ลายฟอกคา งานสลักไม้ และงานประดับกระจก จากการตังข้
้ อสังเกตการ
อธิบายเรื่ องของธาตุในรูปแบบต่างๆ ได้ ลงรายละเอียดชี ้ให้ เห็นถึงที่มาที่ไป
อย่างเป็ นระบบ ในขณะที่สิมให้ ความสาคัญจากงานที่ได้ ศึกษามาก่อนหน้ า
นั ้นแล้ วเป็ นหลัก ตรงจุดนี ้อาจทาความเข้ าใจได้ ว่าผู้แต่งยังไม่ได้ เดินทางไปที่
วัด ปากอู ซึ่ ง มี ค วามส าคัญ ไม่ แ พ้ กับ วัด เชี ย งทอง เพราะจัด อยู่ร่ ว มสมัย
เดี ย วกัน อี ก ทัง้ ผู้แ ต่ง เลื อ กเอาสิ ม เฉพาะที่ อ ยู่ใ นเมื อ งหลวงพระบางกั บ
เวียงจันทน์เป็ นหลัก การนาเสนอดังกล่าวจึงสะท้ อนให้ เห็นถึง การลงพื น้ ที่
เฉพาะที่ได้ กล่าวมาเท่านัน้ ด้ วยเหตุนี ้เอง ต้ องไม่ละเลยว่าลาวหรื อลาวล้ าน
ช้ างไม่ได้ มีเฉพาะเพียง 2 เมืองที่ได้ กล่าวถึงแต่อย่างไร งานศิลปกรรมประเภท
สิม ธาตุ และพระพุทธรู ป ทางภาคเหนือและทางภาคใต้ ของลาวผู้แต่งกลั บ
ไม่ได้ กล่าวถึงแต่อย่างใด
ทางด้ านจิ ต รกรรม ก็ ล้ วนเป็ นข้ อมู ล ที่ ไ ด้ ผ่ า นการศึ ก ษาจาก
นักวิชาการมาแล้ ว หรื อกระทัง่ ลายฟอกคาและงานประดับกระจกล้ วนเป็ น
งานรุ่ นหลังที่ทาขึน้ ใหม่ ประเด็นนีอ้ าจทาให้ ผ้ ูอ่านเกิดความเข้ าใจว่าเป็ น
ศิลปกรรมในสมัยแรกสร้ างก็เป็ นได้ เช่น ตัวอย่างย่อหน้ าของการสรุป
…งานศิ ลปกรรมแต่ละประเภทของลาว ล้วนมี ความใกล้เคี ยงกับ
ศิ ลปะในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการรับส่งอิ ทธิ พลไปมา
ระหว่างสุโขทัย ล้านนา อยุธยาและล้านช้าง ซึ่งล้วนเป็ นอาณาจักร
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โบราณในแถบนี ้ที่มีพื้นฐานร่ วมกันคื อพระพุทธศาสนาเถรวาท มี
ผลให้รูปแบบทางงานช่างรวมไปถึงคติ ความเชื ่อมี ความคล้ายคลึง
กันเป็ นอย่างมาก...
จากตัวอย่างย่อหน้ าสรุ ปด้ านบนไม่ได้ กล่าวถึงพม่า และจีน ซึ่งหาก
เป็ นการนาเสนอแบบกว้ างเพื่อเป็ นพื ้นฐานสาหรับผู้ที่สนใจจัดว่าอยู่ในขันที
้ ่ดี
หากเป็ นทางด้ านเชิงลึกแล้ ว จาเป็ นต้ องมีการศึกษาเพิ่มเติมหรื ออย่างน้ อย
เนื อ้ หาให้ มี การอธิ บายเหมือนกับเรื่ องของธาตุ พระพุทธรู ปและจิตรกรรม
ย่อมทาให้ หนังสือเล่มนี ้มีความน่าสนใจในประเด็นใหม่ที่แตกต่างจากผลงาน
เล่มอื่นทันที ดังนัน้ อาจเป็ นไปได้ ว่าผู้แต่งมีความเชี่ยวชาญเรื่ องของธาตุ จึง
ทาให้ ประเด็นการอธิบายได้ อย่างลุม่ ลึก ต่างจากหัวข้ ออื่นๆ อย่างชัดเจน
หัว ข้ อที่ 3 ผู้ แต่ ง แนะน าแหล่ ง เรี ย นรู้ และสถานที่ ส าคัญ ๆ ทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ โดยเลือกเอาเฉพาะสถานที่โดดเด่นโดยเฉพาะในแต่ละ
เมือง เช่น ที่เมืองหลวงพระบาง เลือกวัดเชียงทอง พระธาตุพสู ี วัดวิชนุ และ
วัดใหม่สวุ รรณภูมา เป็ นต้ น ทางเมืองเวียงจันทน์เลือกวัดสีสะเกด พระธาตุ
หลวง หอพระแก้ วตามลาดับ และที่แขวงคาม่วนเลือกพระธาตุโคดตะบอง
เมืองท่าแขก โดยใช้ ภาพถ่ายจากหนังสือที่เคยศึกษาเรื่ องเกี่ยวกับลาวมาก่อน
หน้ านัน้
ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้แต่งเลี่ยงที่จะแนะนาแหล่งเรี ยนรู้ในเมือง
เชียงขวาง เมืองอัตตะปื อ เมืองจาปาสัก ฯลฯ ซึ่งอาจทาให้ เกิดความเข้ าใจ
ผิดเกี่ ยวกับการศึกษาศิลปะลาวไม่มากก็น้อย หากเจาะจงเฉพาะช่วงสมัย
ล้ านช้ าง ยังพอทาความเข้ าใจได้ เพราะช่วงเวลาดังกล่าวที่เลือกมาแนะนา
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ล้ วนจัดอยู่ในช่วงเวลานัน้ แต่หวั เรื่ องหนังสือคือศิลปะลาว ดังนันควรน่
้
าจะ
กล่ า วแบบสั ง เขปในแขวงต่ า งๆ ย่ อ มท าให้ ผลงานหนั ง สื อ เล่ ม นี เ้ ป็ น
แหล่งข้ อมูลได้ เป็ นอย่างดี
อย่างไรก็ดี ในส่วนของหัวข้ อสุดท้ ายผู้แต่งได้ เชื่อมโยงความเกี่ยวพัน
ระหว่างศิล ปะลาว ลาวล้ านช้ างกับภาคอี ส านของประเทศไทยพอสัง เขป
เนื ้อหามีความเหมาะสมอ่านทาความเข้ าใจง่าย และยังคงไว้ ซึ่งการอธิบาย
เรื่ องธาตุอย่างโดดเด่นเช่นเดิม ในทางกลับกันเรื่ องของสิม พระพุทธรู ป
และฮูบแต้ มกล่าวอย่างกว้ างๆ ไม่ได้ ลงรายละเอียดเปรี ยบเทียบหรื อจัดกลุ่ม
แบบเรื่ องธาตุที่ผ้ แู ต่งคุ้นเคยเป็ นอย่างดี
หนัง สื อ ศิ ล ปะลาว มี ป ระเด็ น ที่ เ ด่น ชัด ในเรื่ อ งของธาตุ ต่า งจาก
หนัง สื อ เรื่ อ งเดี ย วกัน อย่า งเห็ น ได้ ชัด สะท้ อ นถึ ง ผู้แ ต่ง มี ค วามเชี่ ย วชาญ
โดยเฉพาะ ถึงแม้ ว่าจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่ องของธาตุทงั ้ ในลาวกับ
ภาคอีสานของไทย ผู้เขียนกลับเลือกพูดเรื่ องเฉพาะที่ค้ นุ ชินและที่เคยลงพื ้นที่
จริ งเท่านัน้ อย่างน้ อยอาจเป็ นข้ อจากัดในเรื่ องของพื ้นที่ ระยะเวลาหรื ออื่นๆ
อี กมากมาย หนัง สื อเล่ม นี ก้ ็ ประสบความส าเร็ จ ในเรื่ องของการน าเสนอ
เรื่ องราวที่มาที่ไป ที่ประกอบด้ วยหลักฐานเพื่อสนับสนุนความคิดให้ นา่ เชื่อถือ
และเป็ นเหตุเป็ นผล โดยตังอยู
้ ่ในจุดประสงค์ของการอ่านเพื่อทาความเข้ าใจ
ในศิลปะของลาว ลาวล้ านช้ างอย่างสังเขปได้ เป็ นอย่างดี
แม้ เนื ้อหาโดยภาพรวมของหนังสือศิลปะลาว หากเอาความรู้ อย่าง
กว้ างหรื อสังเขปก็พอได้ แต่ผ้ เู ขียนเน้ นรายละเอียดเรื่ องของธาตุมากกว่าทุก
เรื่ องในงานศิลปกรรม ซึง่ ทังหมดหากผู
้
้ แต่งมีโอกาสได้ ลงพื ้นที่สารวจ เชื่อว่า
เรื่ องของพระพุทธรูป ฮูบแต้ มและสิม ทังในลาวและอี
้
สานคงมีความละเอียด
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ไม่ต่างจากเรื่ องธาตุทัง้ ในลาวและอี ส านอย่างแน่น อน ท้ ายที่ สุดผลงาน
หนัง สื อ เล่ม นี ้ ยัง สามารถตอบประเด็นพืน้ ฐานให้ กับผู้ที่เริ่ มสนใจเกี่ ยวกับ
ศิลปะลาวได้ บ้างไม่มากก็น้อย ซึง่ ต่างจากเล่มอื่นๆ ที่ผา่ นมา
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