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ลาวในมมุมองของเพ่ือนบ้าน มีเนือ้หาจ านวน  47 หน้า  บทท่ี 4 ประวตัศิาสตร์
ลาวจากเอกสารลาว: สมยัราชอาณาจกัร  มีเนือ้หาจ านวน 37 หน้า บทท่ี 5 
ประวตัศิาสตร์ลาวจากเอกสารลาว:  สมยัสงัคมนิยม มีเนือ้หาจ านวน 29 หน้า 
และบทท่ี 6 ท้ายความ มีเนือ้หาจ านวน 3 หน้า 
 นอกจากนีผู้้ เ ขียนได้จัดท าภาคผนวกซึ่งได้แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 
ภาคผนวก ก ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับลาว ภาคผนวก ข ล าดบักษัตริย์ของลาว 
ภาคผนวก ค ล าดับนายรัฐมนตรีของลาวในช่วงฝร่ังเศสปกครองจนถึง
ปัจจบุนั และภาคผนวก ง ประวตัอิงค์กรจดัตัง้การเมืองท่ีส าคญัของลาว และ
มีเชิงอรรถบอกท่ีมาของเนือ้หาท่ีส าคญัทัง้เอกสารชัน้ต้น เอกสารชัน้รอง ซึ่ง
ท าให้งานเขียนเลม่นีเ้ป็นงานเขียนทางประวตัศิาสตร์ลาวท่ีมีความชดัเจนและ
น่าเช่ือถือยิ่งขึน้ ทัง้นีผู้้ เขียนถือว่าเป็นผู้ เช่ียวชาญทางด้านประวตัิศาสตร์ลาว 
โดยท่ีมีผลงานเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ลาว อยู่หลายเล่มอาทิ งานเขียน
ทางประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติในลาว ค.ศ.1975-2010: สถานภาพ
ความรู้  ประวตัิศาสตร์ลาวในหนงัสือแบบเรียนลาวนบัตัง้แตส่มยัเอกราชถึง 
สปป.ลาว “สังคมนิยม” (ค.ศ.1949-1986) การรับรู้เหตุการณ์ “เจ้าอนุวงศ์ 
พ.ศ.2369” ในเอกสารลาว การเมืองสองฝ่ังโขง เป็นต้น   
 
ประเดน็ส าคัญของหนังสือ 
 ประวัติศาสตร์ลาวหลายมิติ   ผู้ เ ขียนได้น าเสนอเ ร่ืองราวของ 
"ประวัติศาสตร์ลาว" จากหลายมุมมอง ทัง้จากมุมมองของตะวันตก เพ่ือน
บ้าน และลาวมองตวัเองว่ามีประวตัิศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร นอกจากนี ้
ยังได้น าเสนอเก่ียวกับกรณีของเพ่ือนบ้านอย่างไทยและเวียดนามท่ีมี
ประวัติศาสตร์ร่วมกันมาอย่างยาวนานว่าทัง้สองประเทศได้ เขียนถึง 
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"ประวตัิศาสตร์ลาว" ไว้เช่นไรบ้าง จากหลายมุมมองหลากความคิดท่ีอยู่ใน
หนังสือเล่มนี ้ท าให้ผู้ อ่านได้รู้และเข้าใจพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์
ของลาวไล่เรียงมาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนัผ่านเร่ืองราวต่างๆ ท่ีปรากฏใน
หนังสือเล่มนี ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานเขียนประวัติศาสตร์ลาวยุคหลัง ท่ี
แสดงถึงการท่ีรัฐบาลลาวให้ความส าคัญต่อประวัติศาสตร์ผ่านหนังสือ
แบบเรียนของนกัเรียนระดบัประถมและมธัยม  
 
 ทัง้นีเ้นือ้หาโดยสงัเขปของหนงัสือเลม่นี ้ประกอบด้วย 
 
 บทที่  1 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ลาว มีเนือ้หาจ านวน 21 หน้า 
ผู้ เขียนได้ปพืูน้ฐานของเนือ้หาให้เห็นภาพภูมิหลงัของประวตัิศาสตร์ลาวโดย
แยกรายละเอียดของหวัข้อรองออกเป็น 4 ประเด็น คือ ประเด็นแรก ภูมิหลงั
ทางประวตัศิาสตร์ลาว ซึง่ไลเ่รียงล าดบัตัง้แตย่คุเร่ิมต้น ตอ่มาได้แตกแยกเป็น 
3 อาณาจกัร คือ อาณาจกัรจ าปาสกั อาณาจกัรเวียงจนัทน์ และอาณาจกัร
หลวงพระบาง ครัน้ในปี ค.ศ.1779 ทัง้ 3 อาณาจกัรก็ได้เสียเอกราชให้แก่ไทย 
หลังจากนัน้ในปี ค.ศ.1893 -1944 ลาวก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของ
ฝร่ังเศส ตอ่ด้วยญ่ีปุ่ นชว่งสัน้ๆ ในปี ค.ศ.1945 และฝร่ังเศสอีกรอบในช่วงหลงั
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 จนกระทั่งเกิดการต่อสู้ ของขบวนการปะเทดลาวและ
ได้รับเอกราชโดยสมบรูณ์ในช่วงเวลาตอ่มา ประเด็นทีส่อง ผู้น าคนส าคญัของ
ลาว ผู้ เขียนได้น าเสนอประวตัแิละผลงานของบคุคลส าคญัท่ีมีสว่นร่วมในการ
ตอ่สู้ เพ่ือเอกราชจากลทัธิล่าอาณานิคม อาทิ เจ้าเพ็ดชะราช เจ้าสวุรรณภูมา 
เจ้าสภุานวุงศ์ และกลุ่มผู้น าของพรรคประชาชนปฏิวตัิลาว อาทิ ท่านไกสอน  
พมวิหาน  ท่านหนูฮัก  พูมสะหวัน  ท่านค าไต  สีพันดอน  ประเด็นที่สาม 
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ผู้ เขียนได้อธิบายภาพรวมของประชาชนลาว ไล่เรียงตัง้แต่อตัราการเกิดการ
ตาย  อัตราการเพิ่มขึน้ของจ านวนประชากร  ภาษา ประเพณี  งานบุญ 
กฎหมาย  และกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ เนือ้หาเก่ียวกับกลุ่มชาติพันธ์ผู้ เขียนได้
อธิบายว่าชนเผ่าในลาวแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มชนเผ่าลาวลุ่ม (มาก
สุด) มกัตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือนอยู่ตามท่ีราบลุ่มแม่น า้โขงและตามริมน า้สาขา
ตา่งๆ (2) กลุ่มชนเผ่าลาวเทิง ตัง้ถ่ินฐานตามท่ีราบสงูและเขตภูดอย และ(3) 
กลุ่มชนเผ่าลาวสูง (น้อยสุด) อาศยัอยู่ในเขตอากาศเย็นทางภาคเหนือของ
ลาว ประเด็นสุดท้าย ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเนือ้หาในส่วนนีผู้้ เขียนน าเสนอ
เก่ียวกับกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งท่ีมีบทบาทส าคัญร่วมกับชนชัน้น าในการ
สร้างชาติลาว โดยเฉพาะในช่วงของการต่อสู้ เ พ่ือกอบกู้ เอกราชในช่วง
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 อาทิ มหาสิลา  วีระวงส์ ท่ีมีส่วนร่วมในการตอ่สู้จนได้รับ
ชยัชนะและเรียกร้องเอกราชจากฝร่ังเศสเป็นผลส าเร็จ ตอ่มาเม่ือลาวสามารถ
ตัง้รัฐบาลลาวได้ส าเร็จทา่นได้รับเกียรตใิห้ด ารงต าแหนง่เป็นท่ีปรึกษารัฐบาล 
 บทที่  2 ประวัติศาสตร์ลาวในมุมมองของตะวันตกยุคเก่า  มี
เนือ้หาจ านวน 19 หน้า บทนีผู้้ เขียนได้น าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัการเขียนบนัทึก
ประวัติศาสตร์ลาวในมุมมองของชาวตะวันตกยุคเก่า โดยแบ่งออกเป็น 2 
ประเด็น คือ ประเด็นแรก การส ารวจเอกสารบนัทึกของชาวตะวันตกท่ีเดิน
ทางเข้ามาในลาวยคุแรก คืองานของ “เจอราร์ด ฟาน วสูตอฟ” (Gerard Van 
Wusthof) เร่ือง “เดินทางมาเวียงจนั 1641 - 1642”  โดยตรงกับรัชสมัยของ
พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชของลาว (ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ.1638-1695) 
ฟาน วสูตอฟ เป็นชาวฮอลนัดา เขาได้บนัทึกเร่ืองราวการเดินทางท่ีได้ประสบ
พบเห็นท่ีส าคญัๆ ในแตล่ะวนั ซึ่งเน้นไปท่ีด้านเศรษฐกิจและการค้ามากกว่า
ด้านอ่ืนๆ รวมถึงบันทึกเร่ืองราวสภาพการค้าชาวแดนลาว-เขมรไว้อย่าง
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ละเอียด  งานเขียนอีกเร่ือง คืองานของคณุพ่อมารินี  (Giovanni Filippo de 
Marini) เร่ือง “ประเทศลาวในชุมปี ค.ศ.1640” งานเร่ืองนีเ้ป็นงานเขียน
เก่ียวกับล้านช้างสมัยพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช และได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่เป็นภาษาอิตาลีในปี ค.ศ.1663 โดยได้ข้อมลูมาจากค าบอกเล่าของ
คณุพอ่เด เลริอา ซึง่เคยพ านกัในลาวถึง 5 ปี (ค.ศ.1641-1647) งานเขียนเร่ือง
นีมุ้่งให้ภาพเก่ียวกบัความยิ่งใหญ่ ความอดุมสมบรูณ์ และความแข็งแรงของ
อาณาจกัรล้านช้าง รวมถึงความเช่ือและพิธีกรรมของอาณาจกัรแห่งนีใ้นชว่ง
คริสต์ศตวรรษท่ี 17 นอกจากนีย้งัมีงานเขียนอ่ืนๆ ท่ีส าคญัอาทิเช่น งานของ
อองรี  มูโอต์ (Henri M. Mouhot)  ท่ี ช่ือ “Travels on the Central Parts of 
Indo-china” มูโอต์เป็นชาวฝร่ังเศสได้บันทึกเร่ืองราวการเดินทางจากไทย
ผา่นอีสานเข้าสู่ลาว ทัง้นีพ้บวา่งานเขียนของชาวตะวนัตกในช่วงเวลานีจ้ะอยู่
ในรูปของการบนัทึกเร่ืองราวการเดินทางเข้ามาในลาว  โดยเฉพาะทางด้าน
การค้า 
 ประเด็นที่สอง ประวตัิศาสตร์ลาวในมมุมองของชาวตะวนัตกยุคเก่า 
ได้กล่าวถึงงานเขียนของประวัติศาสตร์ลาวท่ีเป็นผลงานของชาวตะวันตก
ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 จนถึงก่อนท่ีลาวจะเปล่ียนแปลงรูปแบบการ
ปกครองเป็นระบอบสงัคมนิยม ซึง่งานเขียนท่ีนา่สนใจได้แก่ ผลงานของยอร์ช 
เซเดส์ เร่ือง “ชนชาติต่างๆ ในแหลมอินโดจีน” งานเร่ืองนีเ้น้นการศึกษาถึง
อารยธรรมของรัฐตา่งๆ ในแหลมอินโดจีน ทัง้ทางด้านการเมือง สงัคม ศาสนา 
และสถาปัตยกรรม งานเขียนอีกเร่ืองคือ งานของฮอลล์ (D. G. E. Hall) เร่ือง 
“ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้”  ซึ่งงานเร่ืองนีไ้ด้ให้ภาพเก่ียวกับ
ประวตัิศาสตร์ของประเทศตา่งๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ส าหรับเนือ้หาท่ี
เก่ียวข้องกบัลาวได้เขียนไว้อย่างนา่สนใจ คือ ประเดน็ของการด าเนินนโยบาย
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ท่ีแตกตา่งกันระหว่างอาณาจกัรเวียงจนัทน์และอาณาจกัรหลวงพระบางท่ีมี
ตอ่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยฮอลล์ชีใ้ห้เห็นว่าเวียงจนัทน์ด าเนินนโยบายเข้าข้าง
พมา่ ขณะหลวงพระบางเป็นไมตรีกบัไทย สว่นงานเขียนอีกเร่ืองท่ีน่าสนใจคือ 
งานของจอห์น เอฟ เคดี ้เร่ือง “ไทย พมา่ ลาว และกมัพชูา” ได้ให้ภาพเก่ียวกบั
พืน้ฐานความสัมพันธ์ของส่ีประเทศว่าต่างมีความสัมพันธ์กับอารยธรรม
อินเดียร่วมกัน จุดเด่นของงานเร่ืองนี ้ คือการท่ีเคดีไ้ด้เน้นการวิเคราะห์ไปท่ี
ความวุ่นวายภายในอนัเป็นผลมาจากการแทรกแซงจากการเมืองภายนอก 
ทัง้มหาอ านาจ อเมริกา จีน และรัสเซีย ทัง้นีพ้บว่างานเขียนของตะวนัตกใน
ชว่งเวลานีมุ้ง่ให้ภาพทางด้านการเมืองของลาว ทัง้นโยบายด้านการเมืองและ
การต่างประเทศต่อเพ่ือนบ้าน รวมถึงการเมืองภายในของลาวเองและการ
แทรกแซงทางการเมืองจากภายนอกโดยเฉพาะจากชาตมิหาอ านาจ 
  บทที่  3 ประวัติศาสตร์ลาวในมุมมองของเพื่อนบ้าน  มีเนือ้หา
มากท่ีสดุ คือจ านวน  47 หน้า ในบทนีผู้้ เขียนได้แบง่ออกเป็น 2 ประเด็น คือ 
ประเด็นแรก เอกสารเวียดนามท่ีเก่ียวข้องกบัลาว เน่ืองจากเวียดนามกบัลาว
มีความสมัพนัธ์ร่วมกนัมาอยา่งยาวนาน โดยเฉพาะชว่งเวลาของการตอ่สู้ เพ่ือ
เอกราชและการสร้างชาต ิซึง่หลงัจากนัน้เวียดนามและลาวได้ร่วมมือกนัเรียบ
เรียงต้นฉบับของประวัติศาสตร์ลาวร่วมกัน ผ่านหน่วยงานของรัฐทัง้สอง
ประเทศ ได้ผลผลิตคืองานเขียนและตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาลาวท่ีส าคญั 
จ านวน 3 เลม่ คือ เลม่แรกประวตัิศาสตร์ลาว เลม่ 3 (ค.ศ.1893 - ปัจจบุนั) มี
เนือ้หาท่ีส าคญัคือการมุ่งเน้นน าเสนอเก่ียวกับขบวนการต่อสู้ของประชาชน
ลาวเพ่ือต้านลัทธิล่าเมืองขึน้ (ค.ศ.1893 - 1954) และการต่อสู้ ของพรรค
ประชาชนปฏิวตัิลาวท่ีตอ่ต้านลทัธิล่าเมืองขึน้แบบใหม่ของอเมริกาจนถึงการ
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ก้าวขึน้สู่การสถาปนาระบอบสงัคมนิยมในลาว ส่วนผลผลิตอีกสองเล่มคือ
วรรณคดีลาว และภมูิศาสตร์ลาวตามล าดบั 
 นอกเหนือจากเวียดนามและลาวจะร่วมกันเขียนงานประวตัิศาสตร์ 
วรรณคดี และภูมิศาสตร์ร่วมกันแล้ว ยังได้มีการค้นคว้าอดีตร่วมกันในอีก
โครงการท่ีมีความน่าสนใจคือ การศึกษาเร่ืองความสมัพันธ์ลาว-เวียดนาม
ผ่านเอกสารกุ่ยเหิบ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโตโยต้า “เอกสารกุ่ย
เหิบ” เป็นเอกสารสมยัอดีต ท่ีได้สะท้อนให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างลาว
และหวัเมืองขึน้ของลาวกับเวียดนาม แสดงถึงความสมัพันธ์ท่ีดีของทัง้สอง
ประเทศอยา่งยาวนาน 
 ประเด็นที่สอง งานเขียนเก่ียวกับลาวในเอกสารไทย ผู้ เขียนได้แบ่ง
หัวข้อรองออกเป็น 3 ประเด็น คือ (1) พงศาวดาร ซึ่งเน้นก่อนท่ีลาวจะเป็น
สงัคมนิยม หรือก่อนปี ค.ศ.1975 ท่ีส าคญัได้แก่ ประชุมพงศาวดาร เล่ม 20 
ตรงกบัรัชกาลท่ี 3 โดยบนัทกึเก่ียวกบั เร่ืองเจ้าอนวุงศ์เวียงจนัทน์คดิขบถ และ
ประชมุพงศาวดาร เล่ม 43 เร่ืองเมืองนครจ าปาสกั นอกเหนือจากพงศาวดาร
ยังมีประเภทจดหมายเหตุ ดังเช่น จดหมายเหตุปราบขบถเวียงจันทน์ 
จดหมายเหตกุองทพัปราบฮ่อ เป็นต้น (2) หนงัสือก่อนปี ค.ศ.1975 ท่ีส าคญั
ได้แก่ งานของเติม  วิภาคย์พจนกิจ เร่ือง “ประวัติศาสตร์ลาว” ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี ค.ศ.1987 งานเร่ืองนีใ้ห้ความส าคญักบัไทยเป็นหลกัตาม
หลกัการเขียนด้วยมมุมองของนกัวิชาการชาตนิิยม ซึง่โดยสรุปของเนือ้หาของ
หนงัสือเล่มนีผู้้ เขียนได้น าเสนอให้เห็นว่าลาวกับไทยมีประวตัิศาสตร์ร่วมกนั
มาอย่างยาวนาน แต่เนือ้หาส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงท่ีลาวอยู่ภายใต้การ
ปกครองของไทย ไล่เรียงมาจนถึงสญัญาสงบศึก ร.ศ.112 ระหว่างสยามกับ
ฝร่ังเศส สง่ผลให้ลาวตกเป็นของฝร่ังเศส (3) วิทยานิพนธ์ ส าหรับวิทยานิพนธ์
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ของไทยท่ีเขียนเก่ียวกับลาวนัน้มีจ านวนหลายเร่ือง ในช่วงแรกเน้นไปท่ีการ
เสียดินแดนเมืองขึน้ของไทยในลาว ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศในฐานเจ้า
ประเทศราช และปัญหาการปักปันเขตแดนเป็นส าคัญ งานวิทยานิพนธ์ท่ี
ส าคัญได้แก่ งานวิทยานิพนธ์ของนิธิ  เอียวศรีวงศ์ เม่ือปี พ.ศ.2509 เร่ือง 
“การปราบฮอ่และการเสียดินแดน พ.ศ.2431” งานเร่ืองนีมี้จดุมุง่หมายส าคญั 
คือสืบหาเร่ืองราวของฮ่อตัง้แต่ต้นก าเนิด จนถึงการมารุกรานปล้นสะดมใน
เขตไทยและการปราบฮ่อของไทย และสืบหาเร่ืองราวการเสียดินแดนท่ี
เรียกวา่สิบสองจไุทให้กบัฝร่ังเศส รวมถึงดนิแดนฝ่ังซ้ายแมน่ า้โขง 
 กล่าวโดยสรุปในงานเขียนประวัติศาสตร์ลาวในมุมมองของเพ่ือน
บ้านของลาว มีจุดเน้นท่ีส าคัญอยู่ 2 ประเทศ คือ ประเทศเวียดนามและ
ประเทศไทย ซึ่งทัง้สองประเทศมีประวัติศาสตร์ร่วมกันกับลาวมาอย่าง
ยาวนาน ทัง้ในมมุท่ีเป็นมิตร ประเทศราช เพ่ือนบ้านและศตัรู ทัง้นีผู้้ เขียนยงั
ได้แทรกรูปภาพท่ีท าให้ผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ตาม
เนือ้หาได้อย่างชัดเจนขึน้ เช่น ภาพแผนท่ีลาวเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบนั 
ภาพวิถีชีวิตของคนลาวในอดีต และภาพบคุคลส าคญัของลาว 
 บทที่ 4 ประวัตศิาสตร์ลาวจากเอกสารลาว : สมัยราชอาณาจักร 
มีเนือ้หาจ านวน 37 หน้า ผู้ เขียนได้แบง่ประเด็นการน าเสนอในบทนีอ้อกเป็น 
3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก ลาวในสมยัราชอาณาจกัร ตัง้แต่ปี ค.ศ.1949 -
1975 กล่าวถึงสภาพพืน้ฐานทั่วไปของพระราชอาณาจักรลาว ช่วงก่อน
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ทัง้ทางด้านการเมืองและการแบง่เขตปกครองภายใต้การ
ปกครองของฝร่ังเศส และทางด้านการศึกษาในช่วงสมยัฝร่ังเศสปกครอง ซึ่ง
ในสมยัท่ีฝร่ังเศสปกครองลาวได้ใช้ระบบการศกึษาแบบเดียวกนัทัง้อินโดจีน
ของฝร่ังเศส ส าหรับการจัดการศึกษาในลาวพบว่า ฝร่ังเศสไม่ได้ให้ความ
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สนใจทางการศกึษาแก่คนลาว ดงัจะเห็นได้จากสถาบนัการศกึษาท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากัด จนถึงหลงัการปฏิรูปการศึกษาในปี ค.ศ.1969 - 1970 ของฝ่ายปฏิวตัิ
พบว่า การศกึษาของลาวหลงัการปฏิรูปได้มีการขยายตวัเพิ่มขึน้มาก รวมถึง
มีการเร่งผลิตต ารา หนงัสือตา่งๆ ท่ีเป็นของลาวเอง ทัง้ทางด้านประวตัิศาสตร์ 
วรรณคดี ประเด็นทีส่อง การสร้างชาตลิาวกบัเอกสารงานเขียนประวตัิศาสตร์
สมยัราชอาณาจกัร เอกสารท่ีส าคญั คือ พงศาวดารลาวของมหาสิลา วีระวงส์ 
กระทรวงศึกษาธิการตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2500 ประเด็นท่ีน่าสนใจบางส่วนซึ่ง
ผู้ เขียนได้ระบไุว้ในหน้า 103 บรรทดัท่ี 20 คือ 
  ...ประเทศลาวเฮาได้ยุบยอบลงในสมัยที่ล่วงมาแล้วนั้น ก็
เพราะประเทศลาวแบ่งแยกกนั ประชาชนพลเมืองและเจ้านายทัง้หลายแตก
กันเป็นหลายพวก ไม่สามัคคีกัน เ มื่ อเฮา รู้ดัง นี้แล้ว ในปัจจุบันและ
สถานการณ์ข้างหน้า เราก็จะได้หาทางป้องกนัไว้ไม่ให้เป็นเหมือนดงัที่เป็น
มาแลว้... 
 จากตวัอย่างเนือ้หาด้านบนสงัเกตเห็นได้ว่า เนือ้หาต้องการท่ีจะให้
คนลาวได้เรียนรู้อดีตท่ีผ่านมาว่าผลของการแตกความสามคัคีนัน้มีบทเรียนท่ี
ล า้ค่า จนถึงขัน้ท าให้ลาวต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองคนชาติอ่ืนและ
น าเสนอเนือ้หาเพ่ือจงูใจให้คนลาวมีความรักชาติ รักแผ่นดิน และสร้างความ
สามคัคีเป็นปึกแผน่ของคนลาว   เพ่ือท่ีจะให้บ้านเมืองลาวเจริญรุ่งเรืองสืบไป 
 ประเด็นที่สาม  ประวัติศาสตร์ลาวในหนังสือแบบเรียนลาว  สมัย
ราชอาณาจกัรลาว  ค.ศ.1949 - 1975 สาระส าคญัในประเด็นท่ีสามนี ้พบว่า
เ นื อ้หามุ่ง เ น้นไปท่ีการสร้างชาติภายใต้แนวคิดเ ร่ือง  “ชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ” ผู้ เขียนได้ไล่เรียงเนือ้หาดังนี  ้ (1) การ
ก าเนิด “ชาติลาวและคนลาว” พบว่าในหนงัสือแบบเรียนพงศาวดารลาวชัน้
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ประถม ได้เน้นไปท่ีการก าเนิดของชาตลิาวและคนลาว โดยชีใ้ห้เห็นวา่ดนิแดน
ลาวในปัจจุบันได้มีผู้ คนอยู่อาศัยมาอย่างช้านานแล้ว  (2) ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ลาว ปรากฏในหนงัสือแบบสอนอ่านภาษาลาวชัน้ ก กา ตอน
หนึ่งระบุว่าให้คนลาว “เทิดทูนองค์สมเด็จพระเจ้ามหาชีวิต เคารพนับถือ
ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีดงัเดิมของประเทศ คือวิธีเดียวเท่านัน้
จะท าให้ราชอาณาจักรลาวอยู่เป็นอิสระได้”  (3) รัฐธรรมนูญ ส าหรับ
รัฐธรรมนูญปรากฏอยู่ในวิชาหน้าท่ีพลเมือง ระดับประถมศึกษา และใน
หนงัสือแบบเรียนสงัคมศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งมุ่งเน้นเร่ืองสิทธิของ
ประชาชน และเร่ืองอ านาจการปกครองตามรัฐธรรมนญู  (4) มิตร กบฏ และ
ศตัรูของชาต ิในหนงัสือแบบเรียนพงศาวดารลาวส าหรับชัน้ประถม 
 บทที่ 5 ประวัติศาสตร์ลาวจากเอกสารลาว:  สมัยสังคมนิยม มี
เนือ้หาจ านวน 29 หน้า ผู้ เขียนได้เร่ิมต้นตัง้แตปี่ ค.ศ.1975 ขบวนการปะเทด
ลาวสามารถยึดครองอ านาจทางการเมืองได้อย่างสมบรูณ์ภายใต้การน าของ
พรรคประชาชนปฏิวตัลิาว  (The Lao People’s Revolutionary Party)  โดยมี
ท่านไกสอน  พมวิหาน เป็นผู้ น า และสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ภายใต้ระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ มีพรรคการเมืองเดียว คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาว และได้
ก าหนดวนัชาตขิองลาวเป็นวนัท่ี 2 ธนัวาคมของทกุปี 
 งานเขียนทางประวตัิศาสตร์ของลาวสมยัสงัคมนิยม พบว่าแนวการ
เขียนประวตัิศาสตร์ในช่วงต้น จะเน้นไปท่ีภาพรวมของการต่อสู้ เพ่ือเอกราช 
นบัตัง้แตฝ่ร่ังเศสเข้ายึดครองไล่เรียงมาจนถึงการต่อสู้กับสหรัฐอเมริกา และ
ประวัติของบุคคลส าคัญท่ีมีส่วนร่วมในการเคล่ือนไหวต่อสู้ เพ่ือเอกราช 
รวมถึงประวตัพิรรคประชาชนปฏิวตัลิาว 



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558 

171                         วิจารณ์หนังสือ: ประวัตศิาสตร์ลาวหลายมิติ 
 

 ด้านประวัติศาสตร์ลาวในหนังสือแบบเรียนลาวสมัยสังคมนิยม 
ผู้ เขียนได้ยกตวัอย่างหนงัสือแบบเรียนลาวสมยัสงัคมนิยมมา 2 เล่ม คือ เล่ม
แรกเป็น แบบเรียนประวัตศิาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หนงัสือแบบเรียน
เล่มนีมี้ทัง้หมด 16 บท สาระโดยสงัเขปแบง่ออกเป็น 2 ส่วนคือ  (1) กล่าวถึง
ประเทศลาวและชีวิตการเป็นอยู่ของคนลาวในสมยัโบราณ ไล่เรียงมาจนถึง
การสร้างสังคมชาวเมืองขึน้ในเขตตอนกลางของแม่น า้โขงและกลายเป็น
สงัคมท่ีมีอารยธรรมท่ีเกิดการขยายตวัอยา่งตอ่เน่ืองเร่ือยมา  (2) ชว่งของการ
สร้างประเทศลาวและการเกิดขบวนการต่อสู้ปกปักรักษาประเทศชาติของ
ประชาชนลาวในแตล่ะยคุแตล่ะสมยั ซึง่จดุท่ีหนงัสือแบบเรียนต้องการเน้นคือ 
ไม่ว่าในยคุสมยัใด ประชาชนลาวก็เคยมีมูนเชือ้ต่อสู้อนัพีระอาจหาญไม่เคย
ยอมจ านนต่อศตัรูต่างด้าว เพ่ือความเป็นเอกราชการด ารงอยู่อย่างมีสิทธิ
เสรีภาพ และความอยูดี่กินดีของประชาชน  

ส่วนเล่มท่ีสองเป็น แบบเรียนประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 หนังสือแบบเรียนเล่มนีมี้ทัง้หมด 18 บท สาระโดยสังเขปแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนคือ  (1) กล่าวถึงพวกล่าเมืองขึน้ฝร่ังเศสกลบัคืนมารุกรานลาวและการ
เกิดขบวนการต่อต้านในปี ค.ศ.1945 – 1949 ไล่เ รียงมาจนถึงการเกิด
ขบวนการต่อต้านของประชาชนลาวภายใต้การน าของขบวนการลาวอิสระ
และรัฐบาลลาวต่อต้าน ในช่วงเวลาต่อมา  (2) ระยะต้านพวกจักรพรรดิ
อเมริกาและลกูมือ โดยมีเปา้หมายเพ่ือสร้างสนัติภาพ เอกราช และความถูก
ต้องปรองดองของชาติตัง้แต่ปี ค.ศ.1954 – 1959 โดยเฉพาะของบทบาทใน
การตอ่สู้อนัอาจหาญของกองทพัปะเทดลาว (3) การตอ่สู้กู้ชาตต้ิานจกัรพรรดิ
อเมริกาของประชาชนลาวตัง้แต่กลางปี ค.ศ.1959 - ปัจจุบนั อาจกล่าวโดย
สรุปได้วา่หนงัสือแบบเรียนเลม่นีเ้น้นไปท่ีการน าเสนอเนือ้หาของการตอ่สู้ของ
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ลาวกบัพวกล่าเมืองขึน้ทัง้ฝร่ังเศสและสหรัฐอเมริกา เพ่ือให้ลาวได้รับเอกราช
โดยสมบรูณ์ 
 ส่วนเนือ้หาอีกประเด็นท่ีน่าสนใจ ซึ่งผู้ เขียนได้ก าหนดหัวข้อไว้ว่า 
“ ศัตรูของชาติในหนังสือแบบเรียนลาว”  จากหนังสือแบบเรียน
ประวตัิศาสตร์ทัง้สองเล่มท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งมีจดุเน้นไปท่ีการต่อสู้ของลาว
กบัพวกล่าเมืองขึน้นัน้ ในแบบเรียนดงักล่าวได้มีการแยก “มิตร” และ “ศตัรู” 
ของประเทศชาติไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้เยาวชนได้รับรู้ความเป็นมาและ
ความส าคญัในแต่ละช่วงเวลาของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ ว่าใครคือมิตร
หรือศตัรูของชาต ิ  
 บทที่  6 ท้ายความ บทนีมี้เนือ้หาน้อยท่ีสุด คือจ านวน 3 หน้า เป็น
การสรุปเนือ้หาเพ่ือให้เห็นภาพรวมของหนังสือทัง้เล่ม ซึ่งสามารถแยก
ประเดน็ออกเป็น 3 ประเดน็ คือ 
 1. ประวตัิศาสตร์จากเอกสารต่างๆ ก่อนยุคสงัคมนิยม  เร่ิมต้นท่ีภูมิ
หลงัทางประวตัศิาสตร์ลาว ตอ่ด้วยประวตัิศาสตร์ลาวในมมุมองของตะวนัตก
ยคุเก่าท่ีเดนิทางเข้ามาตดิตอ่สมัพนัธ์กบัลาว ทัง้ด้านการค้าและด้านการเมือง 
ไล่เรียงมาจนถึงการเขียนประวัติศาสตร์ลาวในมุมของเพ่ือนบ้านอย่างไทย
และเวียดนามท่ีมีประวตัิศาสตร์ร่วมกนัมายาวนาน และในประเด็นนีส้ิน้สดุท่ี
ประวัติศาสตร์ลาวจากเอกสารลาวในช่วงสมัยราชอาณาจักร โดยเน้นไปท่ี
การสร้างชาตโิดยมีสถาบนัพระมหากษัตริย์เป็นศนูย์กลาง  
 2. ประวตัิศาสตร์ลาวจากเอกสารลาวในยุคสงัคมนิยม เร่ิมตัง้แต่ปี 
ค.ศ.1975 - ปัจจุบนั งานเขียนทางด้านประวตัิศาสตร์ลาวในช่วงแรกได้เน้น
ไปท่ีการน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับการต่อสู้ กับพวกลัทธิล่าเมืองขึน้ ต่อด้วย
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การสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นภายใต้อุดมการณ์สังคมนิยม โดยมีพรรค
ประชาชนปฏิวตัลิาวเป็นผู้น า 
 3. ประวัติศาสตร์ลาวในหนังสือแบบเรียนลาว ได้บรรจุเนือ้หา
เร่ืองราวทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา ภูมิหลัง การต่อสู้ และการ
ปลดปล่อย รวมถึงบุคคลส าคญั เพ่ือให้เยาวชนได้ศึกษา รับรู้ และมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นลาวผ่านแบบเรียน นอกจากนีใ้นเนือ้หาแบบเรียนยงั
ได้ชีใ้ห้เห็นภาพวา่ใครคือ “มิตร” และ “ศตัรู” ของชาตไิว้อยา่งชดัเจน 
 
บทส่งท้าย 
 บทเรียบเรียงและวิเคราะห์ในข้างต้นนัน้ ไมว่า่จะมีผู้ เห็นด้วยหรือเห็น
ต่างอย่างไรก็ตาม แต่สิ่งท่ีปฏิเสธไม่ได้คือ งานเขียนของอาจารย์ดารารัตน์  
เมตตาริกานนท์ ถือเป็นงานเขียนท่ีน าเสนอเร่ืองราวของประวัติศาสตร์ลาว
จากหลายมมุมอง หลายช่วงเวลา ทัง้จากชาวตะวนัตกท่ีมองลาว เพ่ือนบ้าน
อย่างไทยและเวียดนามมองลาว และลาวมองลาวเองว่ามีประวัติศาสตร์
ความเป็นมาอย่างไร จากเหตผุลดงักล่าวท าให้งานเขียนเล่มนีมี้ประโยชน์ตอ่
วงวิชาการทัง้ในประเทศไทยและลาว ท าให้เราได้ทราบว่าประเทศลาวมี
ประวตัศิาสตร์ความเป็นมาอย่างไร และลาวได้ผา่นการตอ่สู้มาอย่างยาวนาน
ซึ่งในแตล่ะช่วงเวลาของการต่อสู้นัน้ ได้ท าเห็นว่าใครคือ “มิตร ใครคือ “ศตัรู” 
ของชาติ  โดยปรากฏในงานเขียนเล่มนีท่ี้อาจารย์ดารารัตน์ได้ศึกษาค้นคว้า
มาทัง้ในเอกสารชัน้ต้นและเอกสารชัน้รอง จึงเป็นการเติมเต็มองค์ความรู้
เก่ียวกับพฒันาการของประเทศลาวในแต่ละช่วงเวลา ตัง้แต่อดีตไล่เรียงมา
จนถึงปัจจบุนัได้อยา่งชดัเจน สมบรูณ์ และรอบด้าน 
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