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ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของหนังสือ
หนัง สื อ ประวัติศ าสตร์ ล าวหลายมิ ติ ผู้เ ขี ย นคื อ รศ.ดร.ดารารั ตน์
เมตตาริ กานนท์ (ซึ่ง ต่อไปจะเรี ยกว่า ผู้เ ขี ยน) อาจารย์ ประจ าสาขาวิช า
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละโบราณคดี คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น และประธานหลัก สูต รศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาลุ่มน ้าโขงศึกษา จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์เมืองโบราณ จานวน 192
หน้ า ราคา 210 บาท

โครงสร้ างของหนังสือ
โครงสร้ างของหนัง สื อ มี จ านวน 6 บท คื อ บทที่ 1 ภู มิ ห ลัง ทาง
ประวัติศาสตร์ ลาว มีเนือ้ หาจานวน 21 หน้ า บทที่ 2 ประวัติศาสตร์ ลาวใน
มุมมองของตะวันตกยุคเก่า มีเนื ้อหาจานวน 19 หน้ า บทที่ 3 ประวัติศาสตร์
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ลาวในมุมมองของเพื่อนบ้ าน มีเนื ้อหาจานวน 47 หน้ า บทที่ 4 ประวัตศิ าสตร์
ลาวจากเอกสารลาว: สมัยราชอาณาจักร มีเนื ้อหาจานวน 37 หน้ า บทที่ 5
ประวัตศิ าสตร์ ลาวจากเอกสารลาว: สมัยสังคมนิยม มีเนื ้อหาจานวน 29 หน้ า
และบทที่ 6 ท้ ายความ มีเนื ้อหาจานวน 3 หน้ า
นอกจากนี ผ้ ้ ูเ ขี ย นได้ จัด ท าภาคผนวกซึ่ ง ได้ แ บ่ ง เป็ น 4 ส่ ว น คื อ
ภาคผนวก ก ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับลาว ภาคผนวก ข ลาดับกษัตริ ย์ของลาว
ภาคผนวก ค ล าดับ นายรั ฐ มนตรี ข องลาวในช่ว งฝรั่ ง เศสปกครองจนถึ ง
ปัจจุบนั และภาคผนวก ง ประวัตอิ งค์กรจัดตังการเมื
้
องที่สาคัญของลาว และ
มีเชิงอรรถบอกที่มาของเนื ้อหาที่สาคัญทังเอกสารชั
้
นต้
้ น เอกสารชันรอง
้
ซึ่ง
ทาให้ งานเขียนเล่มนี ้เป็ นงานเขียนทางประวัตศิ าสตร์ ลาวที่มีความชัดเจนและ
น่าเชื่อถือยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ผู้เขียนถือว่าเป็ นผู้เชี่ยวชาญทางด้ านประวัติศาสตร์ ลาว
โดยที่ มีผลงานเกี่ ยวข้ องกับประวัติศาสตร์ ลาว อยู่หลายเล่ม อาทิ งานเขียน
ทางประวัติศาสตร์ ประเภทชี วประวัติในลาว ค.ศ.1975-2010: สถานภาพ
ความรู้ ประวัติศาสตร์ ลาวในหนังสือ แบบเรี ยนลาวนับตังแต่
้ สมัยเอกราชถึง
สปป.ลาว “สังคมนิยม” (ค.ศ.1949-1986) การรับรู้ เหตุการณ์ “เจ้ าอนุวงศ์
พ.ศ.2369” ในเอกสารลาว การเมืองสองฝั่งโขง เป็ นต้ น

ประเด็นสาคัญของหนังสือ
ประวั ติ ศ าสตร์ ล าวหลายมิ ติ ผู้ เขี ย นได้ น าเสนอเรื่ อ งราวของ
"ประวัติศาสตร์ ลาว" จากหลายมุมมอง ทัง้ จากมุมมองของตะวันตก เพื่อน
บ้ าน และลาวมองตัวเองว่ามีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาอย่างไร นอกจากนี ้
ยัง ได้ น าเสนอเกี่ ย วกั บ กรณี ข องเพื่ อ นบ้ า นอย่ า งไทยและเวี ย ดนามที่ มี
ประวั ติ ศ าสตร์ ร่ ว มกั น มาอย่ า งยาวนานว่ า ทั ง้ สองประเทศได้ เขี ย นถึ ง
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"ประวัติศาสตร์ ลาว" ไว้ เช่นไรบ้ าง จากหลายมุมมองหลากความคิดที่ อยู่ใน
หนังสือเล่มนี ้ ทาให้ ผ้ ูอ่านได้ ร้ ู และเข้ าใจพัฒนาการทางด้ านประวัติศาสตร์
ของลาวไล่เรี ยงมาตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั ผ่านเรื่ องราวต่างๆ ที่ปรากฏใน
หนังสือเล่มนี ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานเขียนประวัติศาสตร์ ลาวยุคหลัง ที่
แสดงถึ ง การที่ รั ฐ บาลลาวให้ ค วามส าคัญ ต่อ ประวัติ ศ าสตร์ ผ่ า นหนัง สื อ
แบบเรี ยนของนักเรี ยนระดับประถมและมัธยม
ทังนี
้ ้เนื ้อหาโดยสังเขปของหนังสือเล่มนี ้ ประกอบด้ วย
บทที่ 1 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ลาว มีเนื ้อหาจานวน 21 หน้ า
ผู้เขียนได้ ปพู ื ้นฐานของเนื ้อหาให้ เห็นภาพภูมิหลังของประวัติศาสตร์ ลาวโดย
แยกรายละเอียดของหัวข้ อรองออกเป็ น 4 ประเด็น คือ ประเด็นแรก ภูมิหลัง
ทางประวัตศิ าสตร์ ลาว ซึง่ ไล่เรี ยงลาดับตังแต่
้ ยคุ เริ่มต้ น ต่อมาได้ แตกแยกเป็ น
3 อาณาจักร คือ อาณาจักรจาปาสัก อาณาจักรเวียงจันทน์ และอาณาจักร
หลวงพระบาง ครัน้ ในปี ค.ศ.1779 ทัง้ 3 อาณาจักรก็ได้ เสียเอกราชให้ แก่ไทย
หลัง จากนัน้ ในปี ค.ศ.1893 -1944 ลาวก็ ต กอยู่ภ ายใต้ ก ารปกครองของ
ฝรั่งเศส ต่อด้ วยญี่ปนุ่ ช่วงสันๆ
้ ในปี ค.ศ.1945 และฝรั่งเศสอีกรอบในช่วงหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 จนกระทั่งเกิดการต่อสู้ของขบวนการปะเทดลาวและ
ได้ รับเอกราชโดยสมบูรณ์ในช่วงเวลาต่อมา ประเด็นทีส่ อง ผู้นาคนสาคัญของ
ลาว ผู้เขียนได้ นาเสนอประวัตแิ ละผลงานของบุคคลสาคัญที่มีสว่ นร่วมในการ
ต่อสู้เพื่อเอกราชจากลัทธิล่าอาณานิคม อาทิ เจ้ าเพ็ดชะราช เจ้ าสุวรรณภูมา
เจ้ าสุภานุวงศ์ และกลุ่มผู้นาของพรรคประชาชนปฏิวตั ิลาว อาทิ ท่านไกสอน
พมวิหาน ท่านหนูฮัก พูม สะหวัน ท่านคาไต สี พันดอน ประเด็ นที ่สาม
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ผู้เขียนได้ อธิบายภาพรวมของประชาชนลาว ไล่เรี ยงตังแต่
้ อตั ราการเกิดการ
ตาย อัต ราการเพิ่ ม ขึน้ ของจ านวนประชากร ภาษา ประเพณี งานบุญ
กฎหมาย และกลุ่มชาติพันธ์ ต่างๆ เนือ้ หาเกี่ ยวกับกลุ่มชาติพันธ์ ผ้ ูเขียนได้
อธิบายว่าชนเผ่าในลาวแบ่งได้ เป็ น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มชนเผ่าลาวลุ่ม (มาก
สุด) มักตังถิ
้ ่นฐานบ้ านเรื อนอยู่ตามที่ราบลุ่มแม่นา้ โขงและตามริ มนา้ สาขา
ต่างๆ (2) กลุ่มชนเผ่าลาวเทิง ตังถิ
้ ่นฐานตามที่ราบสูงและเขตภูดอย และ(3)
กลุ่มชนเผ่าลาวสูง (น้ อยสุด) อาศัยอยู่ในเขตอากาศเย็นทางภาคเหนื อของ
ลาว ประเด็ นสุดท้าย ปราชญ์ ชาวบ้ าน ซึ่งเนือ้ หาในส่วนนี ผ้ ้ ูเขี ยนนาเสนอ
เกี่ ยวกับกลุ่ม บุคคลอี กกลุ่ม หนึ่งที่ มี บทบาทสาคัญร่ วมกับชนชัน้ นาในการ
สร้ างชาติ ล าว โดยเฉพาะในช่ ว งของการต่อ สู้เ พื่ อ กอบกู้เอกราชในช่ ว ง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 อาทิ มหาสิลา วีระวงส์ ที่มีส่วนร่วมในการต่อสู้จนได้ รับ
ชัยชนะและเรี ยกร้ องเอกราชจากฝรั่งเศสเป็ นผลสาเร็จ ต่อมาเมื่อลาวสามารถ
ตังรั้ ฐบาลลาวได้ สาเร็จท่านได้ รับเกียรติให้ ดารงตาแหน่งเป็ นที่ปรึกษารัฐบาล
บทที่ 2 ประวั ติศ าสตร์ ลาวในมุ ม มองของตะวั นตกยุ คเก่ า มี
เนื ้อหาจานวน 19 หน้ า บทนี ้ผู้เขียนได้ นาเสนอเนื ้อหาเกี่ยวกับการเขียนบันทึก
ประวัติศาสตร์ ล าวในมุม มองของชาวตะวันตกยุคเก่า โดยแบ่งออกเป็ น 2
ประเด็น คือ ประเด็นแรก การสารวจเอกสารบันทึกของชาวตะวันตกที่เดิน
ทางเข้ ามาในลาวยุคแรก คืองานของ “เจอราร์ ด ฟาน วูสตอฟ” (Gerard Van
Wusthof) เรื่ อง “เดินทางมาเวียงจัน 1641 - 1642” โดยตรงกับรัชสมัยของ
พระเจ้ าสุริยวงศาธรรมิกราชของลาว (ครองราชย์ ระหว่าง ค.ศ.1638-1695)
ฟาน วูสตอฟ เป็ นชาวฮอลันดา เขาได้ บนั ทึกเรื่ องราวการเดินทางที่ได้ ประสบ
พบเห็นที่สาคัญๆ ในแต่ละวัน ซึ่งเน้ นไปที่ด้านเศรษฐกิจและการค้ ามากกว่า
ด้ านอื่ นๆ รวมถึง บันทึกเรื่ องราวสภาพการค้ าชาวแดนลาว-เขมรไว้ อ ย่า ง
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ละเอียด งานเขียนอีกเรื่ อง คืองานของคุณพ่อมาริ นี (Giovanni Filippo de
Marini) เรื่ อ ง “ประเทศลาวในชุม ปี ค.ศ.1640” งานเรื่ อ งนี เ้ ป็ น งานเขี ย น
เกี่ ย วกับ ล้ า นช้ า งสมัย พระเจ้ า สุริ ย วงศาธรรมิ ก ราช และได้ รั บ การตี พิม พ์
เผยแพร่เป็ นภาษาอิตาลีในปี ค.ศ.1663 โดยได้ ข้อมูลมาจากคาบอกเล่าของ
คุณพ่อเด เลริอา ซึง่ เคยพานักในลาวถึง 5 ปี (ค.ศ.1641-1647) งานเขียนเรื่ อง
นี ้มุ่งให้ ภาพเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ และความแข็งแรงของ
อาณาจักรล้ านช้ าง รวมถึงความเชื่อและพิธีกรรมของอาณาจักรแห่งนี ้ในช่วง
คริ สต์ศตวรรษที่ 17 นอกจากนี ้ยังมีงานเขียนอื่นๆ ที่สาคัญอาทิเช่น งานของ
อองรี มู โ อต์ (Henri M. Mouhot) ที่ ชื่ อ “Travels on the Central Parts of
Indo-china” มูโอต์เป็ นชาวฝรั่งเศสได้ บันทึกเรื่ องราวการเดินทางจากไทย
ผ่านอีสานเข้ าสู่ลาว ทังนี
้ ้พบว่างานเขียนของชาวตะวันตกในช่วงเวลานี ้จะอยู่
ในรู ปของการบันทึกเรื่ องราวการเดินทางเข้ ามาในลาว โดยเฉพาะทางด้ าน
การค้ า
ประเด็นที ่สอง ประวัติศาสตร์ ลาวในมุมมองของชาวตะวันตกยุคเก่า
ได้ กล่าวถึงงานเขียนของประวัติศาสตร์ ลาวที่เป็ นผลงานของชาวตะวัน ตก
ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จนถึงก่อนที่ลาวจะเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการ
ปกครองเป็ นระบอบสังคมนิยม ซึง่ งานเขียนที่นา่ สนใจได้ แก่ ผลงานของยอร์ ช
เซเดส์ เรื่ อง “ชนชาติต่างๆ ในแหลมอินโดจีน ” งานเรื่ องนีเ้ น้ นการศึกษาถึง
อารยธรรมของรัฐต่างๆ ในแหลมอินโดจีน ทังทางด้
้
านการเมือง สังคม ศาสนา
และสถาปั ตยกรรม งานเขียนอีกเรื่ องคือ งานของฮอลล์ (D. G. E. Hall) เรื่ อง
“ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ” ซึ่งงานเรื่ องนีไ้ ด้ ให้ ภาพเกี่ ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาหรับเนื ้อหาที่
เกี่ยวข้ องกับลาวได้ เขียนไว้ อย่างน่าสนใจ คือ ประเด็นของการดาเนินนโยบาย
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ที่แตกต่างกันระหว่างอาณาจักรเวียงจันทน์และอาณาจักรหลวงพระบางที่มี
ต่อประเทศเพื่อนบ้ าน โดยฮอลล์ชี ้ให้ เห็นว่าเวียงจันทน์ดาเนินนโยบายเข้ าข้ าง
พม่า ขณะหลวงพระบางเป็ นไมตรี กบั ไทย ส่วนงานเขียนอีกเรื่ องที่น่าสนใจคือ
งานของจอห์น เอฟ เคดี ้ เรื่ อง “ไทย พม่า ลาว และกัมพูชา” ได้ ให้ ภาพเกี่ยวกับ
พื น้ ฐานความสัม พันธ์ ข องสี่ ประเทศว่า ต่างมี ความสัม พันธ์ กับ อารยธรรม
อินเดียร่ วมกัน จุดเด่นของงานเรื่ องนี ้ คือการที่เคดี ้ได้ เน้ นการวิเคราะห์ไ ปที่
ความวุ่นวายภายในอันเป็ นผลมาจากการแทรกแซงจากการเมืองภายนอก
ทังมหาอ
้
านาจ อเมริ กา จีน และรัสเซีย ทังนี
้ ้พบว่างานเขียนของตะวันตกใน
ช่วงเวลานี ้มุง่ ให้ ภาพทางด้ านการเมืองของลาว ทังนโยบายด้
้
านการเมืองและ
การต่างประเทศต่อเพื่อนบ้ าน รวมถึงการเมืองภายในของลาวเองและการ
แทรกแซงทางการเมืองจากภายนอกโดยเฉพาะจากชาติมหาอานาจ
บทที่ 3 ประวัติศาสตร์ ลาวในมุมมองของเพื่อนบ้ าน มีเนือ้ หา
มากที่สดุ คือจานวน 47 หน้ า ในบทนี ้ผู้เขียนได้ แบ่งออกเป็ น 2 ประเด็น คือ
ประเด็นแรก เอกสารเวียดนามที่เกี่ยวข้ องกับลาว เนื่องจากเวียดนามกับลาว
มีความสัมพันธ์ร่วมกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะช่วงเวลาของการต่อสู้เพื่อ
เอกราชและการสร้ างชาติ ซึง่ หลังจากนันเวี
้ ยดนามและลาวได้ ร่วมมือกันเรี ยบ
เรี ยงต้ นฉบับของประวัติศาสตร์ ล าวร่ วมกัน ผ่านหน่วยงานของรั ฐ ทัง้ สอง
ประเทศ ได้ ผลผลิตคืองานเขียนและตีพิมพ์เผยแพร่ เป็ นภาษาลาวที่สาคัญ
จานวน 3 เล่ม คือ เล่มแรกประวัติศาสตร์ ลาว เล่ม 3 (ค.ศ.1893 - ปัจจุบนั ) มี
เนื ้อหาที่สาคัญคือการมุ่งเน้ นนาเสนอเกี่ยวกับขบวนการต่อสู้ของประชาชน
ลาวเพื่ อ ต้ า นลัท ธิ ล่า เมื อ งขึน้ (ค.ศ.1893 - 1954) และการต่อ สู้ข องพรรค
ประชาชนปฏิวตั ิลาวที่ตอ่ ต้ านลัทธิล่าเมืองขึ ้นแบบใหม่ของอเมริ กาจนถึงการ
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ก้ าวขึ ้นสู่การสถาปนาระบอบสังคมนิยมในลาว ส่วนผลผลิตอีกสองเล่ม คือ
วรรณคดีลาว และภูมิศาสตร์ ลาวตามลาดับ
นอกเหนือจากเวียดนามและลาวจะร่ วมกันเขียนงานประวัติศาสตร์
วรรณคดี และภูมิ ศาสตร์ ร่วมกันแล้ ว ยังได้ มีการค้ นคว้ าอดีตร่ วมกัน ในอี ก
โครงการที่มีความน่าสนใจคือ การศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ ลาว-เวียดนาม
ผ่านเอกสารกุ่ยเหิบ โดยได้ รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโตโยต้ า “เอกสารกุ่ย
เหิบ” เป็ นเอกสารสมัยอดีต ที่ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างลาว
และหัวเมืองขึ ้นของลาวกับเวียดนาม แสดงถึงความสัมพันธ์ ที่ดีของทัง้ สอง
ประเทศอย่างยาวนาน
ประเด็นที ่สอง งานเขียนเกี่ยวกับลาวในเอกสารไทย ผู้เขียนได้ แบ่ง
หัวข้ อรองออกเป็ น 3 ประเด็น คือ (1) พงศาวดาร ซึ่งเน้ นก่อนที่ลาวจะเป็ น
สังคมนิยม หรื อก่อนปี ค.ศ.1975 ที่สาคัญได้ แก่ ประชุมพงศาวดาร เล่ม 20
ตรงกับรัชกาลที่ 3 โดยบันทึกเกี่ยวกับ เรื่ องเจ้ าอนุวงศ์เวียงจันทน์คดิ ขบถ และ
ประชุมพงศาวดาร เล่ม 43 เรื่ องเมืองนครจาปาสัก นอกเหนือจากพงศาวดาร
ยัง มี ป ระเภทจดหมายเหตุ ดัง เช่ น จดหมายเหตุป ราบขบถเวี ย งจั น ทน์
จดหมายเหตุกองทัพปราบฮ่อ เป็ นต้ น (2) หนังสื อก่อนปี ค.ศ.1975 ที่สาคัญ
ได้ แก่ งานของเติม วิภ าคย์ พ จนกิ จ เรื่ อง “ประวัติศาสตร์ ลาว” ได้ รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี ค.ศ.1987 งานเรื่ องนี ้ให้ ความสาคัญกับไทยเป็ นหลักตาม
หลักการเขียนด้ วยมุมมองของนักวิชาการชาตินิยม ซึง่ โดยสรุปของเนื ้อหาของ
หนังสือเล่มนี ้ผู้เขียนได้ นาเสนอให้ เห็นว่าลาวกับไทยมีประวัติศาสตร์ ร่วมกัน
มาอย่ า งยาวนาน แต่เ นื อ้ หาส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ใ นช่ ว งที่ ล าวอยู่ภ ายใต้ ก าร
ปกครองของไทย ไล่เรี ยงมาจนถึงสัญญาสงบศึก ร.ศ.112 ระหว่างสยามกับ
ฝรั่งเศส ส่งผลให้ ลาวตกเป็ นของฝรั่งเศส (3) วิ ทยานิ พนธ์ สาหรับวิทยานิพนธ์
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ของไทยที่เขียนเกี่ยวกับลาวนันมี
้ จานวนหลายเรื่ อง ในช่วงแรกเน้ นไปที่การ
เสียดินแดนเมืองขึ ้นของไทยในลาว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานเจ้ า
ประเทศราช และปั ญ หาการปั กปั นเขตแดนเป็ นสาคัญ งานวิทยานิพนธ์ ที่
สาคัญ ได้ แก่ งานวิทยานิพ นธ์ ของนิธิ เอี ยวศรี วงศ์ เมื่ อปี พ.ศ.2509 เรื่ อง
“การปราบฮ่อและการเสียดินแดน พ.ศ.2431” งานเรื่ องนี ้มีจดุ มุง่ หมายสาคัญ
คือสืบหาเรื่ องราวของฮ่อตังแต่
้ ต้นกาเนิด จนถึงการมารุ กรานปล้ นสะดมใน
เขตไทยและการปราบฮ่อ ของไทย และสื บ หาเรื่ อ งราวการเสี ย ดิ น แดนที่
เรี ยกว่าสิบสองจุไทให้ กบั ฝรั่งเศส รวมถึงดินแดนฝั่งซ้ ายแม่น ้าโขง
กล่าวโดยสรุ ปในงานเขี ยนประวัติศาสตร์ ลาวในมุมมองของเพื่ อน
บ้ านของลาว มี จุดเน้ นที่ ส าคัญ อยู่ 2 ประเทศ คือ ประเทศเวี ยดนามและ
ประเทศไทย ซึ่ง ทัง้ สองประเทศมี ป ระวัติ ศ าสตร์ ร่ ว มกัน กับ ลาวมาอย่ า ง
ยาวนาน ทังในมุ
้ มที่เป็ นมิตร ประเทศราช เพื่อนบ้ านและศัตรู ทังนี
้ ้ผู้เขียนยัง
ได้ แทรกรู ปภาพที่ทาให้ ผ้ อู ่านสามารถทาความเข้ าใจในประเด็นต่างๆ ตาม
เนือ้ หาได้ อย่างชัดเจนขึน้ เช่น ภาพแผนที่ลาวเปรี ยบเทียบอดีตกั บปั จจุบนั
ภาพวิถีชีวิตของคนลาวในอดีต และภาพบุคคลสาคัญของลาว
บทที่ 4 ประวัตศิ าสตร์ ลาวจากเอกสารลาว : สมัยราชอาณาจักร
มีเนื ้อหาจานวน 37 หน้ า ผู้เขียนได้ แบ่งประเด็นการนาเสนอในบทนี ้ออกเป็ น
3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก ลาวในสมัยราชอาณาจักร ตังแต่
้ ปี ค.ศ.1949 1975 กล่า วถึ ง สภาพพื น้ ฐานทั่ว ไปของพระราชอาณาจัก รลาว ช่ว งก่ อ น
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทังทางด้
้
านการเมืองและการแบ่งเขตปกครองภายใต้ การ
ปกครองของฝรั่งเศส และทางด้ านการศึกษาในช่วงสมัยฝรั่งเศสปกครอง ซึ่ง
ในสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองลาวได้ ใช้ ระบบการศึกษาแบบเดียวกันทังอิ
้ นโดจีน
ของฝรั่งเศส สาหรับการจัดการศึกษาในลาวพบว่า ฝรั่งเศสไม่ได้ ให้ ความ
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สนใจทางการศึกษาแก่คนลาว ดังจะเห็นได้ จากสถาบันการศึกษาที่มีอยู่อย่าง
จากัด จนถึงหลังการปฏิรูปการศึกษาในปี ค.ศ.1969 - 1970 ของฝ่ ายปฏิวตั ิ
พบว่า การศึกษาของลาวหลังการปฏิรูปได้ มีการขยายตัวเพิ่มขึ ้นมาก รวมถึง
มีการเร่งผลิตตารา หนังสือต่างๆ ที่เป็ นของลาวเอง ทังทางด้
้
านประวัติศาสตร์
วรรณคดี ประเด็นทีส่ อง การสร้ างชาติลาวกับเอกสารงานเขียนประวัติศาสตร์
สมัยราชอาณาจักร เอกสารที่สาคัญ คือ พงศาวดารลาวของมหาสิลา วีระวงส์
กระทรวงศึกษาธิ การตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2500 ประเด็นที่น่าสนใจบางส่วนซึ่ง
ผู้เขียนได้ ระบุไว้ ในหน้ า 103 บรรทัดที่ 20 คือ
...ประเทศลาวเฮาได้ยุบยอบลงในสมัยที ่ล่วงมาแล้วนั้ น ก็
เพราะประเทศลาวแบ่งแยกกัน ประชาชนพลเมื องและเจ้านายทัง้ หลายแตก
กั น เป็ นหลายพวก ไม่ ส ามั ค คี กั น เมื ่ อ เฮารู้ ดั ง นี ้ แ ล้ ว ในปั จ จุ บั น และ
สถานการณ์ ข้างหน้า เราก็จะได้หาทางป้องกันไว้ไม่ให้เป็ นเหมื อนดัง ที ่เป็ น
มาแล้ว...
จากตัวอย่างเนื ้อหาด้ านบนสังเกตเห็นได้ ว่า เนื ้อหาต้ องการที่จะให้
คนลาวได้ เรี ยนรู้อดีตที่ผ่านมาว่าผลของการแตกความสามัคคีนนมี
ั ้ บทเรี ยนที่
ล า้ ค่า จนถึ ง ขัน้ ท าให้ ล าวต้ อ งตกอยู่ ภ ายใต้ ก ารปกครองคนชาติ อื่ น และ
นาเสนอเนื ้อหาเพื่อจูงใจให้ คนลาวมีความรักชาติ รักแผ่นดิน และสร้ างความ
สามัคคีเป็ นปึ กแผ่นของคนลาว เพื่อที่จะให้ บ้านเมืองลาวเจริญรุ่งเรื องสืบไป
ประเด็ นที ่ส าม ประวัติศาสตร์ ลาวในหนังสื อแบบเรี ยนลาว สมัย
ราชอาณาจักรลาว ค.ศ.1949 - 1975 สาระสาคัญในประเด็นที่สามนี ้ พบว่า
เนื อ้ หามุ่ ง เน้ นไปที่ ก ารสร้ างชาติ ภ ายใต้ แนวคิ ด เรื่ อง “ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย์ และรั ฐ ธรรมนูญ ” ผู้เ ขี ยนได้ ไ ล่เรี ยงเนื อ้ หาดังนี ้ (1) การ
กาเนิด “ชาติลาวและคนลาว” พบว่าในหนังสือแบบเรี ยนพงศาวดารลาวชัน้
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ประถม ได้ เน้ นไปที่การกาเนิดของชาติลาวและคนลาว โดยชี ้ให้ เห็นว่าดินแดน
ลาวในปั จ จุบัน ได้ มี ผ้ ู คนอยู่ อ าศัย มาอย่ า งช้ านานแล้ ว (2) ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ลาว ปรากฏในหนังสือแบบสอนอ่านภาษาลาวชัน้ ก กา ตอน
หนึ่งระบุว่าให้ คนลาว “เทิ ดทู น องค์ ส มเด็ จ พระเจ้ ามหาชี วิต เคารพนับถื อ
ศาสนา และขนบธรรมเนี ยมประเพณี ดงั เดิ มของประเทศ คื อวิ ธีเดี ยวเท่านัน้
จะท าให้ ร าชอาณาจั ก รลาวอยู่ เ ป็ นอิ ส ระได้ ” (3) รั ฐ ธรรมนูญ ส าหรั บ
รั ฐ ธรรมนูญ ปรากฏอยู่ในวิช าหน้ า ที่ พ ลเมื อง ระดับประถมศึกษา และใน
หนังสือแบบเรี ยนสังคมศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ซึ่งมุ่งเน้ นเรื่ องสิทธิ ของ
ประชาชน และเรื่ องอานาจการปกครองตามรัฐธรรมนูญ (4) มิตร กบฏ และ
ศัตรูของชาติ ในหนังสือแบบเรี ยนพงศาวดารลาวสาหรับชันประถม
้
บทที่ 5 ประวัติศาสตร์ ลาวจากเอกสารลาว: สมัยสังคมนิยม มี
เนื ้อหาจานวน 29 หน้ า ผู้เขียนได้ เริ่ มต้ นตังแต่
้ ปี ค.ศ.1975 ขบวนการปะเทด
ลาวสามารถยึดครองอานาจทางการเมืองได้ อย่างสมบูรณ์ภายใต้ การนาของ
พรรคประชาชนปฏิวตั ลิ าว (The Lao People’s Revolutionary Party) โดยมี
ท่านไกสอน พมวิหาน เป็ นผู้นา และสถาปนาสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ภายใต้ ร ะบอบการปกครองแบบสัง คมนิ ย ม
คอมมิ วนิส ต์ มี พ รรคการเมื องเดียว คือพรรคประชาชนปฏิ วัติลาว และได้
กาหนดวันชาติของลาวเป็ นวันที่ 2 ธันวาคมของทุกปี
งานเขียนทางประวัติศาสตร์ ของลาวสมัยสังคมนิยม พบว่าแนวการ
เขียนประวัติศาสตร์ ในช่วงต้ น จะเน้ นไปที่ภาพรวมของการต่อสู้เพื่อเอกราช
นับตังแต่
้ ฝรั่งเศสเข้ ายึดครองไล่เรี ยงมาจนถึงการต่อสู้กับสหรัฐอเมริ กา และ
ประวัติข องบุค คลส าคัญ ที่ มี ส่ว นร่ ว มในการเคลื่ อ นไหวต่อ สู้เ พื่ อ เอกราช
รวมถึงประวัตพิ รรคประชาชนปฏิวตั ลิ าว
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ด้ า นประวัติศ าสตร์ ล าวในหนัง สื อ แบบเรี ย นลาวสมัย สัง คมนิ ย ม
ผู้เขียนได้ ยกตัวอย่างหนังสือแบบเรี ยนลาวสมัยสังคมนิยมมา 2 เล่ม คือ เล่ม
แรกเป็ น แบบเรี ยนประวัตศิ าสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หนังสือแบบเรี ยน
เล่มนี ้มีทงหมด
ั้
16 บท สาระโดยสังเขปแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ (1) กล่าวถึง
ประเทศลาวและชีวิตการเป็ นอยู่ของคนลาวในสมัยโบราณ ไล่เรี ยงมาจนถึง
การสร้ างสัง คมชาวเมื องขึน้ ในเขตตอนกลางของแม่นา้ โขงและกลายเป็ น
สังคมที่มีอารยธรรมที่เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเรื่ อยมา (2) ช่วงของการ
สร้ างประเทศลาวและการเกิดขบวนการต่อสู้ปกปั กรักษาประเทศชาติของ
ประชาชนลาวในแต่ละยุคแต่ละสมัย ซึง่ จุดที่หนังสือแบบเรี ยนต้ องการเน้ นคือ
ไม่ว่าในยุคสมัยใด ประชาชนลาวก็เคยมีมูนเชื ้อต่อสู้อนั พีระอาจหาญไม่เคย
ยอมจานนต่อศัตรู ต่างด้ าว เพื่อความเป็ นเอกราชการดารงอยู่อย่างมี สิทธิ
เสรี ภาพ และความอยูด่ ีกินดีของประชาชน
ส่วนเล่มที่สองเป็ น แบบเรี ยนประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
3 หนังสือแบบเรี ยนเล่มนีม้ ีทงั ้ หมด 18 บท สาระโดยสังเขปแบ่งออกเป็ น 3
ส่วนคือ (1) กล่าวถึงพวกล่าเมืองขึ ้นฝรั่งเศสกลับคืนมารุ กรานลาวและการ
เกิ ด ขบวนการต่ อ ต้ า นในปี ค.ศ.1945 – 1949 ไล่ เ รี ย งมาจนถึ ง การเกิ ด
ขบวนการต่อต้ านของประชาชนลาวภายใต้ การนาของขบวนการลาวอิสระ
และรั ฐ บาลลาวต่อ ต้ า น ในช่วงเวลาต่อมา (2) ระยะต้ านพวกจักรพรรดิ
อเมริ กาและลูกมือ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้ างสันติภาพ เอกราช และความถูก
ต้ องปรองดองของชาติตงแต่
ั ้ ปี ค.ศ.1954 – 1959 โดยเฉพาะของบทบาทใน
การต่อสู้อนั อาจหาญของกองทัพปะเทดลาว (3) การต่อสู้ก้ ชู าติต้านจักรพรรดิ
อเมริ กาของประชาชนลาวตังแต่
้ กลางปี ค.ศ.1959 - ปั จจุบนั อาจกล่าวโดย
สรุปได้ วา่ หนังสือแบบเรี ยนเล่มนี ้เน้ นไปที่การนาเสนอเนื ้อหาของการต่อสู้ของ
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ลาวกับพวกล่าเมืองขึ ้นทังฝรั
้ ่งเศสและสหรัฐอเมริ กา เพื่อให้ ลาวได้ รับเอกราช
โดยสมบูรณ์
ส่วนเนื อ้ หาอี กประเด็นที่ น่าสนใจ ซึ่ง ผู้เ ขี ยนได้ กาหนดหัวข้ อไว้ ว่า
“ศั ต รู ของชาติ ใ นหนั ง สื อ แบบเรี ยนลาว” จากหนั ง สื อ แบบเรี ย น
ประวัติศาสตร์ ทงสองเล่
ั้
มที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ซึ่งมีจดุ เน้ นไปที่การต่อสู้ของลาว
กับพวกล่าเมืองขึ ้นนัน้ ในแบบเรี ยนดังกล่าวได้ มีการแยก “มิตร” และ “ศัตรู ”
ของประเทศชาติไ ว้ อ ย่า งชัด เจน เพื่ อ ให้ เ ยาวชนได้ รั บ รู้ ความเป็ น มาและ
ความสาคัญในแต่ละช่วงเวลาของเหตุการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ ้น ว่าใครคือมิ ตร
หรื อศัตรูของชาติ
บทที่ 6 ท้ ายความ บทนี ้มีเนื ้อหาน้ อยที่สุด คือจานวน 3 หน้ า เป็ น
การสรุ ป เนื อ้ หาเพื่ อ ให้ เ ห็ น ภาพรวมของหนัง สื อ ทัง้ เล่ ม ซึ่ ง สามารถแยก
ประเด็นออกเป็ น 3 ประเด็น คือ
1. ประวัติศาสตร์ จากเอกสารต่างๆ ก่อนยุคสังคมนิยม เริ่ มต้ นที่ภูมิ
หลังทางประวัตศิ าสตร์ ลาว ต่อด้ วยประวัติศาสตร์ ลาวในมุมมองของตะวันตก
ยุคเก่าที่เดินทางเข้ ามาติดต่อสัมพันธ์กบั ลาว ทังด้
้ านการค้ าและด้ านการเมือง
ไล่เรี ยงมาจนถึงการเขียนประวัติศาสตร์ ลาวในมุมของเพื่อนบ้ านอย่างไทย
และเวียดนามที่มีประวัติศาสตร์ ร่วมกันมายาวนาน และในประเด็นนี ้สิ ้นสุดที่
ประวัติศาสตร์ ลาวจากเอกสารลาวในช่วงสมัยราชอาณาจักร โดยเน้ นไปที่
การสร้ างชาติโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็ นศูนย์กลาง
2. ประวัติศาสตร์ ลาวจากเอกสารลาวในยุคสังคมนิยม เริ่ มตังแต่
้ ปี
ค.ศ.1975 - ปั จจุบนั งานเขียนทางด้ านประวัติศาสตร์ ลาวในช่วงแรกได้ เน้ น
ไปที่ การนาเสนอเรื่ องราวเกี่ ยวกับการต่อสู้กับพวกลัทธิ ล่าเมืองขึน้ ต่อด้ วย
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การสร้ างชาติ ใ ห้ เ ป็ น ปึ ก แผ่ น ภายใต้ อุ ด มการณ์ สัง คมนิ ย ม โดยมี พ รรค
ประชาชนปฏิวตั ลิ าวเป็ นผู้นา
3. ประวัติ ศ าสตร์ ล าวในหนัง สื อ แบบเรี ย นลาว ได้ บ รรจุเ นื อ้ หา
เรื่ อ งราวทางด้ า นประวัติศ าสตร์ ค วามเป็ น มา ภูมิ ห ลัง การต่อ สู้แ ละการ
ปลดปล่อย รวมถึงบุคคลสาคัญ เพื่อให้ เยาวชนได้ ศึกษา รับรู้ และมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็ นลาวผ่านแบบเรี ยน นอกจากนี ้ในเนื ้อหาแบบเรี ยนยัง
ได้ ชี ้ให้ เห็นภาพว่าใครคือ “มิตร” และ “ศัตรู” ของชาติไว้ อย่างชัดเจน

บทส่ งท้ าย
บทเรี ยบเรี ยงและวิเคราะห์ในข้ างต้ นนัน้ ไม่วา่ จะมีผ้ เู ห็นด้ วยหรื อเห็น
ต่างอย่างไรก็ตาม แต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ คือ งานเขียนของอาจารย์ดารารัตน์
เมตตาริ กานนท์ ถือเป็ นงานเขียนที่นาเสนอเรื่ องราวของประวัติศาสตร์ ลาว
จากหลายมุมมอง หลายช่วงเวลา ทังจากชาวตะวั
้
นตกที่มองลาว เพื่อนบ้ าน
อย่างไทยและเวี ยดนามมองลาว และลาวมองลาวเองว่ามี ประวัติศาสตร์
ความเป็ นมาอย่างไร จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ งานเขียนเล่มนี ม้ ีประโยชน์ตอ่
วงวิช าการทัง้ ในประเทศไทยและลาว ทาให้ เ ราได้ ทราบว่าประเทศลาวมี
ประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นมาอย่างไร และลาวได้ ผา่ นการต่อสู้มาอย่างยาวนาน
ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาของการต่อสู้นนั ้ ได้ ทาเห็นว่าใครคือ “มิตร ใครคือ “ศัตรู ”
ของชาติ โดยปรากฏในงานเขียนเล่มนี ้ที่อาจารย์ดารารัตน์ได้ ศึกษาค้ นคว้ า
มาทัง้ ในเอกสารชัน้ ต้ นและเอกสารชัน้ รอง จึงเป็ นการเติมเต็ม องค์ค วามรู้
เกี่ยวกับพัฒนาการของประเทศลาวในแต่ละช่วงเวลา ตังแต่
้ อดีตไล่เรี ยงมา
จนถึงปั จจุบนั ได้ อย่างชัดเจน สมบูรณ์ และรอบด้ าน
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