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นาคยุดครุฑ: “ลาว” การเมืองในประวัติศาสตร์ นิพนธ์ไทย เป็ นงานเขียน
ของ กาพล จาปาพันธ์ ที่เผยแพร่ โดยสานักพิมพ์มติชน เมื่อพฤศจิกายน 2558
กาพล จาปาพันธ์สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทจากภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้ วยวิทยานิพนธ์หวั ข้ อเกี่ยวกับการ
กบฏของกลุ่มชาติพันธุ์ ในลาว ปั จจุบันกาลังศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอก
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นาคยุดครุ ฑ เป็ นงานค้ นคว้ าที่กาพล จาปาพันธ์ ได้ เสนอมุมมองใหม่
ของมิติความสัมพันธ์ ระหว่างไทยและลาว โดยใช้ สัญลักษณ์ ของนาคแทนชน
ชาติลาว และใช้ ครุ ฑอันเป็ นสัญลักษณ์ของพาหนะของเทพและเป็ นตราประจา
ราชการไทยเป็ นตัวแทนฝ่ ายไทย โดยกาพลนาเอาประวัติความเป็ นมาในตานาน
ความเป็ นคูม่ ิตร-ศัตรูกันของนาคและครุฑมาใช้ เทียบเคียงกับความสัมพันธ์ ของ
สยามหรื อไทยกับลาว
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การเล่นคาว่า นาคยุดครุฑ แทน คาว่า ครุฑยุดนาค ของชื่อเรื่ องชวนให้
สะดุดตาของผู้อ่าน และเมื่อได้ เข้ าไปอ่านในเนื ้อหาแล้ วก็พบว่า ผู้เขียนจงใจใช้
ชื่อนีเ้ พื่อให้ สอดคล้ องกับทัง้ ตานานของนาค-ครุ ฑที่ ปกติแล้ วนาคจะเป็ นฝ่ าย
ด้ อยกว่า หรื อเสียเปรี ยบครุฑ แต่ในบางคราวนาคก็เคยที่จะสามารถต่อสู้เอาชนะ
ครุฑได้ ด้วย ทานองเดียวกับลาวที่ดเู หมือนว่าจะด้ อยกว่าสยามหรื อไทย ในบาง
โอกาสลาวเองก็เคยลุกขึ ้นต่อสู้กบั อานาจของสยามเช่นกัน แม้ การลุกขึ ้นต่อสู้นัน้
จะท าให้ ฝ่ ายสยามตราว่ า เป็ นกบฏ ในทางกลั บ กั น ลาวเองกลั บ เขี ย น
ประวัตศิ าสตร์ ในเชิงยกย่องผู้นาของการต่อสู้นนให้
ั ้ เป็ นวีรบุรุษของชาติ
จากกรณีที่ยกตัวอย่างมานี ้ ผู้เขียนชี ้ให้ เห็นว่า มุมมองของคนไทยและ
คนลาวที่ มี ต่ อ บุ ค คลและเรื่ องราวในประวั ติ ศ าสตร์ นั น้ ต่ า งกั น ลาวใ น
ประวัติศาสตร์ นิพนธ์ไทยอาจมองลาวต่าต้ อยด้ อยค่ากว่าตนเอง หรื อที่มกั ใช้ คา
ว่า “เป็ นข้ าขอบขัณฑสีมา” ของสยาม แต่หากมองในแง่ที่เคารพคุณค่าความ
เป็ นมนุษย์ของผู้อื่นด้ วยนัน้ ผู้เขียนเห็นว่า ควรพิจารณาจากหลักฐานของฝ่ าย
ลาวด้ วย ไม่อคติชาตินิยมแต่เพียงอย่างเดียว จะทาให้ เราเปิ ดมุมมองใหม่ด้วยใจ
ที่ เป็ นธรรม การยอมรั บความเท่าเที ยมกันในคุณค่าความเป็ นมนุษย์ นี เ้ องที่
ผู้เขียนมองว่า เมื่อก้ าวสู่ประชาคมอาเซียน การมองเห็น การเคารพคุณค่าความ
เป็ นมนุษย์ของผู้อื่น คือพื ้นฐานที่สาคัญอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่ความสัมพันธ์ กับ
ลาว แต่รวมถึงชาติอื่นๆ ด้ วย มีหลายอย่างมากที่ต้องแก้ ไข ถ้ าเราต้ องการสร้ าง
ความสัมพันธ์ อนั ดีกับชาติอื่น ต้ องเห็นคุณค่าผู้อื่น รู้ จกั ให้ เกียรติ เคารพความ
เป็ นมนุษย์ของผู้อื่น ไม่ว่าผลจะกลับมาอย่างไร ไม่สาคัญเท่ากับว่าสิ่งที่ปฏิบตั ิ
ไป มองคนอื่นอย่างไร ก็จะสะท้ อนตัวเราเอง การรู้ จักให้ เกี ยรติ รู้ จักเคารพใน
ความเป็ นมนุษย์ อย่างเท่าเที ยม ย่อมช่วยให้ เรามี จิ ตใจที่ เข้ าถึงความดี งาม
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บางอย่าง ไม่ใช่จะมาเที่ยวบอกว่าตัวเองเป็ นคนดี แต่พฤติกรรม ความคิด การ
กระทาต่อคนอื่นที่เขาเห็นต่างจากเรากลายเป็ นคนเลวไปเสียหมด เราดีของเรา
อยูค่ นเดียว เป็ นนิสยั ที่อยูร่ ่วมโลกกับคนอื่นยาก
ภาพรวมของหนังสือเล่มนี ้จึงเป็ นการศึกษามุมมอง ความคิดของลาว
ความสัมพันธ์ ไทย-ลาว การเปลี่ ยนแปลงทางสังคมการเมื องของลาว ผ่าน
ประวัติศาสตร์ นิ พนธ์ ลาว ผ่านบทความ 6 ชิ น้ ก าพลบอกว่ าความสัมพันธ์
ระหว่างผู้คนสองแหล่งอารยธรรมสาคัญอย่างลุ่มแม่น ้าโขงกับเจ้ าพระยามีความ
เหมื อนมากกว่าที่ คิด และความแตกต่างทางวัฒนธรรมก็ ไม่เป็ นอุปสรรคต่อ
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน โดยเฉพาะคติความเชื่อทางศาสนาที่มีร่วมกัน แต่
ส่งผลต่อเหตุการณ์ เรื่ องราวในประวัติศาสตร์ ต่างกัน รวมถึงมุมมองที่มี ต่อกัน
และกัน
บทความทัง้ 6 ชิน้ ของกาพล ประกอบด้ วย
1. “พะเจ้ าฟ้างุ่มแหล่งหล้ าทอละนี ”: พุทธกษัตริ ย์และความขัดแย้ งยุค
สถาปนาอาณาจักร
2. “พะเจ้ าไซเซดถาทิราด” เวียงจัน-อยุธยา กับความสัมพันธ์ ลาว-ไทย
ในมิตเิ ชิงประวัติศาสตร์
3. รัฐและความเป็ นไทยในประวัติศาสตร์ นิพนธ์ลาว
4. ก่อนจะเป็ นรั ฐประชาชาติ : การศึกษาว่าด้ วยการปกครองระบอบ
อาณานิคมฝรั่งเศสในลาว
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5. ความหมายและความเป็ นมาของ “ลาวเทิง” ในประวัติศาสตร์ ไท-ลาว
จากอาณานิคมถึงรัฐประชาชาติ สปป.ลาว
6. ความเปลี่ ยนแปลงของการเขี ยนประวัติ ศาสตร์ ชาติ ลาวยุ คหลัง
จินตนาการใหม่
ผู้วิจารณ์ขอยกตัวอย่างแนวคิดสาคัญและข้ อคิดเห็นที่น่าสนใจในบาง
บทความนาเสนอดังนี ้
ในบทความชิ้ นแรก กาพลได้ พยายามเสนอหลักฐานชัน้ ต้ นที่เกี่ ยวข้ อง
กับประวัติศาสตร์ ของล้ านช้ าง และการพยายามอธิบายของนักประวัติศาสตร์ ใน
ยุคปั จจุบนั ว่ามีความขัดแย้ งกัน โดยกาพลมองว่า นักประวัติศาสตร์ ลาวได้ ใช้
กรอบคิดทางพระพุทธศาสนามาเป็ นแนวทางในการเรี ยบเรี ยงประวัติศาสตร์
นิพนธ์ ดังข้ อความที่กาพลอธิบายว่า
“น่าสังเกตว่า คาอธิ บายเกี ่ยวกับสาเหตุการถูกแย่งชิ งราชสมบัติ
และการผลัดแผ่นดิ นแบบไม่ปกติ เช่น ถูกปลดออกจากตาแหน่ง
แล้ วขับไล่ อ อกจากเมื อง (กรณี พระเจ้ าฟ้ างุ่ ม ) มักปรากฏ
คาอธิ บายให้ความหมายในลักษณะเดี ยวกัน เกิ ดขึ้นซ้ าๆ กัน คือ
อธิ บายว่ า เพราะกษั ตริ ย์พระองค์ เดิ มไม่ ตงั้ อยู่ ในธรรม ถ้าเรา
อ่านหลักฐานอย่างละเอี ยดก็จะพบคาอธิ บายแบบนี ้ในกรณี อื่นๆ
อี กมาก ตรงนี ้แสดงถึ งอะไร? ก็ แสดงว่า ผู้เขี ยนหรื อผู้เล่าเรื ่ อง
เขี ยนหรื อเล่าเรื ่ องตามกรอบคิ ดทางพุทธศาสนา...ผู้ชนะก็คือผู้มี
บุญและตัง้ อยู่ในธรรม ส่วนผู้แพ้ก็ถูกจัดประเภทไว้ยงั ฝั่งตรงกัน
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ข้าม ก็จะถูกถล่มด้วยมาตรฐานความบกพร่ องต่างๆ นานา ตาม
มุมมองของฝ่ ายพุทธศาสนา”
กรอบคิดที่ว่านี ้ กาพลมองว่า ถูกนามาผลิตซา้ โดยชนชัน้ นาสยามอยู่
เสมอ พบในพระราชพงศาวดารไทยหลายฉบับ กาพลจึงเสนอว่า “เป็ นเพียงข้ อ
กล่าวหาต่อผู้แพ้ ไม่ใช่สิ่งที่จะยึดถือว่าเป็ นจริ งสัมบูรณ์ตรงตามทุกตัวบทอักษร”
กาพลมองว่า นักประวัติศาสตร์ ลาวพยายามเรี ยบเรี ยงประวัติศาสตร์ นิพนธ์ ขึน้
ในลักษณะของการสร้ างความเป็ น “พุทธกษัตริ ย์” ให้ แก่พระเจ้ าฟ้างุ่ม ซึ่งเป็ น
ส่วนหนึง่ ของกระบวนการสร้ างอัตลักษณ์ความเป็ นชาติลาวภายใต้ กรอบคิดและ
จิ นตนาการรั ฐ ชาติ ล าวสมั ย ใหม่ การสถาปนาอาณาจั ก รล้ านช้ างถู ก ให้
ความหมายว่าเป็ นการสร้ างชาติบ้านเมืองให้ เป็ นปึ กแผ่น
อย่างไรก็ ตามการยอมรั บนับถื อกรอบคิดตามแนวพระพุทธศาสนานี ้
กลับย้ อนมาทาให้ ความเป็ นพุทธกษัตริ ย์ของพระเจ้ าฟ้างุ่มหม่นหมองไปในกรณี
ที่นากองทัพจากเขมรมาแย่งชิงราชสมบัติพระราชบิดา หรื อพระเจ้ าปู่ เป็ นเหตุให้
เกิ ดความขัดแย้ งกับภาพลักษณ์ ความเป็ นวี รบุรุ ษในฐานะผู้รวมชาติลาวกับ
ความเป็ นพุทธกษัตริ ย์ที่งดงามรุ่ งเรื องทางพุทธศาสนา นักประวัติศาสตร์ นิพนธ์
ยุคหลังจึงมีการสร้ างประวัติศาสตร์ ใหม่ โดยการชาระสิ่งแปดเปื อ้ นบางอย่าง
ออกไปจากประวัติศาสตร์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองในปัจจุบนั
ส่วนบทความชิ้ นที ่ 2 นัน้ เป็ นเรื่ องราวของวีรกษัตริ ย์พระองค์ที่ 2 ของ
ลาว นัน่ คือ พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช ซึง่ มีบทบาทโดดเด่นทังในประวั
้
ติศาสตร์ ลาว
และประวัติศาสตร์ ไทย เป็ นพระมหากษัตริ ย์ลาวที่ได้ รับการยอมรับจากชาวไทย
ในฐานะที่เป็ นพันธมิตรคอยช่วยเหลืออยุธยาในการต่อต้ านพม่า และพระเจ้ าไชย
เชษฐาธิราชก็มีความสัมพันธ์กนั อย่างแน่นแฟ้นกับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจน
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มีการสบถสาบานกันที่พระธาตุศรี สองรัก (อ.ด่านซ้ าย จ.เลยในปั จจุบนั ) ว่าจะ
เป็ นมิตรกันทังในยามสงบและยามศึ
้
ก
อย่างไรก็ตามกาพลได้ นาเสนอหลักฐานของฝ่ ายลาวเพื่อประกอบการ
โต้ แย้ งแนวคิดแบบชาตินิยมในงานประวัติศาสตร์ นิพนธ์ไทยว่า ฝ่ ายไทยมักมอง
ว่าตนเองเหนือกว่าชาติใกล้ เคียงเสมอ การเขียนประวัติศาสตร์ นิพนธ์จงึ มักเขียน
ไปในลักษณะการประเมิ นคุณค่าชาติอื่นว่าด้ อยกว่าตน อาทิกรณี การทูลขอ
พระเทพกษัตรี ของพระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราชฝ่ ายไทยก็ จะมีมุมมองว่า เป็ นการ
พระราชทานไปเพื่อไปสถาปนาเป็ นพระอัครมเหสีของพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช ซึง่
ตรงข้ ามกับหลักฐานที่ปรากฏในพงศาวดารล้ านช้ างที่กล่าวถึงเหตุการณ์ ตอนนี ้
ว่า
“เมื ่ อพระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราชยังอยู่ เสวยสริ สมบัติ ด้ วย อัน
ประกอบชอบธรรม จึ งทาเป็ นไมตรี มิตรติ ดต่อท้าวพระยาสามนตราชทัง้ หลายทุกแห่ง แล้วก็ได้ราชธิ ดาพระยาเชี ยงใหม่มาเป็ น
นางอรรคมเหสี จึ งได้ลูกสาวท้าวเชี ยงธงมาเป็ นบาทบริ จา จึ งได้
ลูกสาวพระยาเขมรัฐ 3 คน ได้ลูกสาวพระยาเชี ยงรุ้ง 2 คน แล้ ว
ได้ ลูกสาวองจัวกองลานผู้ 1...แล้ วได้ ราชกัญญานี (กัลยาณี)
ศรี อโยธยาชาวใต้ 2 คน มาเป็ นบริจาริก อยู่เสวยสุขสนุกนัก
ในบ้านเมื องแห่งตนคราวนัน้ แล”
นอกจากนี ้ กาพลยังยกหลักฐานในพงศาวดารหลวงพระบางมาประกอบ
ว่า พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชได้ มเหสีที่เป็ นพระราชธิดาเจ้ าเมืองเชียงใหม่องค์หนึ่ง
พระราชธิดาพระเจ้ ากรุงอยุธยา 2 องค์ พระราชธิดาพระเจ้ าหงสาวดีองค์หนึ่งด้ วย
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ซึ่งกาพลมองว่า ฝ่ ายลาวเองก็ มองว่าตนเองไม่ได้ ด้อยว่าเมื องอื่ นๆ และยังมี
มุมมองคล้ ายฝ่ ายไทยว่า ตนเองก็เหนือว่าชาติอื่นๆ โดยกาพลมองว่า การได้ พระ
ราชธิดาของเมืองต่างๆ รวมถึงพระราชธิดาของพระเจ้ าหงสาวดีเป็ นการเหยียด
ให้ ศตั รูกลายเป็ นหญิงและเป็ นเมียที่โดยนัยก็ต้องด้ อยกว่าฝ่ ายลาว ที่มีกษัตริ ย์
ผู้ชายอย่างพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชเป็ นตัวแทน กาพลยังเชื่อว่า น่าจะป็ นมาตร
การตอบโต้ ที่แยบคายของบรรพชนลาวในการสร้ างอัตลักษณ์ลาวให้ สาคัญและ
ยิ่งใหญ่กว่าชาติที่เคยกดขี่ตน
บทความชิ้ นที ่ 3 เป็ นเรื่ องราวของรัฐและความเป็ นไทยในมุมมองของ
ประวัติศาสตร์ นิพนธ์ลาว กาพลอธิบายว่า ประวัติศาสตร์ นิพนธ์ลาวในสังคมไทย
ล้ วนถูกใช้ เป็ นเครื่ องมือทางการเมืองที่แสดงสิทธิธรรมของรัฐไทยที่มีต่อลาวใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึง่ คือ
1. ช่วงปลายอยุธยาถึงต้ นรัชกาลที่ 5 มองลาวในฐานะเป็ นหนึ่งในกลุ่ม
ชนผู้อยูใ่ ต้ ร่มพระบรมโพธิสมภาร หรื อ ภาษาร่วมสมัยเรี ยกว่า ข้ าขอบขัณฑสีมา
2. ช่วงรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พ.ศ.2435 - 2475 ลาวถูกมองในฐานะ
ชนผู้ใต้ การปกครอง หรื อ ข้ าแผ่นดินของกษัตริย์สยามผู้ทรงพระปรี ชา
3. ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ลาวถูกมองในฐานะชนพวกเราในแดน
อื่น ซึ่งเคลือบแฝงอยู่ภายใต้ คาจากัดที่ว่า บ้ านพี่เมืองน้ อง ซึ่งกาพลมองว่า เป็ น
การทึกทักเอาเองของฝ่ ายไทยฝ่ ายเดียว
การมองลาวใน 3 แบบข้ างต้ นเป็ นการมองลาวแบบละเลยตัวตนและ
มุมมองของคนลาว ภาพลาวที่ ถูกสร้ างขึน้ ภายใต้ บริ บทของรั ฐไทยเพื่ อสร้ าง
ความเป็ นไทยที่ดศู ิวิไลซ์ ขณะเดียวกันลาวก็ถูกมองอย่างดูถูกเหยียดหยามเป็ น
ชายขอบทันทีที่มีภาพบางด้ านไม่เข้ ากับกรอบความศิวิไลซ์ของชนชันน
้ าของไทย
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กาพลมองว่า นักประวัติศาสตร์ นิพนธ์ ไม่ได้ มองลาวในประวัติศาสตร์
ทังหมด
้
แต่จะเลือกมองแต่ในด้ านที่อ่อนแอและล้ าหลังกว่าตน เพื่อสนองตอบต่อ
การผลิตซ ้าอุดมการณ์ว่าด้ วย ความยิ่งใหญ่ของรัฐไทยเท่านัน้ นักประวัติศาสตร์
ไทยล้ วนคิดฝั นจะเห็นลาวเป็ นส่วนหนึ่งของไทย ประวัติศาสตร์ นิพนธ์ ลาวมี
ความสัมพันธ์ กับบริ บททางการเมืองของไทย ประวัติศาสตร์ นิพนธ์ ลาวจึงไม่ใช่
ประวัติศาสตร์ นิพนธ์ ลาวที่แท้ จริ ง หากเป็ นเพียงส่วนขยายของประวัติศาสตร์
ไทยเท่านัน้
บทความชิ้ นที ่ 4 เป็ นเรื่ องราวของการต่อสู้กบั อาณานิคมฝรั่งเศสในลาว
ซึ่งกาพลได้ ให้ รายละเอี ยดไว้ อย่างน่ าสนใจ โดยมีรัฐบาลไทยเข้ าไปเกี่ ยวข้ อง
ช่วยเหลื อในทางลับด้ วย นอกจากนี ก้ าพลยังได้ อธิ บายทัง้ ปั จจัยภายในและ
ปั จจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการต่อสู้กับลัทธิ อาณานิคมไว้ อย่าง
ชัดเจน ซึ่งเหตุการณ์ ช่วงนี เ้ ป็ นการเปลี่ ยนผ่านจากความเป็ นรั ฐอาณานิ คมสู่
ความเป็ นรัฐประชาชาติของลาว
บทความชิ้ นที ่ 5 เป็ นเรื่ องความหมายและความเป็ นมาของ “ลาวเทิง”
ในประวัติศาสตร์ ของลาว ซึ่งกาพลได้ นาเสนอพัฒนาการของการให้ ความหมาย
และการยอมรับกลุ่มชนชาติข่า มาเป็ นลาวเทิง เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
ทางการเมื องของลัทธิ ชาตินิยม โดยการสร้ างพื น้ ที่ และตั วตนของกลุ่มชนใน
ประวัตศิ าสตร์ ในกระบวนสร้ างความเป็ นชาติลาว จนถึงยุคการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2518 ลาวเทิง กลายเป็ นคาที่นิยมใช้ ทงของลาวลุ
ั้
่มและลาวสูง ถือ
เป็ นคาให้ เกี ยรติยอมรับบทบาทของกลุ่มชนที่ถูกเรี ยก ขณะเดียวกันลาวเทิงก็
เป็ นเครื่ องแสดงอัตลักษณ์ เพื่อใช้ ต่อรองสถานภาพทางสังคมในความสัมพันธ์
ระหว่างชนชาติ ในทางกลับกันลาวเทิงก็ยงั ถูกใช้ เป็ นตัวแทนของความล้ าหลัง
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และด้ อยอารยธรรมของสังคมลาว และกลายเป็ นเหตุผลที่ ชอบธรรมที่ พรรค
ประชาชนปฏิ วัติลาวจะท าหน้ าที่ ปกครองและพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็ น
สมัยใหม่ ลาวเทิงจึงถูกสร้ างขึ ้นในรัฐประชาชาติเพื่อสนับสนุนอุดมการณ์ของรัฐ
และชนชันน
้ าใหม่และในยุคของการเปิ ดประเทศ พ.ศ.2529 ลาวเทิงก็กลายเป็ น
สินค้ าทางวัฒนธรรมให้ กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเติบโตมาพร้ อมกับการ
พัฒนาประเทศแบบสมัยใหม่ในที่สดุ
บทความชิ้ นสุดท้าย ที่ถกู รวบรวมพิมพ์ในชุดนาคยุดครุฑนี ้เป็ นเรื่ องของ
ความเปลี่ยนแปลงของการเขียนประวัติศาสตร์ ชาติลาวยุคหลังจินตนาการใหม่
กาพลให้ มมุ มองว่า ประวัติศาสตร์ นิพนธ์ ลาวช่วงก่อน ค.ศ.1975 มีเนื ้อหายังไม่
ลงรอยกันในหลายส่วน อาทิการแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์กับชาติ
อื่นๆ ตัวตนของกลุ่มชาติพนั ธุ์ โดยนักประวัติศาสตร์ ในอดีตพยายามจะเสนอว่า
ความเป็ นชาติลาวเป็ นสิ่งถูกสืบทอดมาจากบุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์ อาทิ
ขุนบรม ขุนลอ ท้ าวฮุ่ง-ขุนเจือง พระเจ้ าฟ้างุ่ม เป็ นต้ น และตกทอดมาถึงปั จจุบนั
แต่กาพลมองตรงข้ ามว่า ความเป็ นชาติลาวเกิ ดขึน้ จากส่วนผสมของความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในปี ค.ศ.1975 กับ ค.ศ.1986 และพรรคประชาชนปฏิวัติ
ลาวต่างหากที่มีบทบาทในกระบวนการสร้ างชาตินี ้อย่างแท้ จริง
โดยภาพรวมของงานรวมบทความชุด “นาคยุดครุ ฑ” นี ้ ให้ มุมมองที่
น่าสนใจต่อการทาความเข้ าใจลาวซึ่งเป็ นเพื่อนบ้ านในอาเซียนอย่างลึกซึง้ ใน
ระดับทัศนคติของชาติที่มีตอ่ กัน โดยผู้เขียนมองว่า ในอดีตถึงปั จจุบนั สยามหรื อ
ไทย มักจะมองลาวในฐานะที่ต่าต้ อยกว่า แม้ จะยอมรับวีรกษัตริ ย์ของลาวบาง
พระองค์แต่ก็ยงั มีทศั นคติที่ลดคุณค่าหรื อประเมินคุณค่าลาวต่ากว่าตนเอง ซึ่ง
ถูกถ่ายทอดแนวคิดนี ้ออกมาในงานของประวัติศาสตร์ นิพนธ์ลาวในประเทศไทย
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แม้ กระทัง่ คาว่าบ้ านพี่เมืองน้ อง ก็ถกู ยัดเยียดให้ ลาวเป็ นเมืองน้ อง และให้ สยาม
เป็ นเมืองพี่ ในฐานะที่ มีอานาจเหนื อกว่า ทัง้ ที่ลาวมีความเก่าแก่ไม่แพ้ กันใน
ฐานะผู้สร้ างอาณาจักรแถบลุ่มน ้าโขง แต่ในทางกลับกันหากเราเปิ ดใจยอมรับฟั ง
ข้ อเท็จจริ งนอกเหนือไปจากชุดความรู้และความเข้ าใจเดิมที่ถกู ผลิตซ ้าเป็ นความ
เชื่อสืบทอดต่อมาจนถึงปั จจุบนั ก็จะทาให้ เราเข้ าใจลาวในมิติที่กว้ างขึ ้น ยอมรับ
ความเจริ ญด้ วยวัฒนธรรมของลาว และความยิ่งใหญ่ของชนชาติที่มีมาแต่ใน
อดีตกาล ตลอดถึงมุมมองของลาวที่มีตอ่ ไทยตามความเป็ นจริ งด้ วย
งานชิน้ นีช้ ่วยส่งเสริ มให้ ผ้ ูที่สนใจในประวัติศาสตร์ ลาวได้ เปิ ดมุมมอง
ใหม่ เข้ าใจลาวอย่างลึกซึ ้ง ลดอคติที่มีตอ่ กัน โดยการเคารพในศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าจะเป็ นบันไดขันแรกของการสร้
้
าง
ความร่ วมมือกันหลังจากการเปิ ดประชาคมอาเซียน ผู้วิจารณ์มองว่า งานชิ ้นนี ้
เป็ นงานที่สอดคล้ องกับกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่ (Postmodern Paradigm) ที่
มีแนวคิดสาคัญมุ่งแสวงหาความร่ วมมือกัน โดยการแสวงหาจุดร่ วม สงวนจุด
ต่าง สร้ างสมานเสวนา ตามหลักการที่วา่
การยึดมัน่ ถือมัน่ เป็ นเหตุให้เกิ ดการแบ่งแยก
การแบ่งแยกเป็ นเหตุให้เกิ ดการแข่งขัน
การแข่งขันเป็ นเหตุให้เกิ ดความไม่ไว้ใจกัน
ความไม่ไว้ใจกันเป็ นเหตุให้เกิ ดการทาลายกัน
แนวทางที่ควรส่งเสริ มและสนับสนุนคือ ควรหันหน้ ามาปรึกษาหารื อกัน
ให้ รอบคอบและเปิ ดโอกาสให้ พิจารณารั บส่วนดีจากทุกส่วนทุกทางสามารถ
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ร่ วมมื อกันได้ โดยไม่ ต้ องคิ ดเหมื อนกัน สร้ างบรรยายกาศเอกภาพในความ
หลากหลายและช่วยเสริมกันและกัน โดย
ความไม่ยึดมัน่ ถื อมัน่ นาไปสู่การแบ่งหน้าที ่กนั รับผิ ดชอบ
การแบ่งหน้าทีก่ นั ฯ นาไปสู่การส่งเสริ มกัน
การส่งเสริ มกันนาไปสู่ความไว้ใจกัน
ความไว้ใจกันนาไปสู่ความร่ วมมื อกัน
ความร่ วมมื อกันนาไปสู่สนั ติ ภาพ
ดังเจตนาของผู้เขียนที่มีความตังใจให้
้ ผ้ อู ่านได้ ทราบว่า
“...รู้ จักและเข้าใจเพื ่อนบ้านอย่ างลาวมากกว่าภาพผิ วเผิ นที ่
ปรากฏหรื อรับรู้รับฟังกันมา นาไปสู่การปรับเปลี ่ยนท่าที และข้าม
พ้นมายาคติ ทางชาติ พนั ธ์ ต่างๆ การเข้าใจผู้อื่นย่อมเป็ นทางให้
เกิ ดความเข้ าใจลดละอัตตาของตัวเราลง จรรโลงวิ ถี การอยู่
ร่ วมกันอย่างสันติ และเปลี ่ยนผ่านได้โดยไม่ สร้ างบาดแผลหรื อ
รอยร้ าวลึ กในประวัติศาสตร์ ที่จะทาให้คนรุ่ นหลังอยู่ร่วมกันได้
ยากลาบากขึ้นมาเหมื อนดังเช่นในอดี ต...”
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