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 นาคยดุครุฑ: “ลาว” การเมืองในประวตัิศาสตร์นิพนธ์ไทย เป็นงานเขียน
ของ ก าพล จ าปาพนัธ์ ท่ีเผยแพร่โดยส านักพิมพ์มติชน เม่ือพฤศจิกายน 2558  
ก าพล จ าปาพนัธ์ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทจากภาควิชาประวตัิศาสตร์ 
คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ด้วยวิทยานิพนธ์หวัข้อเก่ียวกับการ
กบฏของกลุ่มชาติพันธุ์ ในลาว ปัจจุบันก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ ท่ีคณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
 นาคยุดครุฑ เป็นงานค้นคว้าท่ีก าพล จ าปาพันธ์ได้เสนอมุมมองใหม่
ของมิติความสัมพันธ์ระหว่างไทยและลาว โดยใช้สัญลักษณ์ของนาคแทนชน
ชาติลาว และใช้ครุฑอนัเป็นสญัลกัษณ์ของพาหนะของเทพและเป็นตราประจ า
ราชการไทยเป็นตวัแทนฝ่ายไทย โดยก าพลน าเอาประวตัิความเป็นมาในต านาน
ความเป็นคูม่ิตร-ศตัรูกันของนาคและครุฑมาใช้เทียบเคียงกับความสมัพนัธ์ของ
สยามหรือไทยกบัลาว  
                                                           

1 อาจารย์ ดร. ประจ ากลุม่วิชามนษุยศาสตร์ ส านกัวิชาศกึษาทัว่ไป  
  มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  e-mail: tai_udru@hotmail.com  

Book Review 

 

 

นาคยุดครุฑ: “ลาว”  
การเมืองในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย 

 

 

mailto:tai_udru@hotmail.com


 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

200 

 การเล่นค าว่า นาคยดุครุฑ แทน ค าว่า ครุฑยดุนาค ของช่ือเร่ืองชวนให้
สะดดุตาของผู้อ่าน และเม่ือได้เข้าไปอ่านในเนือ้หาแล้วก็พบว่า ผู้ เขียนจงใจใช้
ช่ือนีเ้พ่ือให้สอดคล้องกับทัง้ต านานของนาค-ครุฑท่ีปกติแล้วนาคจะเป็นฝ่าย
ด้อยกวา่ หรือเสียเปรียบครุฑ แตใ่นบางคราวนาคก็เคยท่ีจะสามารถตอ่สู้ เอาชนะ
ครุฑได้ด้วย  ท านองเดียวกบัลาวท่ีดเูหมือนว่าจะด้อยกว่าสยามหรือไทย ในบาง
โอกาสลาวเองก็เคยลกุขึน้ตอ่สู้กบัอ านาจของสยามเช่นกนั แม้การลกุขึน้ต่อสู้นัน้
จะท าให้ฝ่ายสยามตราว่า เป็นกบฏ ในทางกลับกันลาวเองกลับเขียน
ประวตัศิาสตร์ในเชิงยกย่องผู้น าของการตอ่สู้นัน้ให้เป็นวีรบรุุษของชาต ิ 
 จากกรณีท่ียกตวัอย่างมานี ้ผู้ เขียนชีใ้ห้เห็นว่า มุมมองของคนไทยและ
คนลาวท่ีมีต่อบุคคลและเร่ืองราวในประวัติศาสตร์นัน้ต่างกัน ลาวใ น
ประวตัิศาสตร์นิพนธ์ไทยอาจมองลาวต ่าต้อยด้อยคา่กว่าตนเอง หรือท่ีมกัใช้ค า
ว่า “เป็นข้าขอบขณัฑสีมา”  ของสยาม แต่หากมองในแง่ท่ีเคารพคุณค่าความ
เป็นมนุษย์ของผู้ อ่ืนด้วยนัน้ ผู้ เขียนเห็นว่า ควรพิจารณาจากหลักฐานของฝ่าย
ลาวด้วย ไมอ่คตชิาตนิิยมแตเ่พียงอย่างเดียว จะท าให้เราเปิดมมุมองใหม่ด้วยใจ
ท่ีเป็นธรรม การยอมรับความเท่าเทียมกันในคุณค่าความเป็นมนุษย์นีเ้องท่ี
ผู้ เขียนมองว่า เม่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน การมองเห็น การเคารพคณุค่าความ
เป็นมนุษย์ของผู้ อ่ืน คือพืน้ฐานท่ีส าคญัอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่ความสัมพันธ์กับ
ลาว แตร่วมถึงชาติอ่ืนๆ ด้วย มีหลายอย่างมากท่ีต้องแก้ไข ถ้าเราต้องการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีกับชาติอ่ืน ต้องเห็นคณุค่าผู้ อ่ืน รู้จกัให้เกียรติ เคารพความ
เป็นมนุษย์ของผู้ อ่ืน ไม่ว่าผลจะกลบัมาอย่างไร ไม่ส าคญัเท่ากับว่าสิ่งท่ีปฏิบตัิ
ไป มองคนอ่ืนอย่างไร ก็จะสะท้อนตวัเราเอง การรู้จักให้เกียรติ รู้จักเคารพใน
ความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม ย่อมช่วยให้เรามีจิตใจท่ีเข้าถึงความดีงาม
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บางอย่าง ไม่ใช่จะมาเท่ียวบอกว่าตวัเองเป็นคนดี แต่พฤติกรรม ความคิด การ
กระท าต่อคนอ่ืนท่ีเขาเห็นต่างจากเรากลายเป็นคนเลวไปเสียหมด เราดีของเรา
อยูค่นเดียว เป็นนิสยัท่ีอยูร่่วมโลกกบัคนอ่ืนยาก 
 ภาพรวมของหนงัสือเล่มนีจ้ึงเป็นการศึกษามุมมอง ความคิดของลาว 
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว การเปล่ียนแปลงทางสังคมการเมืองของลาว ผ่าน
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาว ผ่านบทความ 6 ชิน้ ก าพลบอกว่าความสัมพันธ์
ระหวา่งผู้คนสองแหล่งอารยธรรมส าคญัอย่างลุ่มแม่น า้โขงกบัเจ้าพระยามีความ
เหมือนมากกว่าท่ีคิด และความแตกต่างทางวัฒนธรรมก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อ
ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกนั โดยเฉพาะคติความเช่ือทางศาสนาท่ีมีร่วมกนั แต่
ส่งผลต่อเหตุการณ์เร่ืองราวในประวัติศาสตร์ต่างกัน รวมถึงมุมมองท่ีมีต่อกัน
และกนั 
 

บทความทัง้ 6 ชิน้ของก าพล ประกอบด้วย  
 

1. “พะเจ้าฟ้างุ่มแหล่งหล้าทอละนี”: พุทธกษัตริย์และความขดัแย้งยุค
สถาปนาอาณาจกัร 

2. “พะเจ้าไซเซดถาทิราด” เวียงจนั-อยุธยา กับความสมัพนัธ์ลาว-ไทย 
ในมิตเิชิงประวตัิศาสตร์ 

3. รัฐและความเป็นไทยในประวตัิศาสตร์นิพนธ์ลาว 
4. ก่อนจะเป็นรัฐประชาชาติ: การศึกษาว่าด้วยการปกครองระบอบ

อาณานิคมฝร่ังเศสในลาว 
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5. ความหมายและความเป็นมาของ “ลาวเทิง” ในประวตัิศาสตร์ไท-ลาว 
จากอาณานิคมถึงรัฐประชาชาต ิสปป.ลาว 

6. ความเปล่ียนแปลงของการเขียนประวัติศาสตร์ชาติลาวยุคหลัง
จินตนาการใหม ่

ผู้วิจารณ์ขอยกตวัอย่างแนวคิดส าคญัและข้อคิดเห็นท่ีน่าสนใจในบาง
บทความน าเสนอดงันี ้

ในบทความช้ินแรก ก าพลได้พยายามเสนอหลกัฐานชัน้ต้นท่ีเก่ียวข้อง
กบัประวตัิศาสตร์ของล้านช้าง และการพยายามอธิบายของนกัประวตัิศาสตร์ใน
ยุคปัจจุบนัว่ามีความขัดแย้งกัน โดยก าพลมองว่า นกัประวัติศาสตร์ลาวได้ใช้
กรอบคิดทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการเรียบเรียงประวัติศาสตร์
นิพนธ์ ดงัข้อความท่ีก าพลอธิบายว่า  

 

“น่าสงัเกตว่า ค าอธิบายเก่ียวกบัสาเหตกุารถูกแย่งชิงราชสมบติั
และการผลดัแผ่นดินแบบไม่ปกติ เช่น ถูกปลดออกจากต าแหน่ง
แล้วขับไล่ออกจากเมือง (กรณีพระเจ้าฟ้างุ่ม) มักปรากฏ
ค าอธิบายให้ความหมายในลกัษณะเดียวกนั เกิดข้ึนซ ้าๆ กนั คือ 
อธิบายว่า เพราะกษัตริย์พระองค์เดิมไม่ตัง้อยู่ในธรรม ถ้าเรา
อ่านหลกัฐานอย่างละเอียดก็จะพบค าอธิบายแบบนี้ในกรณีอื่นๆ 
อีกมาก ตรงนี้แสดงถึงอะไร? ก็แสดงว่า ผู้เขียนหรือผู้เล่าเร่ือง 
เขียนหรือเล่าเร่ืองตามกรอบคิดทางพทุธศาสนา...ผู้ชนะก็คือผู้มี
บญุและตัง้อยู่ในธรรม ส่วนผู้แพก็้ถูกจัดประเภทไว้ยงัฝั่งตรงกนั
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ข้าม ก็จะถูกถล่มด้วยมาตรฐานความบกพร่องต่างๆ นานา ตาม
มมุมองของฝ่ายพทุธศาสนา” 

 กรอบคิดท่ีว่านี ้ก าพลมองว่า ถูกน ามาผลิตซ า้โดยชนชัน้น าสยามอยู่
เสมอ พบในพระราชพงศาวดารไทยหลายฉบบั ก าพลจึงเสนอว่า “เป็นเพียงข้อ
กล่าวหาตอ่ผู้แพ้ ไม่ใช่สิ่งท่ีจะยึดถือว่าเป็นจริงสมับรูณ์ตรงตามทกุตวับทอกัษร”   
ก าพลมองว่า นกัประวตัิศาสตร์ลาวพยายามเรียบเรียงประวตัิศาสตร์นิพนธ์ขึน้
ในลกัษณะของการสร้างความเป็น “พุทธกษัตริย์” ให้แก่พระเจ้าฟ้างุ่ม ซึ่งเป็น
สว่นหนึง่ของกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ความเป็นชาติลาวภายใต้กรอบคิดและ
จินตนาการรัฐชาติลาวสมัยใหม่ การสถาปนาอาณาจักรล้านช้างถูกให้
ความหมายว่าเป็นการสร้างชาตบ้ิานเมืองให้เป็นปึกแผน่ 
 อย่างไรก็ตามการยอมรับนับถือกรอบคิดตามแนวพระพุทธศาสนานี ้
กลบัย้อนมาท าให้ความเป็นพทุธกษัตริย์ของพระเจ้าฟ้างุ่มหม่นหมองไปในกรณี
ท่ีน ากองทพัจากเขมรมาแย่งชิงราชสมบตัิพระราชบิดา หรือพระเจ้าปู่  เป็นเหตใุห้
เกิดความขัดแย้งกับภาพลักษณ์ความเป็นวีรบุรุษในฐานะผู้ รวมชาติลาวกับ
ความเป็นพุทธกษัตริย์ท่ีงดงามรุ่งเรืองทางพุทธศาสนา นกัประวตัิศาสตร์นิพนธ์
ยุคหลังจึงมีการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ โดยการช าระสิ่งแปดเปือ้นบางอย่าง
ออกไปจากประวตัิศาสตร์เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการเมืองในปัจจบุนั 
 ส่วนบทความช้ินที่ 2 นัน้ เป็นเร่ืองราวของวีรกษัตริย์พระองค์ท่ี 2 ของ
ลาว นัน่คือ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ซึง่มีบทบาทโดดเดน่ทัง้ในประวตัิศาสตร์ลาว
และประวตัิศาสตร์ไทย เป็นพระมหากษัตริย์ลาวท่ีได้รับการยอมรับจากชาวไทย
ในฐานะท่ีเป็นพนัธมิตรคอยชว่ยเหลืออยธุยาในการตอ่ต้านพม่า และพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชก็มีความสมัพนัธ์กนัอย่างแน่นแฟ้นกับสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิจน
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มีการสบถสาบานกันท่ีพระธาตุศรีสองรัก (อ.ด่านซ้าย จ.เลยในปัจจุบนั) ว่าจะ
เป็นมิตรกนัทัง้ในยามสงบและยามศกึ 
 อย่างไรก็ตามก าพลได้น าเสนอหลักฐานของฝ่ายลาวเพ่ือประกอบการ
โต้แย้งแนวคิดแบบชาตินิยมในงานประวตัิศาสตร์นิพนธ์ไทยว่า ฝ่ายไทยมกัมอง
วา่ตนเองเหนือกว่าชาติใกล้เคียงเสมอ การเขียนประวตัิศาสตร์นิพนธ์จงึมกัเขียน
ไปในลักษณะการประเมินคุณค่าชาติอ่ืนว่าด้อยกว่าตน อาทิกรณีการทูลขอ
พระเทพกษัตรีของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชฝ่ายไทยก็จะมีมุมมองว่า เป็นการ
พระราชทานไปเพ่ือไปสถาปนาเป็นพระอคัรมเหสีของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ซึง่
ตรงข้ามกับหลกัฐานท่ีปรากฏในพงศาวดารล้านช้างท่ีกล่าวถึงเหตกุารณ์ตอนนี ้
วา่  
 

“เมื่อพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชยังอยู่เสวยสริสมบัติด้วย  อัน
ประกอบชอบธรรม จึงท าเป็นไมตรีมิตรติดต่อท้าวพระยาสามน-
ตราชทัง้หลายทุกแห่ง แล้วก็ได้ราชธิดาพระยาเชียงใหม่มาเป็น
นางอรรคมเหสี จึงได้ลูกสาวท้าวเชียงธงมาเป็นบาทบริจา จึงได้
ลูกสาวพระยาเขมรัฐ 3 คน ได้ลูกสาวพระยาเชียงรุ้ง 2 คน แล้ว
ได้ลูกสาวองจัวกองลานผู้ 1...แล้วได้ราชกัญญานี (กัลยาณี) 
ศรีอโยธยาชาวใต้ 2 คน มาเป็นบริจาริก อยู่เสวยสุขสนุกนกั
ในบา้นเมืองแห่งตนคราวนัน้แล” 

 

 นอกจากนี ้ก าพลยงัยกหลกัฐานในพงศาวดารหลวงพระบางมาประกอบ
วา่ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้มเหสีท่ีเป็นพระราชธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่องค์หนึ่ง
พระราชธิดาพระเจ้ากรุงอยธุยา 2 องค์ พระราชธิดาพระเจ้าหงสาวดีองค์หนึ่งด้วย 
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ซึ่งก าพลมองว่า ฝ่ายลาวเองก็มองว่าตนเองไม่ได้ด้อยว่าเมืองอ่ืนๆ และยังมี
มมุมองคล้ายฝ่ายไทยว่า ตนเองก็เหนือว่าชาติอ่ืนๆ โดยก าพลมองว่า การได้พระ
ราชธิดาของเมืองต่างๆ รวมถึงพระราชธิดาของพระเจ้าหงสาวดีเป็นการเหยียด
ให้ศตัรูกลายเป็นหญิงและเป็นเมียท่ีโดยนยัก็ต้องด้อยกว่าฝ่ายลาว ท่ีมีกษัตริย์
ผู้ชายอย่างพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเป็นตวัแทน ก าพลยงัเช่ือว่า น่าจะป็นมาตร
การตอบโต้ท่ีแยบคายของบรรพชนลาวในการสร้างอตัลกัษณ์ลาวให้ส าคญัและ
ยิ่งใหญ่กวา่ชาตท่ีิเคยกดข่ีตน 
 บทความช้ินที่ 3 เป็นเร่ืองราวของรัฐและความเป็นไทยในมุมมองของ
ประวตัิศาสตร์นิพนธ์ลาว ก าพลอธิบายว่า ประวตัิศาสตร์นิพนธ์ลาวในสงัคมไทย
ล้วนถูกใช้เป็นเคร่ืองมือทางการเมืองท่ีแสดงสิทธิธรรมของรัฐไทยท่ีมีต่อลาวใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึง่ คือ 
 1. ช่วงปลายอยุธยาถึงต้นรัชกาลท่ี 5 มองลาวในฐานะเป็นหนึ่งในกลุ่ม
ชนผู้อยูใ่ต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร หรือ ภาษาร่วมสมยัเรียกวา่ ข้าขอบขณัฑสีมา  
 2. ชว่งรัฐสมบรูณาญาสิทธิราชย์ พ.ศ.2435 - 2475 ลาวถกูมองในฐานะ
ชนผู้ใต้การปกครอง หรือ ข้าแผน่ดนิของกษัตริย์สยามผู้ทรงพระปรีชา 
 3. ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 ลาวถูกมองในฐานะชนพวกเราในแดน
อ่ืน ซึ่งเคลือบแฝงอยู่ภายใต้ค าจ ากัดท่ีว่า บ้านพ่ีเมืองน้อง ซึ่งก าพลมองว่า เป็น
การทกึทกัเอาเองของฝ่ายไทยฝ่ายเดียว 
 การมองลาวใน 3 แบบข้างต้นเป็นการมองลาวแบบละเลยตวัตนและ
มุมมองของคนลาว ภาพลาวท่ีถูกสร้างขึน้ภายใต้บริบทของรัฐไทยเพ่ือสร้าง
ความเป็นไทยท่ีดศูิวิไลซ์ ขณะเดียวกนัลาวก็ถูกมองอย่างดถููกเหยียดหยามเป็น
ชายขอบทนัทีท่ีมีภาพบางด้านไมเ่ข้ากบักรอบความศวิิไลซ์ของชนชัน้น าของไทย 
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 ก าพลมองว่า นกัประวัติศาสตร์นิพนธ์ไม่ได้มองลาวในประวัติศาสตร์
ทัง้หมด แตจ่ะเลือกมองแตใ่นด้านท่ีอ่อนแอและล้าหลงักว่าตน เพ่ือสนองตอบต่อ
การผลิตซ า้อดุมการณ์ว่าด้วย ความยิ่งใหญ่ของรัฐไทยเท่านัน้ นกัประวตัิศาสตร์
ไทยล้วนคิดฝันจะเห็นลาวเป็นส่วนหนึ่งของไทย ประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวมี
ความสมัพนัธ์กับบริบททางการเมืองของไทย ประวตัิศาสตร์นิพนธ์ลาวจึงไม่ใช่
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวท่ีแท้จริง หากเป็นเพียงส่วนขยายของประวัติศาสตร์
ไทยเทา่นัน้ 
 บทความช้ินที่ 4 เป็นเร่ืองราวของการตอ่สู้กบัอาณานิคมฝร่ังเศสในลาว 
ซึ่งก าพลได้ให้รายละเอียดไว้อย่างน่าสนใจ โดยมีรัฐบาลไทยเข้าไปเก่ียวข้อง
ช่วยเหลือในทางลับด้วย นอกจากนีก้ าพลยังได้อธิบายทัง้ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการต่อสู้ กับลัทธิอาณานิคมไว้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งเหตุการณ์ช่วงนีเ้ป็นการเปล่ียนผ่านจากความเป็นรัฐอาณานิคมสู่
ความเป็นรัฐประชาชาติของลาว 
 บทความช้ินที่ 5  เป็นเร่ืองความหมายและความเป็นมาของ “ลาวเทิง” 
ในประวตัิศาสตร์ของลาว ซึ่งก าพลได้น าเสนอพฒันาการของการให้ความหมาย
และการยอมรับกลุ่มชนชาติข่า มาเป็นลาวเทิง เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
ทางการเมืองของลัทธิชาตินิยม โดยการสร้างพืน้ท่ีและตัวตนของกลุ่มชนใน
ประวตัศิาสตร์ ในกระบวนสร้างความเป็นชาติลาว จนถึงยคุการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2518 ลาวเทิง กลายเป็นค าท่ีนิยมใช้ทัง้ของลาวลุ่มและลาวสงู ถือ
เป็นค าให้เกียรติยอมรับบทบาทของกลุ่มชนท่ีถูกเรียก ขณะเดียวกันลาวเทิงก็
เป็นเคร่ืองแสดงอัตลักษณ์เพ่ือใช้ต่อรองสถานภาพทางสงัคมในความสัมพันธ์
ระหว่างชนชาติ ในทางกลบักันลาวเทิงก็ยงัถูกใช้เป็นตวัแทนของความล้าหลัง
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และด้อยอารยธรรมของสังคมลาว และกลายเป็นเหตุผลท่ีชอบธรรมท่ีพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวจะท าหน้าท่ีปกครองและพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็น
สมยัใหม่ ลาวเทิงจึงถกูสร้างขึน้ในรัฐประชาชาติเพ่ือสนบัสนนุอดุมการณ์ของรัฐ
และชนชัน้น าใหม่และในยุคของการเปิดประเทศ พ.ศ.2529 ลาวเทิงก็กลายเป็น
สินค้าทางวฒันธรรมให้กับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวซึ่งเติบโตมาพร้อมกับการ
พฒันาประเทศแบบสมยัใหมใ่นท่ีสดุ 
 บทความช้ินสดุท้าย ท่ีถกูรวบรวมพิมพ์ในชดุนาคยดุครุฑนีเ้ป็นเร่ืองของ
ความเปล่ียนแปลงของการเขียนประวตัิศาสตร์ชาติลาวยุคหลงัจินตนาการใหม่ 
ก าพลให้มมุมองว่า ประวตัิศาสตร์นิพนธ์ลาวช่วงก่อน ค.ศ.1975 มีเนือ้หายังไม่
ลงรอยกนัในหลายส่วน อาทิการแบง่ยคุทางประวตัิศาสตร์ ความสมัพนัธ์กับชาติ
อ่ืนๆ  ตวัตนของกลุ่มชาติพนัธุ์ โดยนกัประวตัิศาสตร์ในอดีตพยายามจะเสนอว่า 
ความเป็นชาติลาวเป็นสิ่งถูกสืบทอดมาจากบุคคลส าคญัในประวตัิศาสตร์ อาทิ 
ขนุบรม ขนุลอ ท้าวฮุ่ง-ขนุเจือง พระเจ้าฟ้างุ่ม เป็นต้น และตกทอดมาถึงปัจจุบนั 
แต่ก าพลมองตรงข้ามว่า ความเป็นชาติลาวเกิดขึน้จากส่วนผสมของความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในปี ค.ศ.1975 กับ ค.ศ.1986 และพรรคประชาชนปฏิวัติ
ลาวตา่งหากท่ีมีบทบาทในกระบวนการสร้างชาตนีิอ้ยา่งแท้จริง 
 โดยภาพรวมของงานรวมบทความชุด “นาคยุดครุฑ” นี ้ให้มุมมองท่ี
น่าสนใจต่อการท าความเข้าใจลาวซึ่งเป็นเพ่ือนบ้านในอาเซียนอย่างลึกซึง้ใน
ระดบัทศันคติของชาตท่ีิมีตอ่กนั โดยผู้ เขียนมองว่า ในอดีตถึงปัจจบุนั สยามหรือ
ไทย มกัจะมองลาวในฐานะท่ีต ่าต้อยกว่า แม้จะยอมรับวีรกษัตริย์ของลาวบาง
พระองค์แต่ก็ยงัมีทศันคติท่ีลดคณุค่าหรือประเมินคณุค่าลาวต ่ากว่าตนเอง ซึ่ง
ถกูถ่ายทอดแนวคิดนีอ้อกมาในงานของประวตัิศาสตร์นิพนธ์ลาวในประเทศไทย 
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แม้กระทัง่ค าว่าบ้านพ่ีเมืองน้อง ก็ถกูยดัเยียดให้ลาวเป็นเมืองน้อง และให้สยาม
เป็นเมืองพี่ ในฐานะท่ีมีอ านาจเหนือกว่า ทัง้ท่ีลาวมีความเก่าแก่ไม่แพ้กันใน
ฐานะผู้สร้างอาณาจกัรแถบลุ่มน า้โขง แตใ่นทางกลบักนัหากเราเปิดใจยอมรับฟัง
ข้อเท็จจริงนอกเหนือไปจากชดุความรู้และความเข้าใจเดมิท่ีถกูผลิตซ า้เป็นความ
เช่ือสืบทอดตอ่มาจนถึงปัจจบุนั ก็จะท าให้เราเข้าใจลาวในมิติท่ีกว้างขึน้ ยอมรับ
ความเจริญด้วยวัฒนธรรมของลาว และความยิ่งใหญ่ของชนชาติท่ีมีมาแต่ใน
อดีตกาล ตลอดถึงมมุมองของลาวท่ีมีตอ่ไทยตามความเป็นจริงด้วย  
 งานชิน้นีช้่วยส่งเสริมให้ผู้ ท่ีสนใจในประวัติศาสตร์ลาวได้เปิดมุมมอง
ใหม่ เข้าใจลาวอย่างลึกซึง้ ลดอคติท่ีมีตอ่กนั โดยการเคารพในศกัดิ์ศรีของความ
เป็นมนษุย์อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้ เขียนเช่ือว่าจะเป็นบนัไดขัน้แรกของการสร้าง
ความร่วมมือกันหลงัจากการเปิดประชาคมอาเซียน ผู้ วิจารณ์มองว่า งานชิน้นี ้
เป็นงานท่ีสอดคล้องกับกระบวนทศัน์หลงัสมยัใหม่ (Postmodern Paradigm) ท่ี
มีแนวคิดส าคญัมุ่งแสวงหาความร่วมมือกัน โดยการแสวงหาจุดร่วม สงวนจุด
ตา่ง สร้างสมานเสวนา ตามหลกัการท่ีวา่   
 

                   การยึดมัน่ถือมัน่เป็นเหตใุหเ้กิดการแบ่งแยก     
                   การแบ่งแยกเป็นเหตใุหเ้กิดการแข่งขนั  
                   การแข่งขนัเป็นเหตใุหเ้กิดความไม่ไว้ใจกนั           
                   ความไม่ไวใ้จกนัเป็นเหตใุห้เกิดการท าลายกนั  
 

แนวทางท่ีควรส่งเสริมและสนบัสนนุคือ ควรหนัหน้ามาปรึกษาหารือกัน
ให้รอบคอบและเปิดโอกาสให้พิจารณารับส่วนดีจากทุกส่วนทุกทางสามารถ
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ร่วมมือกันได้โดยไม่ต้องคิดเหมือนกัน สร้างบรรยายกาศเอกภาพในความ
หลากหลายและช่วยเสริมกนัและกนั โดย 

ความไม่ยึดมัน่ถือมัน่น าไปสู่การแบ่งหน้าที่กนัรับผิดชอบ  
                   การแบ่งหนา้ทีก่นัฯ น าไปสู่การส่งเสริมกนั    
                   การส่งเสริมกนัน าไปสู่ความไว้ใจกนั     
                   ความไวใ้จกนัน าไปสู่ความร่วมมือกนั    
                   ความร่วมมือกนัน าไปสู่สนัติภาพ  
 

ดงัเจตนาของผู้ เขียนท่ีมีความตัง้ใจให้ผู้อ่านได้ทราบว่า 
 

 “...รู้จักและเข้าใจเพื่อนบ้านอย่างลาวมากกว่าภาพผิวเผินที่
ปรากฏหรือรับรู้รับฟังกนัมา น าไปสู่การปรับเปลี่ยนท่าทีและข้าม
พ้นมายาคติทางชาติพนัธ์ต่างๆ การเข้าใจผู้อื่นย่อมเป็นทางให้
เกิดความเข้าใจลดละอัตตาของตัวเราลง  จรรโลงวิถีการอยู่
ร่วมกนัอย่างสนัติ และเปลี่ยนผ่านได้โดยไม่สร้างบาดแผลหรือ
รอยร้าวลึกในประวติัศาสตร์ที่จะท าให้คนรุ่นหลงัอยู่ร่วมกันได้
ยากล าบากข้ึนมาเหมือนดงัเช่นในอดีต...”  
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