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งานเขียนทางประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติ
ในลาว ค.ศ.1975-2010: สถานภาพความรู้

ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ 1 / Sasipong Srisawat

เกี่ยวกับหนังสือ
หนังสือ “งานเขี ยนทางประวั ติศาสตร์ ประเภทชี วประวั ติในลาว
ค.ศ.1975 - 2010: สถานภาพความรู้ ” เล่มนี ้ ปรับปรุ งมาจากงานวิจัยที่มีชื่ อ
เดียวกัน ผู้เขียนคือ รศ.ดร.ดารารัตน์ เมตตาริ กานนท์ อาจารย์ประจาสาขาวิชา
อาณาบริ เวณศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดพิมพ์โดยศูนย์วิจัยพหุลักษณ์ สังคมลุ่มนา้ โขง พิมพ์ครัง้ แรก มีนาคม 2557
จานวน 1,000 เล่ม 223 หน้ า ราคา 240 บาท
หากเอ่ยถึ งนักวิ ชาการไทยที่ มุ่ง เน้ นให้ ความสนใจด้ าน “การศึกษา
ประวัติศาสตร์ ลาว” ในปั จจุบัน หนึ่งในนั่นคงมี ชื่อของ รศ.ดร.ดารารั ตน์ แห่ง
ศูนย์วิจยั พหุลกั ษณ์สงั คมลุ่มน ้าโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมอยู่ด้วย อาจารย์
ดารารัตน์ได้ ชื่อว่าเป็ นนักวิชาการไทยคนหนึ่งที่พยายามสร้ างสรรค์องค์ความรู้
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจากลุม่ วิชาภาษาศาสตร์ สานักวิชาศึกษาทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี e – mail: penthai_88@windowslive.com
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ใหม่เกี่ ยวกับลาวอย่างลุ่มลึกและรอบด้ าน สะท้ อนให้ เห็นผ่านงานวิชาการที่
เกี่ยวข้ องกับประวัติศาสตร์ ลาว อาทิ (1) ประวัตศิ าสตร์ ลาวหลายมิติ (2) การรับรู้
เหตุการณ์ “เจ้ าอนุวงศ์ พ.ศ.2369” ในเอกสารลาว (3) การเมืองสองฝั่ งโขง และ
งานที่กาลังกล่าวถึงในขณะนี ้ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ ตาม นักประวัติศาสตร์ ที่ มี ชื่ อเสี ยงผู้นี ้ ได้ ออกตัวเกี่ ยวกับ
ข้ อจากัดของงานตนเองในเรื่ องนี ้ไว้ ว่า หลักฐานที่ใช้ วิเคราะห์วิจารณ์ ในเรื่ องนี ้
แทบทัง้ หมดได้ มาจากฝ่ ายที่มีส่วนในการเคลื่อนไหวเพื่อปฏิวัติในลาว ขณะที่
งานเขียนของอีกฝ่ ายที่ไม่ได้ เข้ าร่วมกับการปฏิวตั ินนไม่
ั ้ สามารถสืบพบได้ ในลาว
(ยกเว้ นงานเขียนช่วงก่อน ค.ศ.1975) ซึ่งอาจทาให้ งานชิ ้นนี ้มีข้อจากัดอยู่บ้างใน
บางประการ
โครงสร้ างหนังสือ
โครงสร้ างของหนังสือมีจานวน 6 บท คือ บทที่ 1 บทนา มีเนื ้อหาจานวน
6 หน้ า บทที่ 2 งานเขียนชีวประวัติในลาวสมัยระบอบกษัตริ ย์ (ช่วงก่อน ค.ศ.
1975): การปรากฏของวัฒนธรรมการเขียนประวัติบุคคล มีเนือ้ หาจานวน 26
หน้ า บทที่ 3 งานเขียนชี วประวัติในช่วงทศวรรษแรกของยุคสังคมนิ ยม (ค.ศ.
1975 - 1985): การสร้ าง “วี รชน” แห่งชาติ มี เนื อ้ หาจ านวน 22 หน้ า บทที่ 4
“วีรชน” ลาวกับงานเขียนชีวประวัติในลาว ช่วงยุคจินตนาการใหม่ ค.ศ.1986 2010 มีเนื ้อหาจานวน 61 หน้ า บทที่ 5 “นักปฏิวตั ”ิ กับงานเขียนชีวประวัตใิ นลาว
ช่วงยุคจินตนาการใหม่ ค.ศ.1986 - 2010 มีเนื ้อหาจานวน 65 หน้ า และบทที่ 6
สรุปและข้ อเสนอแนะ มีเนื ้อหาจานวน 6 หน้ า
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นอกจากนี ้ อาจารย์ดารารัตน์ได้ จดั ทาตารางประกอบ จานวน 14 ตาราง
และมี ภ าพประกอบเป็ นภาพปกหนัง สื อที่ เ กี่ ยวข้ องกั บงานเขี ยนประเภท
ชี วประวัติของบุคคลส าคัญและบุคคลธรรมดาที่ มี การตีพิมพ์ เผยแพร่ ในลาว
ตังแต่
้ ค.ศ.1975 - 2010 มีเชิงอรรถบอกที่มาของเนื ้อหาที่สาคัญทังเอกสารชั
้
นต้
้ น
เอกสารชันรอง
้ และใส่ภาคผนวกเป็ นรายนามบุคคลสาคัญที่ได้ รับการยกย่องใน
ระยะเวลา 30 ปี แห่งการต่อสู้ก้ ชู าติ (ค.ศ.1945 - 1975) ทาให้ งานเขียนเล่มนี ้เป็ น
งานเขี ยนทางประวัติ ศาสตร์ ประเภทชี วประวัติ ในลาวที่ มี ความชัดเจนและ
น่าเชื่อถือยิ่งขึ ้น
ประเด็นสาคัญของหนังสือ
เบือ้ งแรก อาจารย์ ดารารั ตน์ ได้ ปูพื น้ การน าเสนอถึงพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ โดยชี ้ให้ เห็นว่าลาวเป็ นประเทศหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ มาอย่าง
ยาวนาน และได้ ผ่ านประสบการณ์ ในการเปลี่ ยนแปลงทัง้ ทางด้ านสัง คม
เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองมาหลายครัง้ จากยุคเริ่ มสร้ างอาณาจักร
จนถึงการถูกปกครองในฐานะเมืองประเทศราช ต่อด้ วยการตกเป็ นอาณานิคม
ของฝรั่งเศส และการถูกรังแกจากอเมริ กาตามลาดับ ซึ่งลาวได้ ตอ่ สู้มาหลายครัง้
เพื่ อเรี ยกร้ องเอกราช จนส่งผลต่อการเปลี่ ยนครั ง้ ส าคัญของลาวจากระบอบ
กษัตริ ย์ ไปสู่ระบอบสังคมนิ ยมคอมมิ วนิ สต์ และต้ องปรั บตัวครั ง้ ใหญ่ ในยุค
จินตนาการใหม่ จากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ ต่างๆ ที่ยาวนานดังกล่าว
นัน้ ได้ เกิดบุคคลสาคัญขึ ้นในแต่ละช่วงเวลา ดังคากล่าวที่ว่า “สถานการณ์ ได้
สร้ างวีรบุรุษ” โดยอาจารย์ดารารัตน์ ได้ ทาการศึกษาและรวบรวมผลงานการ
เขี ยนเกี่ ยวกับชี วประวัติบุคคลส าคัญของลาวในหัวข้ อเรื่ อง “งานเขี ยนทาง
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ประวัตศิ าสตร์ ประเภทชีวประวัติในลาว ค.ศ.1975 - 2010: สถานภาพความรู้” ซึง่
งานเขียนเล่มนีส้ ามารถสรุ ปได้ เป็ น 3 ระยะ ทังนี
้ ้ เนื ้อหาโดยสังเขปและจุดเน้ น
ของแต่ละยุคมีดงั ต่อไปนี ้
ระยะแรกก่ อนปี ค.ศ.1975 “สมัยระบอบกษัตริย์” ในระยะนี ้อาจารย์
ดารารัตน์ได้ กาหนดชื่อหัวข้ อว่า งานเขี ยนชี วประวัติในลาวสมัยระบอบกษัตริ ย์
(ช่ วงก่ อน ค.ศ.1975): การปรากฏของวัฒนธรรมการเขี ยนประวัติบุคคล โดย
แบ่งเป็ น 2 หัวข้ อ คือ หัวข้ อที่ 1. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ กับงานเขียนทาง
ประวัติศาสตร์ ลาว ตัง้ แต่เริ่ มแรกจนถึง ค.ศ.1975 ภายในเนื อ้ หาชี ใ้ ห้ เห็ นถึ ง
ประวัติความเป็ นมาของลาวตังแต่
้ ยุคเริ่ มต้ น มาจนถึงช่วงการได้ รับเอกราชโดย
สมบูรณ์เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ.1975 ส่วนงานเขียนทางประวัติศาสตร์ ในยุคนี ้
แบ่งได้ เป็ น 2 ฝ่ าย ฝ่ ายแรก คือ ฝ่ ายราชอาณาจักรลาว งานที่เขียนออกมานัน้
มีวัตถุประสงค์ในการสร้ างประวัติศาสตร์ ลาว และเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมื อในการ
สร้ างชาติลาว ซึ่งงานของฝ่ ายแรกนี แ้ บ่งได้ เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มงานประเภท
พงศาวดาร และกลุม่ งานประวัติศาสตร์ สาหรับอีกฝ่ าย คือ ขบวนการปะเทดลาว
งานเขียนนัน้ ได้ เน้ นการเผยแพร่ อุดมการณ์ทางการเมืองของฝ่ ายแกนนาปฏิวัติ
อันสะท้ อนให้ เห็นการต่อสู้ทางการเมืองภายในลาวที่ยงั ไม่สิน้ สุด และเป็ นการ
ต่อสู้เพื่อปลดปล่อยทางการเมืองเป็ นสาคัญ
ส่วนหัวข้ อที่ 2. งานเขียนชีวประวัตใิ นลาวสมัยระบอบกษัตริย์ (ช่วงก่อน
ค.ศ.1975): การปรากฏของวัฒนธรรมการเขียนประวัติบคุ คล ภายในเนื ้อหาแบ่ง
รายละเอียดในหัวข้ อรองเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ผ้ เู ขียนสืบเชือ้ สายมา
จากเจ้ าครองนครเชื ้อพระวงศ์ กลุ่มที่ 2 กลุ่มข้ าราชการที่มีบทบาทสาคัญในการ
เขียน กลุม่ นี ้พบว่ามีทงการเขี
ั้
ยนเกี่ยวกับตัวเองและเขียนถึงบุคคลอื่น และกลุ่มที่
3 คือ งานเขียนที่มาจากลุ่มพ่อค้ า
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ประเด็นสาคัญของงานเขียนในยุคนี ้ คือ อาจารย์ดารารัตน์ได้ ชี ้ให้ เห็น
ว่า งานเขียนในยุคนี ้สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายพระราชอาณาจักร
โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อเชิดชูเกียรติประวัติบคุ คลและครอบครัววงศ์ตระกูล และมุ่ง
เพื่อสร้ างพลังของความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ ส่วนงานเขียนของฝ่ ายขบวนการ
ปะเทดลาวจะเน้ นการเผยแพร่ อุดมการณ์ ทางการเมืองในแบบลัทธิ สงั คมนิ ยม
สาหรับรู ปแบบการเขี ยนในยุคนี ้มี 2 รู ปแบบ คือ งานเขียนที่บุคคลอื่นเขี ยนถึง
บุคคลสาคัญในโอกาสต่างๆ และงานเขียนประเภทบันทึกความทรงจาเกี่ ยวกับ
เรื่ องราวของตนเอง
ระยะสอง ค.ศ.1975 - 1985 “สมัยยุคสั งคมนิ ยมในลาวทศวรรษ
แรก” ในระยะนี ้อาจารย์ดารารัตน์ได้ ให้ ชื่อว่า งานเขี ยนชี วประวัติในช่วงทศวรรษ
แรกของยุคสังคมนิ ยม (ค.ศ.1975 - 1985): การสร้าง “วี รชน” แห่งชาติ แบ่งเป็ น
3 หัวข้ อ คือ หัวข้ อที่ 1. บริ บททางสังคมการเมื องของลาวในทศวรรษแรกของ
ยุคสังคมนิยม ค.ศ.1975 - 1985 ในหัวข้ อนี ้อาจารย์ดารารัตน์ได้ กล่าวถึงตังแต่
้
ฝ่ ายขบวนการปะเทดลาวได้ รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดภายใต้ การนาของพรรค
ประชาชนปฏิวตั ิลาวในปี ค.ศ.1975 รวมถึงกลุ่มบุคคลที่กมุ อานาจรัฐ และพรรค
ประชาชนปฏิวตั ิลาว ทังก่
้ อนและหลัง ค.ศ.1975 จนถึงการบริ หารประเทศในช่วง
ต้ นของการสถาปนาเป็ น สปป.ลาว ซึ่งได้ รับอิทธิพลและอุดมการณ์สงั คมนิ ยม
แบบมาร์ กซ์ - เลนิน ของสหภาพโซเวียต ประเด็นที่น่าสนใจซึง่ ผู้เขียนได้ ระบุไว้ ใน
หน้ า 39 ย่อหน้ าที่ 2 คือ
...ในช่วงต้นของการเป็ นสังคมนิ ยม พรรคประชาชนปฏิ วตั ิ ลาว
และรัฐบาล สปป.ลาว ได้ ดาเนิ นการเน้นไปที ่ “งานก่ อสร้ าง
สังคมนิ ยม” เป็ นหัวใจสาคัญ”
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560
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จากตัวอย่างย่อหน้ าด้ านบนได้ สะท้ อนให้ เห็นว่า ช่วงเริ่ มต้ นยุคสังคม
นิยมในลาวทศวรรษแรก ให้ ความสาคัญกับการปรับโครงสร้ างทางสังคมให้ เป็ น
สังคมนิยม หรื ออาจารย์ดารารั ตน์ใช้ คาว่า “งานก่ อสร้ างสั งคมนิ ยม” ตามที่
ผู้นาในขณะนัน้ ให้ ความส าคัญและมีความเชื่อว่ารู ปแบบการปกครองแบบนี ้
เหมาะสมที่สดุ สาหรับลาว จึงเป็ นสิ่งที่ไม่เกินความคาดหมายเลยว่างานเขียนที่
ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ออกมาในช่วงนี ้จะเป็ นการปลูกฝั งแนวคิดและอุดมการณ์แบบ
สังคมนิยม
ต่อมาในหัวข้ อที่ 2. งานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ใน สปป.ลาว ช่วง ค.ศ.1975 1985 ในหัวข้ อนี ้อาจารย์ดารารัตน์ได้ กล่าวถึงงานเขียนทางประวัติศาสตร์ ยุคต้ น
ของการเข้ าสู่สังคมนิยมในลาวซึ่งมี น้อยมาก เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาแห่งการ
เปลี่ยนผ่านของลาว และงานเขียนในช่วงนี อ้ าจกล่าวได้ ว่า “ผู้ ได้ ชั ยชนะคื อ
ผู้สร้ างประวัติศาสตร์ ” เพราะงานเขียนที่ตีพิมพ์เผยแพร่มากที่สุด คือ งานของ
ท่านไกสอน พมวิหาน นายกรัฐมนตรี คนแรกของ สปป.ลาว และเลขาธิการใหญ่
ของพรรคประชาชนปฏิวตั ิลาว ส่วนใหญ่เป็ นผลงานเกี่ยวกับการนาเสนอแนวคิด
ทฤษฎีสงั คมนิยมในลาว ซึ่งช่วงนี ้ยังพบว่ามีงานเขียนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ เป็ นงาน
แปลที่เป็ นแนวคิดทฤษฎีสงั คมนิยมในสหภาพโซเวียตนามาเผยแพร่ในลาวด้ วย
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ สงั คมลาวที่เพิ่งเปลี่ยนผ่านเข้ าสู่ยุคสังคมนิยมได้ รับรู้ และ
เข้ าใจแนวคิดนี ้มากยิ่งขึ ้น
และหัวข้ อที่ 3. งานเขียนประวัติในช่วงทศวรรษแรกของยุคสังคมนิยม
(ค.ศ.1975 - 1985): การสร้ าง “วีรชนแห่งชาติ” ในหัวข้ อนี ้อาจารย์ดารารั ตน์ได้
นาเสนอเกี่ ยวกับความสาคัญและการสร้ าง “วีรชนแห่งชาติ” ในประวัติศาสตร์
ลาว ในปี ค.ศ.1979 พรรคและรัฐบาลได้ จดั ประชุมเพื่อยกย่องบุคคลสาคัญและ
หน่วยงานต่างๆ เรี ยกการประชุมนี ้ว่า “การประชุมใหญ่วีรชนและนักรบแข่งขัน
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ทัว่ ประเทศ” ที่ประชุมได้ ข้อสรุ ปให้ มีการประกาศเกียรติคณ
ุ และใช้ คาว่า “วีรชน
แห่งชาติ ” ขึน้ จากเดิมที่ เคยใช้ คาว่า “นักรบแข่งขันแห่งชาติ ” ส่วนงานเขี ยน
ประเภทชีวประวัติ ช่วง ค.ศ.1975 - 1985 นัน้ ค่อนข้ างที่จะซบเซาลง คาดว่าอาจ
เนื่องมาจากในช่วงนี ก้ ารตีพิมพ์ เอกสารต่างๆ ในสังคมลาวยุคต้ นสังคมนิ ยม
มีความเข้ มงวดในการจัดพิมพ์เอกสารเป็ นอย่างยิ่ง ประกอบกับผู้คนให้ ความ
สนใจน้ อย
ประเด็นสาคัญของงานเขียนในยุคนี ้ คือ อาจารย์ดารารัตน์ได้ นาเสนอ
เนื ้อหาโดยชี ้ให้ เห็นว่าภายหลังจากการสถาปนา สปป.ลาว ใน ค.ศ.1975 สปป.
ลาว ได้ เน้ นไปที่การก่อสร้ างประเทศให้ เป็ นสังคมนิยมในทุกมิติ ซึ่งได้ รับอิทธิพล
และอุดมการณ์มาจากสหภาพโซเวียต จึงส่งผลต่องานเขียนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ลาวที่เน้ นไปที่การปลูกฝั งลัทธิสงั คมนิยม นักเขียนที่สาคัญในยุคนี ้ คือ ไกสอน
พมวิหาน ส่วนงานเขียนประเภทชีวประวัติในช่วงนี ้กลับพบว่ามีจานวนน้ อยมาก
ซึง่ อาจเนื่องมาจากการถูกควบคุมอย่างเข้ มงวด
ระยะสาม ค.ศ.1986 - 2010 “สมัยยุคจินตนาการใหม่ ” ช่วงนี ้มีเนื ้อหา
มากที่สุด อาจารย์ดารารัตน์ได้ ให้ ชื่อว่า “วี รชน” ลาวกับงานเขี ยนชี วประวัติใน
ลาว ช่วงยุคจิ นตนาการใหม่ และ “นักปฏิ วตั ิ ” กับงานเขี ยนชี วประวัติในลาว ช่วง
ยุคจิ นตนาการใหม่ ค.ศ.1986 - 2010 ตามลาดับ
ประเด็นแรก “วีรชน” กับงานเขียนชีวประวัติในลาว ช่วงยุคจินตนาการ
ใหม่ ค.ศ.1986 - 2010 ในประเด็ นนี ้ อาจารย์ ดารารั ตน์ ได้ น าเสนอเกี่ ยวกั บ
ภาพรวมหลังจากที่มีการปฏิรูปประเทศโดยการปรับท่าทีใหม่ของรั ฐต่อระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมมากขึน้ ลดการควบคุมจากส่วนกลาง ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองของลาว รวมทังนโยบาย
้
“จินตนาการใหม่” ได้ ส่งผล
ต่องานเขียนทางประวัติศาสตร์ ประเภทชีวประวัติในลาวช่วงนี อ้ ย่างเด่นชัด โดยที่
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มีการตีพิมพ์งานเผยแพร่เป็ นจานวนมาก อีกทังภาครั
้
ฐได้ ให้ ความสาคัญกับงาน
เขี ยนทางประวัติศาสตร์ เป็ นอย่างยิ่ง ซึ่งงานเขี ยนส่วนใหญ่ เน้ นมิ ติทางด้ าน
การเมื องและการทหาร ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ประกอบด้ วย กลุ่มแรก คื อ
“วีรกษัตริย์” ลาว งานเขียนในกลุม่ นี ้ อาทิ งานของมะยุรี และเผยพัน เหง้ าสีวทั น์
ตีพิมพ์เผยแพร่ครัง้ แรก ค.ศ.1988 เรื่ อง “เจ้ าอนุ 1767 - 1829 ประชาชนลาวและ
เอเชียอาคเนย์ (เรื่ องเก่า ปัญหาใหม่)” ซึง่ โดยสรุปในเนื ้อหา คือ การยกย่องความ
องอาจกล้ าหาญที่ กษั ตริ ย์ ลาวได้ น าพาประชาชนลาวลุกขึน้ ต่อสู้เพื่ อกอบกู้
เอกราช และให้ คนรุ่นหลังสานต่อเจตนารมณ์ รักชาติแพงชาติของตน
กลุ่มสอง คือ “วีรบุรุษ” ลาว เป็ นงานเขียนที่ยกย่องวีรบุรุษของลาวที่มี
บทบาทสาคัญในการต่อสู้และปฏิวตั ิเป็ นสังคมนิยมจนสาเร็ จ จึงได้ รับการเชิดชู
เกี ยรติว่าเป็ นวีรบุรุษของประเทศ คือ งานเขียนเกี่ ยวกับเจ้ าสุพานุวง และงาน
เขี ยนเกี่ ยวกับไกสอน พมวิหาร ซึ่งบุคคลทัง้ สองเคยดารงตาแหน่งสูงสุดของ
ประเทศ คือ ตาแหน่งประธานประเทศ กลุ่มสาม คือ “บุรุษเหล็ก” งานเขียนใน
กลุ่มนี ้ อาทิ งานของมหาสีลา วีระวงส์ ซึ่งงานเขียนได้ ยกย่องเจ้ าเพชรราชไว้ ว่า
เป็ น “บุรุษเหล็กแห่งราชอาณาจักรลาว” งานเล่มนี ้ มีเนือ้ หาคือไล่เรี ยงตัง้ แต่
ชี วประวัติพื น้ ภูมิ หลัง ไปจนถึ งบทบาทในการกู้ช าติ ซึ่งส่วนใหญ่ เนื อ้ หาจะ
นาเสนอบทบาทของเจ้ าเพชรราชในการเป็ นผู้นาของการกู้ชาติ
และกลุ่มสุดท้ าย คือ “วี รชนแห่ งชาติ ” ลาว ซึ่งคาว่าวีรชนแห่งชาติ
เกิดขึ ้นในปี ค.ศ.1979 จากการประชุมใหญ่วีรชนและนักรบแข่งขันทัว่ ประเทศขึ ้น
เพื่อประกาศเกี ยรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติให้ กับบุคคลสาคัญที่มีคุณงาม
ความดีต่อประเทศชาติ อาทิ วีรชนสีทอง (ค.ศ.2006) พล.ท.ดวงใจ พิจิด วีรชน
แห่งชาติ (ค.ศ.2009) นักรบแข่งขันแห่งชาติพลตรี สะไหว ไซยะเสนา
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ประเด็นต่ อมา “นั กปฏิวั ติ” กับงานเขี ยนชี วประวัติในลาว ช่วงยุค
จินตนาการใหม่ ค.ศ.1986 - 2010 ในประเด็นนี อ้ าจารย์ ดารารั ตน์ได้ นาเสนอ
เกี่ยวกับงานเขียนชีวประวัติของ “กลุ่มที่ไม่ใช่วีรชน” ส่วนใหญ่เป็ นผู้ที่มีส่วนร่วม
ในการเคลื่ อนไหวทาการปฏิ วัติ เนื อ้ หาในประเด็นนี ผ้ ้ ูเขี ยนได้ แบ่งนักปฏิ วัติ
ออกเป็ น 4 กลุ่ม ซึ่งทาให้ เนือ้ หาครอบคลุมกลุ่มบุคคลที่มีความสาคัญที่ไม่ใช่
วีรชนของลาว ประกอบด้ วย กลุ่มแรก คือ ชีวประวัติของนักปฏิวตั ิ กลุ่มสอง คือ
ชีวประวัติ “พระสงฆ์” ในลาว กลุ่มสาม คือ ชีวประวัติปัญญาชนลาว และกลุ่ม
สุดท้าย คือ นักคิดคนสาคัญของโลกสังคมนิยม ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ ผลิตงานเขียน
ตีพิมพ์เผยแพร่เป็ นจานวนมาก เนื่องจากตามที่ได้ กล่าวก่อนหน้ านี ไ้ ว้ ว่าภายหลัง
จากการที่ลาวปฏิรูปประเทศโดยการปรับท่าทีของรัฐใหม่ตอ่ ระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม โดยลดการควบคุมจากส่วนกลาง หรื อภายใต้ นโยบาย “จิตนาการใหม่”
จึงมี ส่วนสาคัญที่ ส่งผลต่องานเขี ยนประเภทต่างๆ ในลาว ซึ่งยังผลให้ มี การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ มากขึน้ อย่างต่อเนื่ อง สาหรับงานเขี ยนชี วประวัติของ “กลุ่มที่
ไม่ใช่วีรชน” ก็ได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ออกมามากเช่นกัน แต่แทบทังหมดจะเป็
้
น
งานเขียนเกี่ยวกับชีวิตของแกนนาบุคคลสาคัญผู้ที่มีส่วนร่ วมในการเคลื่อนไหว
ต่อสู้จนนาไปสู่การปฏิวตั สิ าเร็จ
จุดเด่นส าคัญของประเด็ นนี ้ คื อ อาจารย์ ดารารั ตน์ ไม่ได้ น าเสนอ
เพียงแต่บุคคลทั่วไปที่มีส่วนสาคัญในการปฏิวัติเท่านัน้ แต่ยงั ได้ รวบรวมและ
นาเสนอบทบาทของ “พระสงฆ์” (ดารารัตน์, 162 - 163) ที่มีสว่ นร่วมต่อการกอบกู้
ชาติและเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ นอกจากนันอาจารย์
้
ดารารัตน์
ยังชีใ้ ห้ เห็นว่าพระสงฆ์ กลุ่มนี ้ มีความเกี่ ยวพันธ์ กับพระสงฆ์ ในอี สาน และใน
กรุ งเทพฯ ค่อนข้ างมาก สอดคล้ องกั บงานศึ กษาของ พระมหาดาวสยาม
วชิ รปั ญ โญ (2555: 222) ที่ ระบุ ว่ า ด้ วยความใกล้ ชิ ดด้ านภาษา ประเพณี
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วัฒนธรรม ศาสนา วิถีชีวิต และความเป็ นอยู่ ทาให้ พระสงฆ์ในลาวตังแต่
้ อดีต
จนถึงปั จจุบนั มักจะนิยมเข้ ามาศึกษาพระพุทธศาสนาในไทยอย่างต่อเนื่ องไม่
ขาดสาย มีทงมาแบบส่
ั้
วนตัว มาแบบมีครูอาจารย์ฝาก มาในนามทุนรัฐบาลและ
มาแบบมีความร่วมมือกัน
มุมมองผู้วิจารณ์
สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ คือ งานเขียนของอาจารย์ดารารัตน์ เป็ นงานบุกเบิก
เกี่ ยวกับการศึ กษาเพื่ อรวบรวม จัดหมวดหมู่ และวิ เคราะห์ ง านเขี ยนทาง
ประวัตศิ าสตร์ ประเภทชีวประวัตใิ นลาว ที่มีประโยชน์ตอ่ วงวิชาการทังในประเทศ
้
ไทยและลาว ทาให้ เราได้ ทราบว่าประเทศลาวได้ ผ่านการต่อสู้มาอย่างยาวนาน
และในแต่ละช่วงเวลาของการต่อสู้นนั ้ ได้ สร้ างวีรบุรุษที่สมควรได้ รับการยกย่อง
และเชิดชูเกียรติไว้ มากมาย ซึ่งปรากฏในงานเขียนต่างๆ ดังที่อาจารย์ดารารัตน์
ได้ ศึ ก ษาค้ นคว้ ามาทั ง้ ในเอกสารชั น้ ต้ นและชั น้ รอง อั น เป็ นการเติ ม เต็ ม
องค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของประเทศลาวผ่านตัวแสดงที่เป็ นวีรบุรุษในแต่
ละช่วงเวลา ตังแต่
้ อดีตไล่เรี ยงมาจนถึงปัจจุบนั ได้ อย่างสมบูรณ์ และรอบด้ าน
นอกจากนัน้ สุธิดา ตันเลิศ ได้ กล่าวว่างานชิ ้นนี ้ของอาจารย์ดารารัตน์ มี
คุณค่าที่สาคัญ 4 ประการ คือ เป็ นงานทรงคุณค่าในการวิจยั ประวัตศิ าสตร์ นิพนธ์
ที่ แสดงให้ เห็นถึงความลุ่มลึกในประเด็นที่ ศึกษา ตลอดจนผู้อ่านยังสามารถ
เข้ าใจพัฒนาการประวัติศาสตร์ ลาวได้ อย่างกระชับ ส่วนข้ อด้ อยนันสุ
้ ธิดามองว่า
เนื่องจากเป็ นงานนี ้ต้ องการสื่อสารกับกลุ่มผู้อ่านที่มีพื ้นฐานประวัติศาสตร์ ลาว
มาอยู่ก่ อนบ้ างแล้ ว ซึ่งถื อว่ามี อยู่ ในแวดวงที่ จ ากัด จึงอาจท าให้ กลายเป็ น
ข้ อจากัดในการทาให้ งานแพร่ หลายตามไปด้ วย อย่างไรก็ดี ในมุมกลับกันสุธิดา
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ก็ ยังมองว่าในข้ อด้ อยนี ก้ ็ กลายเป็ นจุดเด่นไป นั่นคื อผู้อ่านได้ งานเล่ ม หนึ่ ง
เกี่ยวกับกับลาวที่ลมุ่ ลึกขึ ้น (สุธิดา ตันเลิศ, 2557: 246 - 248) ซึง่ ในที่นี ้ ผู้วิจารณ์
ก็มีความเห็นที่ไม่ตา่ งจากสุธิดามากนัก ทังในด้
้ านคุณค่าและข้ อด้ อยของงานชิ ้น
นี ้ ถึ งกระนัน้ ผู้วิ จารณ์ ก็ เห็ นว่ า เนื่ องจากงานเล่ มนี เ้ ป็ นงานเขี ยนทางด้ า น
ประวัติศาสตร์ และมีตวั แสดงอยู่เป็ นจานวนมาก หากมีการจาแนกข้ อสรุ ปใน
รูปแบบตารางเกี่ยวกับความสาคัญ บทบาท สถานะสูงสุดในสังคมของตัวแสดง
ทางประวัติศาสตร์ แต่ละคนเพิ่มเติม ย่อมจะทาให้ ผ้ ูอ่านเห็นภาพรวมและท า
ความเข้ าใจได้ ง่ายขึ ้น
เนื ้อหาบางประเด็น ที่มีการพิมพ์ตกในหน่วยที่ 5 หัวข้ อย่อย 5.2
ข้ อความที่ปรากฏ

ข้ อความที่ควรจะเป็ น

5.1 ชีวประวัตขิ องนักปฏิวตั ิ (หน้ า 117)

5.1 ชีวประวัตขิ องนักปฏิวตั ิ

2. ชีวประวัติ “พระสงฆ์ ” ในลาว (หน้ า 162)

5.2 ชีวประวัติ “พระสงฆ์ ” ในลาว

5.3 ปัญญาชนลาว (หน้ า 174)

5.3 ปัญญาชนลาว

5.4 นักคิดคนสาคัญของโลกสังคมนิยม (หน้ า 179) 5.4 นักคิดคนสาคัญของโลกสังคมนิยม

อย่างไรก็ตาม การพิมพ์ตกดังกล่าว ไม่ได้ สง่ ผลกระทบของงานแต่อย่างใด
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