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เก่ียวกับหนังสือ 
 
 หนังสือ “งานเขียนทางประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติในลาว 
ค.ศ.1975 - 2010: สถานภาพความรู้” เล่มนี ้ปรับปรุงมาจากงานวิจัยท่ีมีช่ือ
เดียวกัน ผู้ เขียนคือ รศ.ดร.ดารารัตน์  เมตตาริกานนท์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
อาณาบริเวณศกึษา คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
จัดพิมพ์โดยศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน า้โขง พิมพ์ครัง้แรก มีนาคม 2557 
จ านวน 1,000 เลม่ 223 หน้า ราคา 240 บาท 
 หากเอ่ยถึงนักวิชาการไทยท่ีมุ่งเน้นให้ความสนใจด้าน “การศึกษา
ประวัติศาสตร์ลาว” ในปัจจุบัน หนึ่งในนั่นคงมีช่ือของ รศ.ดร.ดารารัตน์ แห่ง
ศนูย์วิจยัพหลุกัษณ์สงัคมลุ่มน า้โขง มหาวิทยาลยัขอนแก่น รวมอยู่ด้วย อาจารย์
ดารารัตน์ได้ช่ือว่าเป็นนกัวิชาการไทยคนหนึ่งท่ีพยายามสร้างสรรค์องค์ความรู้
                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ ากลุม่วิชาภาษาศาสตร์ ส านกัวชิาศกึษาทัว่ไป  
  มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี e – mail: penthai_88@windowslive.com 
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ใหม่เก่ียวกับลาวอย่างลุ่มลึกและรอบด้าน สะท้อนให้เห็นผ่านงานวิชาการท่ี
เก่ียวข้องกบัประวตัิศาสตร์ลาว อาทิ (1) ประวตัศิาสตร์ลาวหลายมิต ิ(2) การรับรู้
เหตกุารณ์ “เจ้าอนุวงศ์ พ.ศ.2369” ในเอกสารลาว (3) การเมืองสองฝ่ังโขง และ
งานท่ีก าลงักลา่วถึงในขณะนี ้เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม นักประวัติศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงผู้ นี ้ ได้ออกตัวเก่ียวกับ
ข้อจ ากัดของงานตนเองในเร่ืองนีไ้ว้ว่า หลกัฐานท่ีใช้วิเคราะห์วิจารณ์ในเร่ืองนี ้
แทบทัง้หมดได้มาจากฝ่ายท่ีมีส่วนในการเคล่ือนไหวเพ่ือปฏิวัติในลาว ขณะท่ี
งานเขียนของอีกฝ่ายท่ีไม่ได้เข้าร่วมกบัการปฏิวตัินัน้ไม่สามารถสืบพบได้ในลาว 
(ยกเว้นงานเขียนช่วงก่อน ค.ศ.1975) ซึ่งอาจท าให้งานชิน้นีมี้ข้อจ ากดัอยู่บ้างใน
บางประการ 
 
โครงสร้างหนังสือ 
 
 โครงสร้างของหนงัสือมีจ านวน 6 บท คือ บทท่ี 1 บทน า มีเนือ้หาจ านวน 
6 หน้า บทท่ี 2 งานเขียนชีวประวัติในลาวสมัยระบอบกษัตริย์ (ช่วงก่อน ค.ศ.
1975): การปรากฏของวัฒนธรรมการเขียนประวัติบุคคล มีเนือ้หาจ านวน 26 
หน้า บทท่ี 3 งานเขียนชีวประวัติในช่วงทศวรรษแรกของยุคสังคมนิยม (ค.ศ.
1975 - 1985): การสร้าง “วีรชน” แห่งชาติ มีเนือ้หาจ านวน 22 หน้า บทท่ี 4  
“วีรชน” ลาวกับงานเขียนชีวประวัติในลาว ช่วงยุคจินตนาการใหม่ ค.ศ.1986 - 
2010 มีเนือ้หาจ านวน 61 หน้า บทท่ี 5 “นกัปฏิวตั”ิ กบังานเขียนชีวประวตัใินลาว 
ช่วงยุคจินตนาการใหม่ ค.ศ.1986 - 2010 มีเนือ้หาจ านวน 65 หน้า และบทท่ี 6 
สรุปและข้อเสนอแนะ มีเนือ้หาจ านวน 6 หน้า 
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 นอกจากนี ้อาจารย์ดารารัตน์ได้จดัท าตารางประกอบ จ านวน 14 ตาราง 
และมีภาพประกอบเป็นภาพปกหนังสือท่ีเก่ียวข้องกับงานเขียนประเภท
ชีวประวัติของบุคคลส าคัญและบุคคลธรรมดาท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลาว 
ตัง้แต ่ค.ศ.1975 - 2010 มีเชิงอรรถบอกท่ีมาของเนือ้หาท่ีส าคญัทัง้เอกสารชัน้ต้น 
เอกสารชัน้รอง และใส่ภาคผนวกเป็นรายนามบุคคลส าคญัท่ีได้รับการยกย่องใน
ระยะเวลา 30 ปี แหง่การตอ่สู้กู้ชาต ิ(ค.ศ.1945 - 1975) ท าให้งานเขียนเลม่นีเ้ป็น
งานเขียนทางประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติในลาวท่ีมีความชัดเจนและ
นา่เช่ือถือยิ่งขึน้ 
  
 ประเดน็ส าคัญของหนังสือ 
 
 เบือ้งแรก อาจารย์ดารารัตน์ได้ปูพืน้การน าเสนอถึงพัฒนาการทาง
ประวตัิศาสตร์ โดยชีใ้ห้เห็นว่าลาวเป็นประเทศหนึ่งท่ีมีประวัติศาสตร์มาอย่าง
ยาวนาน และได้ผ่านประสบการณ์ในการเปล่ียนแปลงทัง้ทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองมาหลายครัง้ จากยุคเร่ิมสร้างอาณาจักร 
จนถึงการถูกปกครองในฐานะเมืองประเทศราช ต่อด้วยการตกเป็นอาณานิคม
ของฝร่ังเศส และการถกูรังแกจากอเมริกาตามล าดบั ซึ่งลาวได้ตอ่สู้มาหลายครัง้
เพ่ือเรียกร้องเอกราช จนส่งผลต่อการเปล่ียนครัง้ส าคัญของลาวจากระบอบ
กษัตริย์ไปสู่ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ และต้องปรับตัวครัง้ใหญ่ในยุค
จินตนาการใหม่ จากการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ท่ียาวนานดงักล่าว
นัน้ ได้เกิดบุคคลส าคญัขึน้ในแต่ละช่วงเวลา ดงัค ากล่าวท่ีว่า “สถานการณ์ได้
สร้างวีรบุรุษ” โดยอาจารย์ดารารัตน์ ได้ท าการศึกษาและรวบรวมผลงานการ
เขียนเก่ียวกับชีวประวัติบุคคลส าคัญของลาวในหัวข้อเร่ือง “งานเขียนทาง
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ประวตัศิาสตร์ประเภทชีวประวตัิในลาว ค.ศ.1975 - 2010: สถานภาพความรู้” ซึง่
งานเขียนเล่มนีส้ามารถสรุปได้เป็น 3 ระยะ ทัง้นี ้เนือ้หาโดยสงัเขปและจุดเน้น
ของแตล่ะยคุมีดงัตอ่ไปนี ้
 ระยะแรกก่อนปี ค.ศ.1975 “สมัยระบอบกษัตริย์” ในระยะนีอ้าจารย์
ดารารัตน์ได้ก าหนดช่ือหวัข้อว่า งานเขียนชีวประวติัในลาวสมยัระบอบกษัตริย์ 
(ช่วงก่อน ค.ศ.1975): การปรากฏของวัฒนธรรมการเขียนประวัติบุคคล โดย
แบง่เป็น 2 หวัข้อ คือ หวัข้อท่ี 1. พฒันาการทางประวตัิศาสตร์กับงานเขียนทาง
ประวัติศาสตร์ลาว ตัง้แต่เร่ิมแรกจนถึง ค.ศ.1975 ภายในเนือ้หาชีใ้ห้เห็นถึง
ประวตัิความเป็นมาของลาวตัง้แต่ยุคเร่ิมต้น มาจนถึงช่วงการได้รับเอกราชโดย
สมบรูณ์เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม ค.ศ.1975 ส่วนงานเขียนทางประวตัิศาสตร์ในยุคนี ้
แบ่งได้เป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายแรก คือ ฝ่ายราชอาณาจักรลาว งานท่ีเขียนออกมานัน้  
มีวัตถุประสงค์ในการสร้างประวัติศาสตร์ลาว และเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
สร้างชาติลาว ซึ่งงานของฝ่ายแรกนีแ้บ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มงานประเภท
พงศาวดาร และกลุม่งานประวตัิศาสตร์ ส าหรับอีกฝ่าย คือ ขบวนการปะเทดลาว 
งานเขียนนัน้ ได้เน้นการเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองของฝ่ายแกนน าปฏิวัติ 
อนัสะท้อนให้เห็นการต่อสู้ทางการเมืองภายในลาวท่ียงัไม่สิน้สุด และเป็นการ
ตอ่สู้ เพ่ือปลดปล่อยทางการเมืองเป็นส าคญั 
 สว่นหวัข้อท่ี 2. งานเขียนชีวประวตัใินลาวสมยัระบอบกษัตริย์ (ชว่งก่อน 
ค.ศ.1975): การปรากฏของวฒันธรรมการเขียนประวตัิบคุคล ภายในเนือ้หาแบ่ง
รายละเอียดในหัวข้อรองเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีผู้ เขียนสืบเชือ้สายมา
จากเจ้าครองนครเชือ้พระวงศ์ กลุ่มท่ี 2 กลุ่มข้าราชการท่ีมีบทบาทส าคญัในการ
เขียน กลุม่นีพ้บวา่มีทัง้การเขียนเก่ียวกบัตวัเองและเขียนถึงบคุคลอ่ืน และกลุ่มท่ี 
3 คือ งานเขียนท่ีมาจากลุ่มพ่อค้า  



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

209 วิจารณ์หนังสือ: งานเขียนทางประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติในลาว 
ค.ศ.1975 - 2010: สถานภาพความรู้  
 

 ประเด็นส าคญัของงานเขียนในยุคนี ้คือ อาจารย์ดารารัตน์ได้ชีใ้ห้เห็น
ว่า งานเขียนในยุคนีส้ามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายพระราชอาณาจักร 
โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือเชิดชเูกียรติประวตัิบคุคลและครอบครัววงศ์ตระกลู และมุ่ง
เพ่ือสร้างพลงัของความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ส่วนงานเขียนของฝ่ายขบวนการ
ปะเทดลาวจะเน้นการเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองในแบบลัทธิสงัคมนิยม 
ส าหรับรูปแบบการเขียนในยุคนีมี้ 2 รูปแบบ คือ งานเขียนท่ีบุคคลอ่ืนเขียนถึง
บคุคลส าคญัในโอกาสต่างๆ  และงานเขียนประเภทบนัทึกความทรงจ าเก่ียวกับ
เร่ืองราวของตนเอง 
 ระยะสอง ค.ศ.1975 - 1985 “สมัยยุคสังคมนิยมในลาวทศวรรษ
แรก”  ในระยะนีอ้าจารย์ดารารัตน์ได้ให้ช่ือว่า งานเขียนชีวประวติัในช่วงทศวรรษ
แรกของยคุสงัคมนิยม (ค.ศ.1975 - 1985): การสร้าง “วีรชน” แห่งชาติ แบง่เป็น 
3 หัวข้อ คือ หัวข้อท่ี 1. บริบททางสังคมการเมืองของลาวในทศวรรษแรกของ 
ยุคสงัคมนิยม ค.ศ.1975 - 1985 ในหวัข้อนีอ้าจารย์ดารารัตน์ได้กล่าวถึงตัง้แต่
ฝ่ายขบวนการปะเทดลาวได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดภายใต้การน าของพรรค
ประชาชนปฏิวตัิลาวในปี ค.ศ.1975 รวมถึงกลุ่มบคุคลท่ีกมุอ านาจรัฐ และพรรค
ประชาชนปฏิวตัิลาว ทัง้ก่อนและหลงั ค.ศ.1975 จนถึงการบริหารประเทศในช่วง
ต้นของการสถาปนาเป็น สปป.ลาว ซึ่งได้รับอิทธิพลและอุดมการณ์สงัคมนิยม
แบบมาร์กซ์ - เลนิน ของสหภาพโซเวียต ประเดน็ท่ีน่าสนใจซึง่ผู้ เขียนได้ระบไุว้ใน
หน้า 39 ยอ่หน้าท่ี 2 คือ 
  ...ในช่วงต้นของการเป็นสงัคมนิยม พรรคประชาชนปฏิวติัลาว

และรัฐบาล สปป.ลาว ได้ ด าเนินการเน้นไปที่ “งานก่อสร้าง
สงัคมนิยม” เป็นหวัใจส าคญั” 
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 จากตวัอย่างย่อหน้าด้านบนได้สะท้อนให้เห็นว่า ช่วงเร่ิมต้นยุคสังคม
นิยมในลาวทศวรรษแรก ให้ความส าคญักับการปรับโครงสร้างทางสงัคมให้เป็น
สงัคมนิยม หรืออาจารย์ดารารัตน์ใช้ค าว่า “งานก่อสร้างสังคมนิยม” ตามท่ี
ผู้ น าในขณะนัน้ให้ความส าคัญและมีความเช่ือว่ารูปแบบการปกครองแบบนี ้
เหมาะสมท่ีสดุส าหรับลาว จึงเป็นสิ่งท่ีไม่เกินความคาดหมายเลยว่างานเขียนท่ี
ถกูตีพิมพ์เผยแพร่ออกมาในช่วงนีจ้ะเป็นการปลกูฝังแนวคิดและอดุมการณ์แบบ
สงัคมนิยม 
 ตอ่มาในหวัข้อท่ี 2. งานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ใน สปป.ลาว ช่วง ค.ศ.1975 - 
1985 ในหวัข้อนีอ้าจารย์ดารารัตน์ได้กล่าวถึงงานเขียนทางประวตัิศาสตร์ยุคต้น
ของการเข้าสู่สังคมนิยมในลาวซึ่งมีน้อยมาก เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาแห่งการ
เปล่ียนผ่านของลาว และงานเขียนในช่วงนีอ้าจกล่าวได้ว่า “ผู้ได้ชัยชนะคือ
ผู้สร้างประวัติศาสตร์” เพราะงานเขียนท่ีตีพิมพ์เผยแพร่มากท่ีสุด คือ งานของ
ท่านไกสอน พมวิหาน นายกรัฐมนตรีคนแรกของ สปป.ลาว และเลขาธิการใหญ่
ของพรรคประชาชนปฏิวตัิลาว สว่นใหญ่เป็นผลงานเก่ียวกบัการน าเสนอแนวคิด
ทฤษฎีสงัคมนิยมในลาว ซึ่งช่วงนีย้งัพบว่ามีงานเขียนท่ีตีพิมพ์เผยแพร่เป็นงาน
แปลท่ีเป็นแนวคิดทฤษฎีสงัคมนิยมในสหภาพโซเวียตน ามาเผยแพร่ในลาวด้วย 
โดยมีเปา้หมายเพ่ือให้สงัคมลาวท่ีเพิ่งเปล่ียนผ่านเข้าสู่ยุคสงัคมนิยมได้รับรู้และ
เข้าใจแนวคิดนีม้ากยิ่งขึน้ 
 และหวัข้อท่ี 3. งานเขียนประวตัิในช่วงทศวรรษแรกของยุคสงัคมนิยม 
(ค.ศ.1975 - 1985): การสร้าง “วีรชนแห่งชาติ” ในหวัข้อนีอ้าจารย์ดารารัตน์ได้
น าเสนอเก่ียวกับความส าคญัและการสร้าง “วีรชนแห่งชาติ” ในประวตัิศาสตร์
ลาว  ในปี ค.ศ.1979 พรรคและรัฐบาลได้จดัประชมุเพ่ือยกย่องบคุคลส าคญัและ
หน่วยงานต่างๆ เรียกการประชุมนีว้่า “การประชุมใหญ่วีรชนและนกัรบแข่งขัน
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ทัว่ประเทศ” ท่ีประชมุได้ข้อสรุปให้มีการประกาศเกียรติคณุและใช้ค าว่า “วีรชน
แห่งชาติ” ขึน้ จากเดิมท่ีเคยใช้ค าว่า “นักรบแข่งขันแห่งชาติ” ส่วนงานเขียน
ประเภทชีวประวตั ิชว่ง ค.ศ.1975 - 1985 นัน้ คอ่นข้างท่ีจะซบเซาลง คาดว่าอาจ
เน่ืองมาจากในช่วงนีก้ารตีพิมพ์เอกสารต่างๆ ในสังคมลาวยุคต้นสังคมนิยม 
มีความเข้มงวดในการจัดพิมพ์เอกสารเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับผู้คนให้ความ
สนใจน้อย 
 ประเด็นส าคญัของงานเขียนในยุคนี ้คือ อาจารย์ดารารัตน์ได้น าเสนอ
เนือ้หาโดยชีใ้ห้เห็นว่าภายหลงัจากการสถาปนา สปป.ลาว ใน ค.ศ.1975  สปป.
ลาว ได้เน้นไปท่ีการก่อสร้างประเทศให้เป็นสงัคมนิยมในทกุมิติ ซึ่งได้รับอิทธิพล
และอดุมการณ์มาจากสหภาพโซเวียต จึงส่งผลตอ่งานเขียนท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ลาวท่ีเน้นไปท่ีการปลูกฝังลทัธิสงัคมนิยม นกัเขียนท่ีส าคญัในยุคนี ้คือ ไกสอน  
พมวิหาน ส่วนงานเขียนประเภทชีวประวตัิในช่วงนีก้ลบัพบว่ามีจ านวนน้อยมาก 
ซึง่อาจเน่ืองมาจากการถกูควบคมุอย่างเข้มงวด  
 ระยะสาม ค.ศ.1986 - 2010 “สมัยยุคจินตนาการใหม่” ชว่งนีมี้เนือ้หา
มากท่ีสุด อาจารย์ดารารัตน์ได้ให้ช่ือว่า “วีรชน” ลาวกบังานเขียนชีวประวัติใน
ลาว ช่วงยคุจินตนาการใหม่ และ “นกัปฏิวติั” กบังานเขียนชีวประวติัในลาว ช่วง
ยคุจินตนาการใหม่ ค.ศ.1986 - 2010 ตามล าดบั 
 ประเดน็แรก “วีรชน” กบังานเขียนชีวประวตัิในลาว ชว่งยคุจินตนาการ
ใหม่ ค.ศ.1986 - 2010 ในประเด็นนี ้อาจารย์ดารารัตน์ได้น าเสนอเก่ียวกับ
ภาพรวมหลังจากท่ีมีการปฏิรูปประเทศโดยการปรับท่าทีใหม่ของรัฐต่อระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมมากขึน้ ลดการควบคุมจากส่วนกลาง ประกอบกับการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองของลาว รวมทัง้นโยบาย “จินตนาการใหม่” ได้ส่งผล
ตอ่งานเขียนทางประวตัิศาสตร์ประเภทชีวประวตัิในลาวช่วงนีอ้ย่างเดน่ชดั โดยท่ี
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มีการตีพิมพ์งานเผยแพร่เป็นจ านวนมาก อีกทัง้ภาครัฐได้ให้ความส าคญักับงาน
เขียนทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งงานเขียนส่วนใหญ่เน้นมิติทางด้าน
การเมืองและการทหาร ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแรก คือ  
“วีรกษัตริย์” ลาว งานเขียนในกลุม่นี ้อาทิ งานของมะยรีุ และเผยพนั เหง้าสีวทัน์ 
ตีพิมพ์เผยแพร่ครัง้แรก ค.ศ.1988 เร่ือง “เจ้าอน ุ1767 - 1829 ประชาชนลาวและ
เอเชียอาคเนย์ (เร่ืองเก่า ปัญหาใหม)่”  ซึง่โดยสรุปในเนือ้หา คือ การยกยอ่งความ
องอาจกล้าหาญท่ีกษัตริย์ลาวได้น าพาประชาชนลาวลุกขึน้ต่อสู้ เพ่ือกอบกู้  
เอกราช  และให้คนรุ่นหลงัสานตอ่เจตนารมณ์ รักชาตแิพงชาติของตน  

กลุ่มสอง คือ “วีรบุรุษ” ลาว เป็นงานเขียนท่ียกย่องวีรบุรุษของลาวท่ีมี
บทบาทส าคญัในการต่อสู้และปฏิวตัิเป็นสงัคมนิยมจนส าเร็จ จึงได้รับการเชิดชู
เกียรติว่าเป็นวีรบุรุษของประเทศ คือ งานเขียนเก่ียวกับเจ้าสุพานุวง และงาน
เขียนเก่ียวกับไกสอน พมวิหาร ซึ่งบุคคลทัง้สองเคยด ารงต าแหน่งสูงสุดของ
ประเทศ คือ ต าแหน่งประธานประเทศ กลุ่มสาม คือ “บุรุษเหล็ก” งานเขียนใน
กลุ่มนี ้อาทิ งานของมหาสีลา  วีระวงส์ ซึ่งงานเขียนได้ยกย่องเจ้าเพชรราชไว้ว่า
เป็น “บุรุษเหล็กแห่งราชอาณาจักรลาว” งานเล่มนี ้มีเนือ้หาคือไล่เรียงตัง้แต่
ชีวประวัติพืน้ภูมิหลัง ไปจนถึงบทบาทในการกู้ ชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เนือ้หาจะ
น าเสนอบทบาทของเจ้าเพชรราชในการเป็นผู้น าของการกู้ชาต ิ 

และกลุ่มสุดท้าย คือ “วีรชนแห่งชาติ” ลาว ซึ่งค าว่าวีรชนแห่งชาติ
เกิดขึน้ในปี ค.ศ.1979 จากการประชมุใหญ่วีรชนและนกัรบแขง่ขนัทัว่ประเทศขึน้ 
เพ่ือประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลส าคญัท่ีมีคุณงาม
ความดีต่อประเทศชาติ อาทิ วีรชนสีทอง (ค.ศ.2006) พล.ท.ดวงใจ พิจิด วีรชน
แหง่ชาต ิ(ค.ศ.2009) นกัรบแขง่ขนัแหง่ชาตพิลตรีสะไหว ไซยะเสนา 
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 ประเด็นต่อมา “นักปฏิวัติ” กับงานเขียนชีวประวัติในลาว ช่วงยุค
จินตนาการใหม่ ค.ศ.1986 - 2010 ในประเด็นนีอ้าจารย์ดารารัตน์ได้น าเสนอ
เก่ียวกบังานเขียนชีวประวตัิของ “กลุ่มท่ีไม่ใช่วีรชน” ส่วนใหญ่เป็นผู้ ท่ีมีส่วนร่วม
ในการเคล่ือนไหวท าการปฏิวัติ เนือ้หาในประเด็นนีผู้้ เขียนได้แบ่งนักปฏิวัติ
ออกเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งท าให้เนือ้หาครอบคลุมกลุ่มบุคคลท่ีมีความส าคญัท่ีไม่ใช่ 
วีรชนของลาว ประกอบด้วย กลุ่มแรก คือ ชีวประวตัิของนกัปฏิวตัิ กลุ่มสอง คือ 
ชีวประวตัิ “พระสงฆ์” ในลาว กลุ่มสาม คือ ชีวประวตัิปัญญาชนลาว และกลุ่ม
สุดท้าย คือ นกัคิดคนส าคญัของโลกสงัคมนิยม ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ผลิตงานเขียน
ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นจ านวนมาก เน่ืองจากตามท่ีได้กลา่วก่อนหน้านีไ้ว้ว่าภายหลงั
จากการท่ีลาวปฏิรูปประเทศโดยการปรับท่าทีของรัฐใหม่ตอ่ระบบเศรษฐกิจแบบ
ทนุนิยม โดยลดการควบคมุจากส่วนกลาง หรือภายใต้นโยบาย “จิตนาการใหม่” 
จึงมีส่วนส าคัญท่ีส่งผลต่องานเขียนประเภทต่างๆ ในลาว ซึ่งยังผลให้มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่มากขึน้อย่างต่อเน่ือง ส าหรับงานเขียนชีวประวัติของ “กลุ่มท่ี
ไมใ่ชวี่รชน” ก็ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ออกมามากเช่นกนั แตแ่ทบทัง้หมดจะเป็น
งานเขียนเก่ียวกับชีวิตของแกนน าบุคคลส าคญัผู้ ท่ีมีส่วนร่วมในการเคล่ือนไหว
ตอ่สู้จนน าไปสู่การปฏิวตัสิ าเร็จ 
 จุดเด่นส าคัญของประเด็นนี ้ คือ อาจารย์ดารารัตน์ ไม่ได้น าเสนอ
เพียงแต่บุคคลทั่วไปท่ีมีส่วนส าคญัในการปฏิวัติเท่านัน้ แต่ยงัได้รวบรวมและ
น าเสนอบทบาทของ “พระสงฆ์” (ดารารัตน์, 162 - 163) ท่ีมีสว่นร่วมตอ่การกอบกู้
ชาติและเคล่ือนไหวทางการเมืองในรูปแบบตา่งๆ นอกจากนัน้อาจารย์ดารารัตน์
ยังชีใ้ห้เห็นว่าพระสงฆ์กลุ่มนี ้มีความเก่ียวพันธ์กับพระสงฆ์ในอีสาน และใน
กรุงเทพฯ ค่อนข้างมาก สอดคล้องกับงานศึกษาของ พระมหาดาวสยาม 
วชิรปัญโญ (2555: 222) ท่ีระบุว่า ด้วยความใกล้ชิดด้านภาษา ประเพณี 
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วฒันธรรม ศาสนา วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ ท าให้พระสงฆ์ในลาวตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจุบนัมักจะนิยมเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาในไทยอย่างต่อเน่ืองไม่
ขาดสาย มีทัง้มาแบบส่วนตวั มาแบบมีครูอาจารย์ฝาก มาในนามทนุรัฐบาลและ
มาแบบมีความร่วมมือกนั 
  
มุมมองผู้วิจารณ์ 
 
 สิ่งท่ีปฏิเสธไม่ได้คือ งานเขียนของอาจารย์ดารารัตน์ เป็นงานบุกเบิก
เก่ียวกับการศึกษาเพ่ือรวบรวม จัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์งานเขียนทาง
ประวตัศิาสตร์ประเภทชีวประวตัใินลาว ท่ีมีประโยชน์ตอ่วงวิชาการทัง้ในประเทศ
ไทยและลาว ท าให้เราได้ทราบว่าประเทศลาวได้ผ่านการต่อสู้มาอย่างยาวนาน
และในแตล่ะช่วงเวลาของการต่อสู้นัน้ ได้สร้างวีรบรุุษท่ีสมควรได้รับการยกย่อง
และเชิดชเูกียรติไว้มากมาย ซึ่งปรากฏในงานเขียนต่างๆ ดงัท่ีอาจารย์ดารารัตน์
ได้ศึกษาค้นคว้ามาทัง้ในเอกสารชัน้ ต้นและชัน้รอง อันเป็นการเติมเต็ม 
องค์ความรู้เก่ียวกับพฒันาการของประเทศลาวผ่านตวัแสดงท่ีเป็นวีรบรุุษในแต่
ละชว่งเวลา ตัง้แตอ่ดีตไลเ่รียงมาจนถึงปัจจบุนัได้อยา่งสมบรูณ์ และรอบด้าน 
 นอกจากนัน้ สธิุดา  ตนัเลิศ ได้กลา่วว่างานชิน้นีข้องอาจารย์ดารารัตน์มี
คณุคา่ท่ีส าคญั 4 ประการ คือ เป็นงานทรงคณุคา่ในการวิจยัประวตัศิาสตร์นิพนธ์
ท่ีแสดงให้เห็นถึงความลุ่มลึกในประเด็นท่ีศึกษา ตลอดจนผู้ อ่านยังสามารถ
เข้าใจพฒันาการประวตัิศาสตร์ลาวได้อย่างกระชบั ส่วนข้อด้อยนัน้สธิุดามองว่า
เน่ืองจากเป็นงานนีต้้องการส่ือสารกับกลุ่มผู้อ่านท่ีมีพืน้ฐานประวตัิศาสตร์ลาว
มาอยู่ก่อนบ้างแล้ว ซึ่งถือว่ามีอยู่ ในแวดวงท่ีจ ากัด จึงอาจท าให้กลายเป็น
ข้อจ ากดัในการท าให้งานแพร่หลายตามไปด้วย อย่างไรก็ดี ในมมุกลบักนัสุธิดา
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ก็ยังมองว่าในข้อด้อยนีก็้กลายเป็นจุดเด่นไป นั่นคือผู้ อ่านได้งานเล่มหนึ่ง
เก่ียวกบักบัลาวท่ีลุม่ลึกขึน้ (สธิุดา ตนัเลิศ, 2557: 246 - 248) ซึง่ในท่ีนี ้ผู้วิจารณ์
ก็มีความเห็นท่ีไม่ตา่งจากสธิุดามากนกั ทัง้ในด้านคณุคา่และข้อด้อยของงานชิน้
นี ้ถึงกระนัน้ผู้ วิจารณ์ก็เห็นว่า เน่ืองจากงานเล่มนีเ้ป็นงานเขียนทางด้าน
ประวตัิศาสตร์ และมีตวัแสดงอยู่เป็นจ านวนมาก หากมีการจ าแนกข้อสรุปใน
รูปแบบตารางเก่ียวกับความส าคญั บทบาท สถานะสงูสดุในสงัคมของตวัแสดง
ทางประวัติศาสตร์แต่ละคนเพิ่มเติม ย่อมจะท าให้ผู้ อ่านเห็นภาพรวมและท า
ความเข้าใจได้ง่ายขึน้ 
 

เนือ้หาบางประเด็น ท่ีมีการพิมพ์ตกในหน่วยท่ี 5 หวัข้อย่อย 5.2 
 

ข้อความที่ปรากฏ ข้อความท่ีควรจะเป็น 

5.1 ชีวประวตัขิองนกัปฏิวตัิ (หน้า 117) 

2. ชีวประวัติ “พระสงฆ์” ในลาว (หน้า 162) 

5.3 ปัญญาชนลาว (หน้า 174) 

5.4 นกัคิดคนส าคญัของโลกสงัคมนิยม (หน้า 179) 

5.1 ชีวประวตัขิองนกัปฏิวตัิ 

5.2 ชีวประวัติ “พระสงฆ์” ในลาว 

5.3 ปัญญาชนลาว 

5.4 นกัคิดคนส าคญัของโลกสงัคมนิยม 
 

 

อย่างไรก็ตาม การพิมพ์ตกดงักล่าว ไมไ่ด้สง่ผลกระทบของงานแตอ่ย่างใด 
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